
 

 

 (ع.م.ش)اإلمارات دبي الوطني 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 
 

  2302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةعن فترة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 (.ع.م.ش)دبي الوطني  اإلمارات

 
 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 

 
  

 الصفحة المحتويات 

 1 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 

 2 الموحد للمجموعة الموجز بيان المركز المالي المرحلي

 3 الموحد للمجموعة الموجز المرحلي بيان الدخل

 4 الموحد للمجموعة الموجز الشامل المرحلي الدخلبيان 

 6 - 5   الموحد للمجموعةالموجز  بيان التدفقات النقدية المرحلي

 7 الموحد للمجموعة  الموجز المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 32  - 8 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية 







 
 

      3.(                                       ع.م.ش)اإلمارات دبي الوطني 

 بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة
(غير مدققة) 2312 سبتمبر 33المنتهية في التسعة أشهر عن فترة 

 

 

      
 
 
 

 إيضاح
------- 

 غير مدققة
 عن فترة الثماثة

 المنتهية في  أشهر
 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم
----------------- 

 غير مدققة
 عن فترة الثماثة

 المنتهية في  أشهر
 2311 سبتمبر 33

 ألف درهم
----------------- 

 غير مدققة 
 التسعةعن فترة 

 المنتهية في  أشهر
 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم
---------------- 

 غير مدققة 
 التسعةعن فترة 

 المنتهية في  أشهر
 2311 سبتمبر 33

 ألف درهم
----------------- 

 778157657 678717375 275377155 273357764  إيرادات الفوائد

 (7517623)  مصروفات الفوائد
------------- 

(7517352 ) 
------------- 

(271787872) 
------------- 

(278447255) 
---------------- 

 54105.32. 52125230.  051885030 50.0...05  صافي إيرادات الفوائد

 7387224 7857534 2637537 3277266  اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسمامية

      
 (1537414)  للمودعين واألرباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك توزيعات 

---------------- 

(1317775) 
----------------  

(5117823) 
---------------- 

(5837834) 
---------------- 

 0.15043 .10528.  .020510  01.58.2  اإلسالميةالمنتجات التمويلية واالستثمارية صافي اإليرادات من 

 

صافي إيرادات الفوائد وإيرادات المنتجات التمويلية واالستثمارية 
 للمودعينتوزيعات الصافية من  اإلسالمية

 ------------- 
 

051035040  

------------- 
 

054.45801  

------------- 
 

.50..5881 

------------- 
 

.50285142 

 173237772 174317374  4477243 4317712  إيرادات الرسوم والعموالت

 
 مصروفات الرسوم والعموالت

  
(417562) 

---------------- 

 
(287575) 

----------------  

 
(777377 ) 

---------------- 

 
(737737) 

---------------- 
 ..052.353 .05030524  ..2352.  04350.3  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 127636 537173  37525 337781  صافي ربح األوراق المالية للمتاجرة

 15 إيرادات تشغيلية أخرى 
3677356 

-------------- 
2317247  

------------ 
172357133 
------------ 

8477444 
---------------- 

 إجمالي اإليرادات التشغيلية 
 

25.235283  2523.520.  1513.58.. 15.085421 

 16 مصروفات إدارية وعمومية
(8747232) (8477536 ) (277137344) (274827713) 

 ( 175717375) (173387687) 17 صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية 
 

(373647336) (377217316) 
 

 إجمالي المصروفات التشغيلية
 

(058825404) 
-------------- 

(25.235400 ) 
---------------- 

(.511.5083) 
---------------- 

(25.3.5222) 
---------------- 

 األرباح التشغيلية  
 2015120  08.5030  054005.1. 0530.5130 

  إطفاء موجودات غير ملموسة 
(237333) (237465 ) (637333) (737375) 

شركات زميلة ( خسائر/ )أرباحانخفاض القيمة والحصة من 
 ات مشتركةائتمافو

 277413 177333  727788 (4267322) 

في شركة تابعة وأرباح %( 47)األرباح من استبعاد حصة جزئية 
 ات مشتركة ائتمافالقيمة العادلة لحصة محتفظ بها في 

7 - -  - 178127778 

 (57375)  رسوم ضريبية
-------------- 

(57226 ) 
-------------- 

(157778 ) 
-------------- 

(177364) 
-------------- 

  أرباح المجموعة عن الفترة   
2.35344 

======== 
01.5202 

======== 
05428522. 
======== 

250005108 
======== 

 :   العائدة إلى
     

 مساهمي المجموعة
 6437135 1747832 177287776 273317737 

 غير مسيطرةحصة 
 

(36) 

-------------- 

(173) 

-------------- 

(131) 

-------------- 

(171) 
-------------- 

 2.35344  أرباح المجموعة عن الفترة
========= 

01.5202 
========= 

05428522. 
========= 

250005108 
========= 

 3503 23 ربحية السهم

========= 

3532 

========= 

3500 

========= 

3508 

========= 
      

 

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةالبيانات المالية  هذه جزءًا من 32إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .1البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة حول  ينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل
 
 



 
 

      4.(                                       ع.م.ش)اإلمارات دبي الوطني 

 المرحلي الموجز الموحد للمجموعة الشامل بيان الدخل
(غير مدققة) 2312 سبتمبر 33المنتهية في التسعة أشهر عن فترة 

 

 

 

 غير مدققة
 عن فترة الثماثة

 المنتهية في  أشهر
 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم
----------------- 

 غير مدققة
 عن فترة الثماثة

 المنتهية في  أشهر
 2311 سبتمبر 33

 ألف درهم
----------------- 

 غير مدققة 
 التسعةعن فترة 

 المنتهية في  أشهر
 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم
---------------- 

 غير مدققة 
 التسعةعن فترة 

 المنتهية في  أشهر
 2311 سبتمبر 33

 ألف درهم
----------------- 

     

 273317718 177287665 1747612 6437377 أرباح المجموعة عن الفترة 

      اإليرادات الشاملة األخرى

     :تحوطات التدفق النقدي

     

 2577545 567668 1537127 267672 الجزء الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة -

     
     (:موجودات مالية متاحة للبيع)احتياطي القيمة العادلة 

     

 3327778 5617828 (167186) 1277418 صافي التغير في القيمة العادلة  -
     

 (767368) (1387587) صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل   -

 

(3277337) (1677357) 

 
 87372 تحويل العمماتاحتياطي 

------------- 

 -

------------- 

57484 

------------- 

 -

------------- 
 557873 اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 

------------- 

437873 

------------- 

2767641 

------------- 

3857464 

------------- 
 277277182 272257336 2157485 6757772 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 ======= ======= ======= ======= 
     

     :عائدة إلى
     

 277277373 2.225.437 2157675 6767338 مساهمي المجموعة
 (36) مسيطرةغير  حصة

------------- 

 (173) 

------------- 

(131) 

------------- 

(171) 

------------- 

 6757772  إجمالي اإليرادات المعترف بها للفترة  

======= 

2157485 

======= 

272257336 

======= 

277277182 

======= 

 

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةالبيانات المالية  هذه جزءًا من 32إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .1البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة حول  ينالمستقلتم إدراج تقرير مدققي الحسابات 



 
 

      5.(                                       ع.م.ش)اإلمارات دبي الوطني 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  
(غير مدققة) 2312 سبتمبر 33المنتهية في التسعة أشهر عن فترة 

 

 

  

 غير مدققة 
 أشهرعن فترة التسعة 

 المنتهية في
 2312سبتمبر  33 

  ألف درهم
---------------- 

 غير مدققة 
 أشهرعن فترة التسعة 

 المنتهية في
 2311سبتمبر  33 

 ألف درهم
----------------- 

    األنشطة التشغيلية 
 273317718 177287665  أرباح المجموعة عن الفترة  

    تسويات لبنود غير نقدية 
 373727172 272617143  خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة  

 3837157 6747233  الذمم المدينة للتمويل اإلسماميخسائر انخفاض قيمة 
 1227764 777417  خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية

 - (637557)  فائدة مخصومة على قروض تعرضت النخفاض في القيمة
 - 677537  إطفاء أرباح القيمة العادلة

 (1637333) -  ديون مصدرة وأموال مقترضةلالقيمة العادلة أرباح 
 4267333 -  خسائر انخفاض القيمة الستثمارات في شركات زميلة 

 737375 637333  إطفاء موجودات غير ملموسة 
 1877373 2217471  استهماك الممتلكات والمعدات 

 277743 -  شطب موجودات ثابتة 
 322 (727788)  ات مشتركةائتمافخسائر شركات زميلة و (/أرباح)الحصة من 

 - (217741)   حصة في شركة تابعةحصة مطفأة من أرباح بيع 
 (437637) (737373)  األرباح غير المحققة من أوراق مالية استثمارية

القيمة في شركة تابعة وأرباح %( 47)األرباح من استبعاد حصة جزئية 
  مشترك ائتمافالعادلة لحصة محتفظ بها في 

 
 - (178127778) 

 317533 237138  إعادة تقييم عقارات استثمارية
  ---------------- ---------------- 

 54.85.38. 50085840.   األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 (8177245) (272787356)  لفائدة ال تخضعالزيادة في ودائع إلزامية 

 1875537333 (773357333)  في شهادات الودائع لدى المصرف المركزي النقص /(الزيادة)
 (573357762) (273637587)  في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثماثة أشهر  النقص
 (1687561) 171347766  في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثماثة أشهر (النقص/ )الزيادة

 (7877815) 171877733  الموجودات األخرى /صافي التغير في المطلوبات األخرى
 2487732 1637338  صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات 

 (1673737846) 2378437378  في ودائع العمماء  (النقص/ )الزيادة
 (575267732) (777737325)  الزيادة في القروض والذمم المدينة  

 176757376 (274827334)  الذمم المدينة للتمويل اإلسماميالنقص في (/الزيادة)
  ---------------- ---------------- 

 (.8542..05)  582.5222.  األنشطة التشغيلية  (المستخدمة في/)صافي التدفقات النقدية من
  ---------------- ---------------- 

    األنشطة االستثمارية 
في األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة واألوراق المالية النقص (/الزيادة)

 5267277 (174177734)  ( صافي من تغيرات القيمة العادلة)االستثمارية 
 137534 677457  ات مشتركةائتمافالنقص في االستثمارات في شركات زميلة و

 175517333 -  بيع استثمار في شركة تابعة
 (17421) (267226)  (صافي)العقارات االستثمارية الزيادة في 

 (2217265) (1877882)  (صافي)إضافات إلى الممتلكات والمعدات 
  --------------- --------------- 

 .058285.0 (05.225.80)  األنشطة االستثمارية من (/المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 
  --------------- --------------- 

  



 
 

 
     6.(                                       ع.م.ش)إلمارات دبي الوطني ا

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  
(غير مدققة) 2312 سبتمبر 33المنتهية في التسعة أشهر عن فترة 

 

 

 

 غير مدققة   

 أشهر التسعةعن فترة 

 المنتهية في 

 2312 سبتمبر 33

  ألف درهم

---------------- 

 غير مدققة 

 أشهر التسعةعن فترة 

 المنتهية في 

 2311 سبتمبر 33

 ألف درهم

----------------- 

    األنشطة التمويلية

 (37376) (178637328)  تفاقيات إعادة شراء ال خاضعةودائع النقص في 

 (371437448) 574137355  األموال المقترضة األخرى المصدرة و الديونفي ( النقص/)الزيادة

 (237633) 274337313  في قروض صكوك (النقص/)زيادةال

 (1757653) (1767367)   فوائد على سندات رأس المال الشق األول

 (171137374)  المدفوعةتوزيعات األرباح 

----------------- 

(171117555) 

--------------- 

 (5.105002.) 52125444.  األنشطة التمويلية ( المستخدمة في/)صافي التدفقات النقدية من

  ========== ========= 

 (250.058.2)  154005382  (20انظر اإليضاح رقم )في النقد وما يعادله  (النقص/)الزيادة

  ========== ========= 

 

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من هذه البيانات المالية  32إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .1 تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     7                                                                            .(                                     ع.م.ش)اإلمارات دبي الوطني 

 المرحلي الموجز الموحد للمجموعة الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 (غير مدققة) 2312 سبتمبر 33المنتهية في التسعة أشهر عن فترة 

 

 

 المجموعة مساهمي ة إليالعائد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

   .حيث سيتم إجراء تلك التحويمات في نهاية السنة 2312سبتمبر  33المنتهية في  أشهر التسعةاالحتياطيات األخرى عن فترة وأاإللزامي وألم يتم إجراء أية تحويمات إلى االحتياطي القانوني : ملحوظة

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من هذه البيانات المالية  32إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .1تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة 

 

 

رأس المال 

 المصدر

 ألف درهم

------------ 

 أسهم

 خزينة  

 ألف درهم

 ----------- 

سندات رأس المال 

 الشق  األول

 ألف درهم

 ------------- 

احتياطي عماوة  

 األسهم 

 ألف درهم

-------------- 

االحتياطي القانوني 

 واإللزامي 

 درهمألف 

-------------- 

 احتياطيات 

 أخرى 

 ألف درهم

--------------- 

احتياطي القيمة 

  العادلة 

 ألف درهم

------------- 

 احتياطي تحويل

 العممات

 ألف درهم

 

------------- 

 األرباح 

 المحتجزة

 ألف درهم

------------- 

 

 اإلجمالي

 ألف درهم

------------- 

غير  الحصة

 المسيطرة

 ألف درهم

--------- 

 المجموع

 اإلجمالي

 ألف درهم

------------ 

 3477817354 467283 3477347774 775877537 (37686) 2487287 278677533 274517435 1272737124 473337333 (467175) 575577775 2312يناير  1الرصيد كما في 

 272257336 (131) 272257437 177287776 57484 2717157 - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 (1767367) - (1767367) (1767367) - - - - - - - - الفائدة على سندات رأس المال الشق األول

 (171137374) - (171137374) (171137374) - - - - - - - -   المدفوعةتوزيعات األرباح 

 -------------- ------------ ------------- ------------- -------------- --------------- -------------- ------------ --------------- -------------- ----------- ------------- 

 3578777617 467147 3578537473 872377564 17778 5377446 278677533 274517435 1272737124 473337333 (467175) 575577775 2312 سبتمبر 33الرصيد كما في 

 ======== ======= ======= ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========= ====== ======== 

             

 3377477573 737823 3376557773 677337437 - 1357877 278677533 271787235 1272737124 473337333 (467175) 575577775 2311يناير  1الرصيد كما في 

 277277182 (171) 277277373 273317737 - 3757464 - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  الفائدة على سندات رأس المال الشق  األول

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(1757653) 

 

(1757653) 

 

- 

 

(1757653) 

 (171117555) - (171117555) (171117555) - - - - - - - -   المدفوعة توزيعات األرباح 

 ------------- ------------ ------------- -------------- -------------- ------------- --------------- ------------- --------------- ---------------- ----------- --------------- 

 3571677567 737627 3573757738 777257113 - 5317363 278677533 271787235 1272737124 473337333 (467175) 575577775 2311 سبتمبر 33الرصيد كما في 

 ======= ======= ======= ======= ======== ======== ======== ======= ======= ========= ====== ======== 



 

       

 
 

 

 

 
 البنك معلومات عن  1

 
بموجب  2337ويولي 16في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ "( البنك. )"ع.م.اإلمارات دبي الوطني ش بنك تم تأسيس

وقد تم تأسيس البنك . كشركــة مساهمة عامة( وتعديماته 1784لعام  8القانون االتحادي رقم ) قانون الشركات التجارية 
بنك . )"ع.م.وبنك دبي الوطني ش"( بنك اإلمارات الدولي. )"ع.م.بصورة أساسية لتفعيل الدمج بين بنك اإلمارات الدولي ش

فبراير  4بينما اكتمل الدمج من الناحية القانونية بتاريخ  2337أكتوبر  16 اعتبارًا مناريًا أصبح الدمج س"(. دبي الوطني
 .بعد هذا التاريخ لم يعد بنك اإلمارات الدولي وبنك دبي الوطني قائمان كبنكين. 2313

 
يشار )من البنك وشركاته التابعة  2312 سبتمبر 33المنتهية في  للفترةتتألف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 .ات مشتركةائتمافحصة المجموعة في شركات زميلة وباإلضافة إلى "( المجموعة"إليها معا بـ
 

 على لمجموعةل األنشطة األساسية تشتمل. "(EMIRATESNBD: "المؤشر)في سوق دبي المالي  مدرج البنك إن
خزينة والخدمات المصرفية االستثمارية والتمويل اإلسمامي وتقديم خدمات إدارة الخدمات المصرفية للشركات واألفراد وال

  . www.emiratesnbd.com  :هو إن الموقع اإللكتروني للبنك على شبكة اإلنترنت. الموجودات
 

 . دولة اإلمارات العربية المتحدة  ، دبي  ، 777. ب.صوإن عنوان البنك المسجل ه
 

 . حكومة دبيوللمجموعة هي مؤسسة دبي لماستثمار، وهي شركة المساهم الرئيسي فيها هإن الشركة األم 
 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2
 

إعداد التقارير المالية " 34للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقًاتم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 ".المرحلية

 
تتماشى السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة عند إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك السياسات 

 .2311ديسمبر  31إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  عندالتي طبقتها المجموعة 
 

المعلومات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة  كافةحلية الموجزة الموحدة ال تشمل هذه البيانات المالية المر
  . ذلك التاريخ لسنة المنتهية فيلو 2311ديسمبر  31ويجب قراءتها مع البيانات المالية كما في 

 
م هامة في تطبيق السياسات المحاسبية إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، قامت اإلدارة بوضع أحكا عند

 2311 ديسمبر  31للمجموعة وكانت المصادر الرئيسية للتقدير هي نفسها المطبقة في البيانات المالية الموحدة كما في 
 . ذلك التاريخ لسنة المنتهية فيول

 

 التقديرات  ( أ)

 
يتطلب من اإلدارة أن تضع أحكامًا وتقديرات إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إن 

وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 
 .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات . والمصروفات

 

 إدارة المخاطر المالية ( ب)
 

 31تتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة كما في 
 . ذلك التاريخ لسنة المنتهية فيلو 2311ديسمبر 

 



 

       

 
 

 

 

 نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

 
 غير مدققة  

 2312 سبتمبر 33
  ألف درهم

---------------- 

 مدققة 
 2311ديسمبر  31

 ألف درهم
----------------- 

 177777754 173737823  نقد
  

 
 1477317874 *لدى المصرف المركزي ال تخضع لفائدةودائع إلزامية وخاصة 

1276337518 
  

 
 7437683 لدى المصرف المركزي تخضع لفائدةإيداعات 

172147665 
  

 
 1277357333 لدى المصرف المركزي  تخضع لفائدةشهادات ودائع 

577337333 
 ----------------- 

----------------- 
 2777517377 

2175267137 
 ========== 

========== 
 

والدوالر  يدرهم اإلماراتاللدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بالمحتفظ بها متطلبات االحتياطي  إن* 
ستخدام في عمليات المجموعة اليومية وال يمكن سحبها دون موافقة مصرف اإلمارات العربية مااألمريكي ليست متاحة ل

كل شهر طبقا لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ةالمطلوب اتيتغير مستوى االحتياطي. المتحدة المركزي
 .22/11/1777بتاريخ الصادر  21/77المركزي وفقا للتعميم رقم 

 

 المستحق من البنوك  .
 

 غير مدققة 
 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم
----------------- 

 مدققة
 2311 ديسمبر 31

 ألف درهم
-------------------- 

 
 البنوك المحليةمستحق من ال

277317356 773377112 

   
 1278147467 1577387216 مستحق من البنوك األجنبيةال

 --------------- --------------- 
 1874377572 1778517577 
 ========= ========= 

 



 

       

 
 

 

 

 الذمم المدينةوالقروض       .
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 غير مدققة
 2312 سبتمبر 33

   ألف درهم

-------------------- 

 مدققة
 2311 ديسمبر 31

 ألف درهم

-------------------- 
 7371287144 7878747437 سحوبات على المكشوف

 
 13774517474 ألجلقروض 

 
13877587368 

 
 372877563 قروض مقابل إيصاالت أمانة

 
277787358 

 
 177377344 سندات مخصومة

 
271837735 

   
 371637323 374347371 ذمم مدينة لبطاقات االئتمان

 
 أخرى

 
6337327 

 
5717882 

 ---------------- ---------------- 
 18777777483 17775787733 إجمالي القـروض والذمم المدينة

 

 أدوات دين أخرى
 

4277578 
 

5317786 

 ---------------- ---------------- 
 18872777266 17873367538 الذمم المدينةإجمالي القـروض و

 
 قيمة المخصصات انخفاض : ناقصًا

 
(1376187732) 

 
(1174847232) 

 ---------------- ---------------- 
 18473877776 17678157334 
 ========= ========= 

 2678337238 2871457734 الذمم المدينة التي تعرضت النخفاض في القيمةوإجمالي القروض 
 ========= ========= 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة)القروض والذمم المدينة      .
 

          

 التحليل حسب النشاط االقتصادي

-------------------------------- 

 غير مدققة

  2312 سبتمبر 33

   ألف درهم

-------------------- 

 مدققة

 2311 ديسمبر 31

 ألف درهم

-------------------- 

 217115 167127 األنشطة المتصلة بها والزراعة 

 2557212 2377751 المحاجر وأعمالالتعدين 

 673737662 671787755 الصناعة 

 772677434 772377236 اإلنشاءات 

 773327727 776237354 التجارة 

 476727382 473737813 المواصمات واالتصاالت 

 1576567417 1776517735 الخدمات 

 6372747538 7177447376  ةحكومي

 1773327737 1775747726 أفراد  –الشخصية 

 776477373 872577276 شركات  –الشخصية 

 2573687423 2375177777  العقارات 

 2771337547 2671387653 مؤسسات مالية أخرى وشركات استثمارية

 572467373 أخرى
---------------- 

572757171 
---------------- 

 18872777266 17873367538 إجمالي القروض والذمم المدينة 
   

 (1376187732) مخصصات انخفاض القيمة  :ناقصًا
---------------- 

(1174847232) 
---------------- 

 18473877776 
========= 

17678157334 
========= 

 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة)القروض والذمم المدينة      .
 

 

 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المحدد

------------------------------------------ 

 
 غير مدققة

 التسعة فترة 
 أشهر المنتهية في

 2312 سبتمبر 33
 ألف درهم

-------------- 

 غير مدققة
 التسعةفترة 

 أشهر المنتهية في
 2311 سبتمبر 33

 ألف درهم
--------------- 

 575487737 873567772  يناير 1الرصيد كما في 

 272337776 275877276 خمال الفترة  المرصودةمخصصات انخفاض القيمة 

 (2187775) (2237717) خمال الفترة المنجزة سترداداالعمليات 

 (87373) - إلى التمويل اإلسمامي المبلغ المحول

 - (637557)  تعرضت النخفاض في القيمة فائدة مخصومة على قروض

 (137577) (667877) مبالغ مشطوبة خمال الفترة

 37814 الصرف والتسويات األخرى
------------- 

17362 
------------- 

 1372757537 سبتمبر 33الرصيد كما في 
------------ 

775167312 
------------ 

 
 

  

 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة الجماعي

--------------------------------------------- 

  
 

 177537788 374277443 يناير 1الرصيد كما في 

 177217571 237783 خمال الفترة  المرصودةمخصصات انخفاض القيمة 

 (3147433) (1257333) خمال الفترة المنجزة سترداداالعمليات 

 ------------ ------------ 

 373237223 سبتمبر 33الرصيد كما في 
------------ 

373577757 
------------ 

 1378747271 1376187732 اإلجمالي

 ======== ======== 



 

       

 
 

 

 

 الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي  2
 

 غير مدققة 

  2312 سبتمبر 33

   ألف درهم

-------------------- 

 مدققة

 2311 ديسمبر 31

 ألف درهم

-------------------- 

 1176457843 1377517836 مرابحة

 774327418 777887262 إجارة

 7377731 7477444 ذمم مدينة لبطاقات االئتمان  

 472277574 472337723 وكالة

 173877428 173717474 استصناع 

 173737747 173537747 أخرى 

 ------------- ------------- 

 2875257713 3171187673 الذمم المدينة للتمويل اإلسماميإجمالي 

 (7877648) (7357763) اإليرادات المؤجلة : ناقصًا

 (174127786) (273777827) مخصصات انخفاض القيمة : ناقصًا

 ---------------- --------------- 

 2871137383 2673257277 

 ========= ========= 

 التيالذمم المدينة للتمويل اإلسمامي  إجمالي

 تعرضت النخفاض في القيمة

477587336 

========= 

277137633 

========= 

 
 

 .دين" صكوك"مليار درهم لغرض إصدار  376ة للشركة بقيمة تم توريق أصول إجارة التابع



 

       

 
 

 

 

 (تتمة) الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي  2
 
 

 

 

 التحليل حسب النشاط االقتصادي

-------------------------------- 

 غير مدققة

  2312 سبتمبر 33

   ألف درهم

-------------------- 

 مدققة

 2311 ديسمبر 31

 ألف درهم

-------------------- 

 457 317763  األنشطة المتصلة بها والزراعة 

 3847366 3777863 الصناعة  

 6487618 6477877 اإلنشاءات 

 172177767 173437474 التجارة 

 1837483 1847343 المواصمات واالتصاالت 

 178237376 271217167 الخدمات 

 2517173 2537643  ةحكومي

 875467485 1373827652 أفراد  –الشخصية 

 178667212 176177324 شركات  –الشخصية 

 873427686 778657113 ات العقار

 573377482 673237445 مؤسسات مالية وشركات استثمارية

 5247688 5717134 أخرى 
 ---------------- ---------------- 

 2875257713 3171187673 الذمم المدينة للتمويل اإلسمامي إجمالي

 (7877648) (7357763) اإليرادات المؤجلة: ناقصًا

  (174127786) (273777827) ناقصًا مخصصات انخفاض القيمة 

 ---------------- ----------------- 
 2871137383 2673257277 
 ========== ========== 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة) الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي  2
 
 

 

 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المحدد

------------------------------------------ 

 
 غير مدققة
 التسعةعن فترة 

 أشهر المنتهية في
 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم
-------------- 

 غير مدققة
 التسعةعن فترة 

 أشهر المنتهية في
 2311 سبتمبر 33

 ألف درهم
--------------- 

 5837485 173887273 يناير 1الرصيد كما في 

 3347865 6677553 خمال الفترة  المرصودةمخصصات انخفاض القيمة 

 (177337) (67854) خمال الفترة المنجزة سترداداالعمليات 

 87373 - من القروض والذمم المدينة المبلغ المحول

 - (335) المبالغ المشطوبة خمال الفترة 

 ---------------------- ---------------------- 

 8747734 177537654 سبتمبر 33الرصيد كما في 

 
---------------------- ---------------------- 

 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة الجماعي

--------------------------------------------- 

  
 

 2417848 3247473 يناير 1الرصيد كما في 

 787274 247683 خمال الفترة  المرصودةمخصصات انخفاض القيمة 

 ---------------------- ---------------------- 

 3237142 3477173 سبتمبر 33الرصيد كما في 

 ---------------------- ---------------------- 

 273777827 اإلجمالي
======== 

171747846 
======== 

   
 

 للمتاجرة محتفظ بها أوراق مالية     1
 

 2312 سبتمبر 33

------------------- 

 محلية

 ألف درهم

----------- 

 إقليمية 

 ألف درهم

----------- 

 دولية

 ألف درهم

----------- 

 اإلجمالي

 ألف درهم

----------- 

 1337827 - - 1337827 سندات حكومية 

 1757726 - - 1757726 سندات شركات 

 1737441 747576 37273 727572 أسهم 

 2787653 - - 2787653 أخرى

 ----------- ---------- -------- ----------- 

 6737775 37273 747576 7687644 

 ====== ====== ====== ======= 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة) للمتاجرة محتفظ بها أوراق مالية          1
 
 

 

 2311ديسمبر  31

 محلية

 درهمألف 

---------- 

 إقليمية

 ألف درهم

---------- 

 دولية

 ألف درهم

---------- 

 اإلجمالي

 ألف درهم

---------- 

 477771 - - 477771 سندات حكومية

 777576 - - 777576 سندات شركات

 717534 - - 717534 أسهم 

 3477578 - - 3477578 أخرى

 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 5887677 - - 5887677 

 ======= ======= ======= ======= 

 

 : للمتاجرة المحتفظ بها ماليةالوراق األإعادة تصنيف أوراق مالية من بين 
 

لقيمة وفقًا ل 2338 ويولي 1وتعديماته، تم إجراء عمليات إعادة تصنيف اعتبارًا من  37وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
التي تم للمتاجرة  المحتفظ بها  باإلضافة إلى ذلك، تم الحقًا إعادة تصنيف بعض األوراق المالية. تاريخال ذلك العادلة كما في

للمتاجرة بعد إعادة تصنيفها كأوراق مالية المحتفظ بها  يوضح الجدول التالي األوراق المالية. 2338 ويولي 1بعد  شراؤها
 . للبيع وقيمها الدفترية وقيمها العادلة ةاستثمارية متاح

 
 
 

 2338 ويولي 1 
 ألف درهم

 
 

 2311ديسمبر  31
 ألف درهم

 2312سبتمبر  33
 ألف درهم

 ------------
 القيمة الدفترية 

----------- 

--------------
 القيمة العادلة
------------ 

------------
 القيمة الدفترية 

----------- 

--------------
 القيمة العادلة
------------ 

--------------
 القيمة الدفترية 

------------ 

--------------
 القيمة العادلة

-------------- 
 المحتفظ بها األوراق المالية

بعد إعادة تصنيفها إلى  متاجرةلل
أوراق مالية استثمارية متاحة 

 للبيع

 
 

7737471 
----------- 

 
 

7737471 
----------- 

 
 

3737384 
----------- 

 
 

3737384 
----------- 

 
2847183 
----------- 

 
 

2847183 
---------- 

 7737471 
====== 

7737471 
====== 

3737384 
====== 

3737384 
====== 

2847183 
====== 

2847183 
====== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة) للمتاجرةمحتفظ بها أوراق مالية           1
 

 فيما يتعلق بالموجودات المالية المعاد تصنيفها من الملكيةوحقوق الدخل يوضح الجدول أدناه المبالغ المعترف بها في بيان 
  :استثمارية متاحة للبيعللمتاجرة إلى أوراق مالية المحتفظ بها فئة األوراق المالية 

 

 الدخل بيان  
 ألف درهم

-------------- 

 الملكية حقوق 
 ألف درهم

-------------- 
   (2338 ويوني 03)فترة ما قبل إعادة التصنيف 

 - (167661) صافي خسارة المتاجرة 
 ------------ ----------- 
 (167661) - 
 ====== ====== 
   

  إعادة التصنيففترة ما بعد 
 (2302 سبتمبر 03 –2338 ويولي 0)

 

  

  - 1337143 إيرادات الفوائد

 77411  - صافي التغير في القيمة العادلة 
 

-------- -------- 
 

1337143 
 

77411 

 
===== ===== 

 

 
في حال  2312 سبتمبر 33المنتهية في في بيان الدخل للفترة الجدول التالي المبالغ التي كان سيتم االعتراف بها يوضح 

 :تم إعادة التصنيفتلم 
 

 

  أشهر التسعةفترة  
 المنتهية في

 2312 سبتمبر 33
 ألف درهم

 -------------- 
 57143 صافي ربح المتاجرة 

 ===== 
 



 

       

 
 

 

 

 أوراق مالية استثمارية  8
 

   2312سبتمبر  33
 محلية

 ألف درهم
----------------- 

 
 إقليمية

 ألف درهم
----------------- 

 
 دولية

 ألف درهم
--------------- 

 
 اإلجمالي

 ألف درهم
---------------- 

 
محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق
 

    

 1727223 - 1177128 557375 سندات حكومية

 2387663 - 667838 1417825 سندات شركات 

 -------------- ------------- -------------- --------------- 

 1767723 1837766 - 3837886 

 -------------- ------------- -------------- --------------- 

     متاحة للبيع

 775187382 573677845 174657317 6827723 سندات حكومية

 576257221 7727415 5677337 473857467 سندات شركات

 178157736 4177153 8777157 4777626 أسهم 

 175717245 6377356 7287264 2337725 أخرى 

 -------------- --------------- --------------- ---------------- 

 574777738 376637377 773737467 1675337484 

 -------------- --------------- --------------- ---------------- 
 مصنفة بالقيمة العادلة من خمال 

  ئر الخساوأ األرباح
 

    

 757383 أسهم 
 

717336 - 1467416 

 2777552 737584 27213 2367758 أخرى

 -------------- --------------- --------------- ---------------- 

 2827138 737246 737584 4257768 

 -------------- --------------- --------------- ---------------- 

 577787776 377177287 774417353 1773377338 

 ======== ======== ======== ========= 
 
 

 
 



 

       

 
 

 

 

  ( تتمة) أوراق مالية استثمارية 8
 

 

 

 2311ديسمبر  31

 محلية

 ألف درهم

-------- 

 إقليمية

 ألف درهم

-------- 

 دولية

 ألف درهم

-------- 

 اإلجمالي

 ألف درهم

--------- 

 

محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق 

    

 1737448 - 1157353 557375 سندات حكومية 

 1887663 737778 1177665 - سندات شركات 

 --------- ---------- --------- ---------- 

 550.55 8000.32 8.0552 0550333 

 ---------- ---------- ----------- ----------- 

     

     متاحة للبيع 

 .00582000 2.80828 3..300.80 3085005.8  سندات حكومية 

 .805320.0 .0020..30 0203..308 5088005.8 سندات شركات 

 .80330083 5.00.2. 3038.05.8 580035. أسهم 

 3058302.0 .5085.. 23305.5 2..0..8 أخرى 

 -------------- ------------ ------------ --------------- 

 800..0.08 .055.008. 00353083. 350.230588 

 -------------- ------------- ------------- --------------- 

 مصنفة بالقيمة العادلة من خمال 
  ئر الخساوأ األرباح

 

    

 05.8..3 - .850.3 250258 أسهم 

 8880808 280838 80088 32203.0 أخرى

 ----------- ---------- ---------- ------------ 

 88.0... 230028 280838 ..80.05 

 ------------- ------------ ------------ ------------- 

 80.850588 .05..0885 000.50.8. 3502200888 

 ======== ======== ======== ======== 

 
 : تشتمل األوراق المالية االستثمارية على استثمارات في صناديق عقارية كما يلي

 

 غير مدققة 
 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم

 مدققة 
  2311ديسمبر  31

 ألف درهم
 ----------------- ----------------- 

 137145 ئر الخساوأ حارباألمصنفة بالقيمة العادلة من خمال 
137831 

 173387677 للبيع ةمتاح
7527655 

 ------------ ------------ 
 173217842 7667486 
 ======= ======= 



 

       

 
 

 

 

   بيع شركات تابعة/ االستثمار في 4
 

 ع.م.االستحواذ على مصرف دبي ش (3
 

على المجموعة استحوذت  ،2311أكتوبر  11حاكم دبي بتاريخ  ولمرسوم الصادر عن صاحب السمل وفقًا
أحكام خدمات مصرفية متوافقة مع  يقدمالذي ، "(مصرف دبي)" .ع.م.مصرف دبي ش من أسهم 133٪

 .في دولة اإلمارات العربية المتحدةاإلسمامية الشريعة 
 

 : 2311أكتوبر  11بتاريخ  القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها فيما يلي
 

 القيمة العادلة صافي الموجودات المستحوذ عليها
 مليون درهم
------------ 

  
 17348 المصرف المركزينقد وودائع لدى 

 17367 مستحق من البنوك

 87225 استثمارية منتجاتتمويل اسمامي و

 368 أوراق مالية استثمارية 

 17 استثمارات في شركات زميلة

 143 ممتلكات ومعدات

 524 موجودات أخرى

  

  مطلوباتال

 (127535) ودائع العمماء

 (184) مالية أخرىمستحق لبنوك ومؤسسات 

 (616) مطلوبات أخرى
 

 (17311) القيمة العادلة لصافي الموجودات

 543 (أ) القيمة العادلة للودائع من وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 768 (ب)القيمة العادلة للضمان من حكومة دبي 

 ------------ 
   - 

 ------------ 
 درهم 13 لثمن االستحواذ القيمة العادلة 

 ====== 
 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة)بيع شركات تابعة  /االستثمار في    4
 

 (تتمة)االستحواذ على مصرف دبي ش م ع  (3
 

 دائع من وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة للوالقيمة العادلة  (أ)
 

 278 بمبلغدولة اإلمارات العربية المتحدة بفيما يتعلق بهذه المعاملة، تلقت المجموعة وديعة من وزارة المالية 
االعتراف  يتعينلسياسة المجموعة،  وفقًا. في السوق السائدمليار درهم بسعر مخفض مقارنة بسعر الفائدة 

إصدار االلتزام  وأ حيازةمباشرة إلى  المنسوبة ةيف المعاملبالقيمة العادلة مضافا إليه تكال بااللتزام المالي مبدئيًا
في السوق، فقد تم  السائدأعماه بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة  المذكورة ستمام الوديعةالنظرًا . المالي

إطفاؤها ، والتي سيتم 2311لعام  البيانات المالية فيمليون درهم  543االعتراف بأرباح القيمة العادلة بواقع 
 .بمعدل الفائدة الفعلي( سنوات 8)على مدى الفترة الزمنية للوديعة 

 
 القيمة العادلة للضمان من حكومة دبي (ب)
 

فيما يتعلق بهذه المعاملة، قدمت حكومة دبي ضمانًا ألية خسائر في تاريخ االستحواذ وأي خسائر مستقبلية تتعلق 
 768يمثل مبلغ . يخ االستحواذ للسنوات السبع المقبلةبالموجودات والمطلوبات التي كانت موجودة في تار

تاريخ للتغير الماحق ا حول11راجع اإليضاح ) مليون درهم القيمة العادلة للضمان كما في تاريخ االستحواذ
 (االستحواذ

 
تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات من قبل خبير خارجي من خمال تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

 .السوق فيخصم مرتكزة  معدالتهذه الموجودات والمطلوبات باستخدام ل
 

 تنفيذ (8
 

الغرض الرئيسي إن . كشركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة .م.م.، تم تأسيس شركة تنفيذ ذ2311 ويولي 7 في
 الخاصة بالمجموعة بهدف تطوير كفاءة الخدمات عمليات المكاتبمختلف برانج عمل لتقديم  ولشركة ههذه ال

 . والقدرات التنفيذية
 

 بيع حصة جزئية في شركة تابعة (0
  

شركة نتورك انترناشيونال  ها فيمن حصص %47بيع نسبة من المجموعة  انتهت ،2311 مارس 31في 
تم اإلفصاح في وقت سابق عن . مليون درهم 17366، شركة تابعة للمجموعة، مقابل مبلغ صافي قدره .م.م.ذ

 2313ديسمبر  31للبيع كما في  كمحتفظ به. م.م.شركة نتورك انترناشيونال ذ مطلوباتموجودات وإجمالي 
الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات  –من معايير التقارير المالية الدولية  5للمعيار رقم وفقًا 

 .المتوقفة بعد التوقيع على اتفاقية شراء حصص مع مستثمر استراتيجي
 

مليون درهم من المجموعة  737جل بمبلغ قرض ألآخر من خمال تم تمويل جزء من ثمن البيع نقدًا وجزء 
 .مليون درهم 757من االستبعاد بمبلغ  أرباح صافيعملية البيع زيادة  ترتب على. للمشتري

 
 31تكلفة أسهم مجموعة اإلمارات دبي الوطني كما في مقابل مليون درهم  737 البالغقرض ألجل التم تخفيض 

 الفترة الزمنية على مدى، مما نتج عنه أرباح غير مطفأة سوف يتم االعتراف بها في بيان الدخل 2313ديسمبر 
 (.سنوات 5)لقرض ل



 

       

 
 

 

 

 (تتمة)بيع شركات تابعة  /االستثمار في    4
 

 (تتمة)بيع حصة جزئية في شركة تابعة  ( 3
                    

 مليون درهم 
 ------------ 

 17366  المستلم الثمنصافي 
  

 (437) صافي الموجودات في تاريخ االستبعاد منالقيمة الدفترية للحصة 
 -------- 

 757 من حصة في شركة تابعة ٪47األرباح المحققة من استبعاد نسبة 
  

 856 *مشترك ائتماففي  الحصة المحتفظ بهامن أرباح القيمة العادلة 
 -------- 
 17813 
 ===== 

 
مليون كما في  17282 بمبلغم .م.المحتفظ بها في نتورك انترناشيونال ذ ٪51القيمة العادلة لحصة  تم تقدير* 

مليون درهم التي تم  856حصة المحتفظ بها القياس  الناتجة عنأرباح القيمة العادلة  بلغت. 2311مارس  31
 .2311لسنة  االعتراف بها في بيان الدخل

 
اآلن لسيطرة إدارية مشتركة وفقًا لبنود تخضع . م.م.نتورك انترناشيونال ذ أصبحت بعد إتمام عملية البيع،

 . اتفاقية البيع
 

 التجارية والموجودات غير الملموسةالشهرة        03
 

 التجارية الشهرة 
-------------- 

 غير ملموسة موجودات
---------------------------------------------- 

 جمالي اإل
------------- 

 برامج   
 كمبيوتر

 عماقات
 العمماء 

 ودائع أساسية
 غير ملموسة

 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم   2312 سبتمبر 33
---------------- ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ 

      :التكلفة

 672327376 5647763 1577473 77281 575337845 يناير  1الرصيد كما في 

      اإلطفاء وانخفاض القيمة 

 4317358 2567333 1317174 77281 47733 يناير  1الرصيد كما في 

 637333 457753 147253 - - اإلطفاء للفترة 

 ------------- ----------- ------------- ------------
- 

-------------- 

 4617358 3317753 1457424 77281 47733 سبتمبر 33الرصيد كما في 
 -------------- ------------ ------------ ------------ -------------- 

 574757742 الصافي
======== 

 -
===== 

127366 
====== 

2637313 
======= 

577717318 
======== 

 2311ديسمبر  31

------------------- 

     

 التكلفة 

 

575337845 77281 1577473 5647763 672327376 

 اإلطفاء وانخفاض القيمة
 

47733 77281 1317174 2567333 4317358 

 -------------- --------- ----------- ------------ -------------- 

 578317318 3387763 267316 - 574757742 الصافي 

 ======== ===== ====== ======= ======== 

 



 

       

 
 

 

 

 األخرىالموجودات    00
 
 

 غير مدققة  
 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم 
---------------- 

 مدققة
  2311ديسمبر 31

 ألف درهم 
--------------- 

 173777743 175467237  القبض مدينةفوائد ذمم 
 2467777 2367768 وسلفيات أخرى  مدفوعات مقدمًا

 5347854 3757537 أخرىمدينون مختلفون وذمم مدينة 
 174337417 174377678 مخزون

 5427713 4737773 القيمة العادلة للوديعة 
 7687114 8227814 * القيمة العادلة للضمان 

 7617731 175487316 أخرى
 --------------- --------------- 
 674487335 578657735 
 ======== ======== 

 
مليون درهم خمال الفترة وتتعلق هذه الزيادة بصورة أساسية  5477زادت القيمة العادلة للضمان بمبلغ * 

 . بالزيادة في مخصص انخفاض القيمة للموجودات التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ على مصرف دبي
 

 مقترضة أخرىالديون المصدرة وأموال        02
 

 مدققة  غير مدققة  
 2311ديسمبر  31 2312 سبتمبر 33 
 ألف درهم  ألف درهم 
 ---------------- ---------------- 

 873437643 1377437583   السندات متوسطة األجل برنامج

 575387753 575387753 قروض مشتركة من بنوك 

 177877477 175747587 القرض القروض المجمعة من توريق

 --------------- -------------- 

 2173467722 1576367867 

 ========= ======== 

 
 

 غير مدققة  
 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم 
---------------- 

 مدققة 
 2311ديسمبر  31

 ألف درهم 
---------------- 

 1774157837 1576367867  يناير 1الرصيد كما في 

 377777461 872417531 إصدارات جديدة

 (776727751) (278677678) دفعات مسددة

 477548 367222 حركات أخرى

 --------------- --------------- 

 1576367867 2173467722 الرصيد في نهاية الفترة

 ======== ======== 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة) الديون المصدرة وأموال مقترضة أخرى       02
 

 157637: 2311)مليون درهم  217347 تبلغ قيمتها اإلجماليةمتوسطة األجل قائمة  قروضلدى المجموعة 
 :سوف يتم سدادها كما يلي( مليون درهم

 

 غير مدققة  

 2312 سبتمبر 33

 مليون درهم

-------- 

 مدققة

 2311ديسمبر  31

 مليون درهم

-------- 

2312 67671 87465 

2313 37743 17772 

2314 17346 231 

2315 17283 883 

2316 567 618 

2317 37775 - 

2318 27525 27564 

2323 17334 737 

2322 184 

----------- 

 -

----------- 

 217347 

====== 

157637 

====== 

 
 المطلوبات األخرى   00

 
 غير مدققة 

 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم

---------- 

 مدققة 

 2311ديسمبر  31

 ألف درهم

---------- 

 7377211 171227733 فوائد دائنة مستحقة الدفعذمم 

 2347572 3167727 اإلسمامي على أساس النظام للمودعينأرباح مستحقة الدفع 

 5637567 173667623 شيكات مصرفية 

 173447317 174767757 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 7617677 7377153 بالموظفينمطلوبات متعلقة 

 87346 147658 مخصص الضريبة 

 176477112 177637831 أخرى

 ---------------- ---------------- 

 677887621 477737838 

 ========= ========= 

 



 

       

 
 

 

 

 سندات رأس المال الشق األول        .0
 

تعتبر . مليار درهم 4بإصدار سندات رأس المال الشق األول بمبلغ  2337 ويونيقامت المجموعة في شهر 
وتم إصدارها بسعر فائدة ثابت للخمس سنوات األولى وعلى أساس  خاضعة لضمانالسندات ثابتة وثانوية وغير 

لن . ه الخاصيمكن للبنك اختيار عدم دفع فائدة على السند حسب تقدير. سعر فائدة متغير للسنوات التي تليها
ال تحمل السندات تاريخ . تعثر عن السداديحق لحاملي السندات المطالبة بفائدة وال يعتبر الحدث على أنه 

 .استحقاق وتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية
 

 اإليرادات التشغيلية األخرى    .0
 
 

 غير مدققة 
 أشهر  التسعةفترة 

 المنتهية في
 2312 سبتمبر 33

 درهمألف 
---------------- 

 غير مدققة
 أشهر  التسعةفترة 

 المنتهية في
 2311 سبتمبر 33 

 ألف درهم
--------------- 

   
 إيرادات توزيعات األرباح 

 
837186 757871 

 األرباح من بيع أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع
 

3277337 1677357 

بالقيمة  مصنفة من أوراق مالية استثمارية( الخسائر/ )األرباح
 الخسائرواألرباح أالعادلة من خمال 

 

 
47334 

 
(1237833) 

 287721 367377 إيرادات اإليجارات

 المحققة إعادة التقييمخسائر 
 من العقارات االستثمارية 

  

 
(237138) 

 
(317221) 

 األرباح من بيع ممتلكات
 

157658 - 

 الفائدة أسعارأرباح على أدوات 
 

267738 767387 

 *إيرادات صرف العممات األجنبية
 

6637734 4717155 

 إيرادات المشتقات
 

1337431 1187587 

 447786 (277178) أخرى  إيرادات(/ مصروفات)
 ------------ ------------ 
 172357133 8477444 
 ======= ======= 

 
 . درهممليون  1272تشتمل اإليرادات التشغيلية األخرى للفترة الحالية على اإليرادات المتعلقة بمصرف دبي البالغة 

 
 .األجنبية من أرباح المتاجرة والتحويل واألرباح الناتجة عن المعاممات مع العمماء تتألف إيرادات صرف العممات* 



 

       

 
 

 

 

 المصروفات العمومية واإلدارية      02

 

 غير مدققة 

  أشهر  التسعةفترة 

 المنتهية في

 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم

--------------- 

 غير مدققة

 أشهر  التسعةفترة 

 المنتهية في

 2311 سبتمبر 33 

 ألف درهم

--------------- 

 176387836 177217738 موظفينالتكلفة 

 1777211 1887367 شغالاإلتكلفة 

 577831 617783 المعدات والتجهيزات

 617276 837337 تكلف تشغيل أجهزة الحاسوب

 877477 837331 تكلفة االتصاالت

 777277 1227262 القانونية والمهنية واألتعابرسوم الخدمات 

 577842 827177 المصاريف المتعلقة بالتسويق

 1877373 2217471 استهماك 

 1387327 1477337 أخرى

 -------------- -------------- 

 277137344 274827713 

 ======== ======== 

 
 . مليون درهم 22475تشتمل المصروفات العمومية واإلدارية للفترة الحالية على التكاليف المتعلقة بمصرف دبي البالغة 

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية خسائرصافي      01

 

 : في بيان الدخل كالتاليالمحملة على بيان الدخل تم إظهار صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية 
  

 

 

 غير مدققة

  أشهر  التسعةفترة 

 المنتهية في

 2312 سبتمبر 33

 ألف درهم

--------------- 

 غير مدققة

 أشهر  التسعةفترة 

 المنتهية في

 2311 سبتمبر 33

 ألف درهم

--------------- 

 (373727172) (272617143) صافي انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة 

 (3647123) (6877376) الذمم المدينة للتمويل اإلسماميصافي انخفاض قيمة 

 (1227764) (777417) صافي انخفاض قيمة أوراق مالية استثمارية 

 (17377) (37256) صافي انخفاض قيمة المستحق من البنوك

 17353 17614 صافي استرداد موجودات خاصة

 (427236) (167457) الديون المعدومة المشطوبة

 --------------- --------------- 

 (377217316) (373647336) لفترةلانخفاض القيمة  ئرصافي خسا

 ========= ========= 



 

       

 
 

 

 

 أموال المساهمين        08
 

وافق المساهمون على دفع توزيعات أرباح نقدية  ،2312مارس  25لجمعية العمومية المنعقد في لجتماع السنوي اال خمال
استنادا إلى مليون درهم  17113بمبلغ أرباح  توزيعاتتم الحقًا دفع  ، كما٪ من رأس المال المصدر والمدفوع23بنسبة 

 .2312إبريل  4سجل األسهم في 
 

 االلتزامات الطارئةو االرتباطات       04
 

 :2312سبتمبر  33 فيوااللتزامات الطارئة للمجموعة االرتباطات  فيما يلي
 

 مدققة غير مدققة 
 2311ديسمبر  31  2312سبتمبر  33 

 ألف درهم ألف درهم 
 ----------------- ---------------- 

 676877677 772377741 خطابات اعتماد

 30.529.720 3172747385 الضمانات 

 274477736 274137375 المشاركة في المخاطر المترتبة علىالمطلوبات 

 1674837257 1373537776 التزامات قروض غير قابلة لإللغاء 

 --------------- --------------- 
 5472647877 5671537582 
 ======== ======== 

 ربحية السهم         23
 

 17727على األرباح العائدة للمساهمين البالغة ( درهم 3738: 2311)درهم  3731تستند ربحية السهم األساسية البالغة 
للفترة المنتهية في ( مليون درهم 176المعدلة لبيان الفائدة على سندات الشق األول من رأس المال البالغة )مليون درهم 

لمعدلة لبيان الفائدة على سندات الشق األول من رأس المال التي ا، مليون درهم 27332: 2311) 2312 سبتمبر 33
  .كما في تاريخ التقرير سهمًا 5755777747724 عدد األسهم البالغة  مقسمة على( مليون درهم 176بلغت 

 
 القطاعات التشغيلية        20

 
 :تنقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية

 
األعمال المصرفية للشركات تمثل التمويل المنظم، الحسابات الجارية وحسابات التوفير وودائع العمماء والسحب  (أ)

 .التجاريين والشركاتعلى المكشوف والتمويل التجاري والقروض ألجل لجهات حكومية وللعمماء 
 
وإدارة  اتالخدمات المصرفية لألفراد تمثل القروض والودائع لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثرو (ب)

 . وتمويل األفرادالموجودات وخدمات الوساطة المتعلقة بحقوق الملكية 
 
 . موال وعمليات الخزينة بين البنوكتشمل أنشطة الخزينة إدارة محفظة استثمارات المجموعة وإدارة األ (ج)
 
 اتالمدفوعة من قبل الشرك والمصروفاتتمثل اإليرادات والرسوم المكتسبة التي األنشطة المصرفية اإلسمامية  (د)

 .اإلسمامية التابعة
 

 .الممتلكات والعمليات والدعمعلى االستثمارات المصرفية وإدارة والتي تشتمل العمليات األخرى للمجموعة  (  هـ)



 

       

 
 

 

 

  ( تتمة)التشغيلية قطاعات ال   20
 

 
 

 2312 سبتمبر 33
----------------------- 

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات 
 ألف درهم

----------------- 

الخدمات 
 المصرفية

 لألفراد 
 ألف درهم

--------------- 

 
 

 الخزينة 
 ألف درهم

----------------- 

 مصرف 
 اإلمارات
 اإلسمامي
 ألف درهم

-------------- 

 
 مصرف 

 (ب)و( أ) دبي
 ألف درهم
---------- 

 
 

 أخرى 
 ألف درهم

------------ 

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم

------------ 
        

  صافي ةاإلسماميمنتجات الواإليرادات من  الفائدةصافي إيرادات 

 من توزيعات األرباح للمودعين

272687571 273417743 (2727166) 5517113  

517667 

2347757 571457887 

 275577768 (2437773) 357274 1557884 8237144 7387678 8537738 خرىاأليرادات اإلصافي إيرادات الرسوم والعموالت و

 ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  
 777357855 (377313) 867743 7367777 5477778 372837441 371227537 إجمالي اإليرادات التشغيلية

 ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  

 (277137344) (8437477) (2247453) (2857373) (737785) (173517664) (2377855) مصروفات إدارية وعمومية

 (371437573) 77714 (287736) (4687267) (757354) (2357341) (273557717) صافي خسائر انخفاض القيمة المحددة للموجودات المالية 

 (777537) (267838) - 47611 - 1227517 (237783) صافي خسائر انخفاض القيمة الجماعية للموجودات المالية 

 (637333) (637333) - - - - - إطفاء موجودات غير ملموسة

  شركات زميلة (خسائر/)حصة من أرباحالانخفاض القيمة و

 مشتركة اتائتمافو

- - - - 27276 737672 727788 

 (157778) (27) - - (37875) (27777) (87875) رسوم ضريبية

 ----------  -----------  -----------  ---------  -----------  ------------  ----------  
 177287665 (8857741) (1647123) (417747) 3787244 271427774 4777257 أرباح المجموعة للفترة 

 ====== ====== ====== ===== ====== ======= ====== 
        

 33573827523 1572587431 778227462 2177677747 3878377112 3371727674 18775537872 موجودات القطاع

 ========= ======== ======== ======== ======= ======== ======== 

 33573827523 3578447276 877687737 2478587123 5778317758 7175257233 8475847433 الملكيةمطلوبات القطاع وحقوق 
 ========= ======== ======== ======== ======= ======== ======== 

 .2311تم االستحواذ على مصرف دبي من قبل المجموعة في أكتوبر ( أ)
 (.11راجع اإليضاح )الضمان الحكومي  بموجبيتم تغطيتها  التيات إن النتائج التشغيلية لمصرفي دبي، صافية من المطالب( ب)



 

       

 
 

 

 

 (تتمة)التشغيلية قطاعات ال   20
 

 

 2311 سبتمبر 33
----------------------- 

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات 
 ألف درهم

----------------- 

 الخدمات
 المصرفية 
 لألفراد 

 ألف درهم
--------------- 

 
 

 الخزينة 
 درهمألف 

--------------- 

 مصرف 
 اإلمارات
 اإلسمامي
 ألف درهم

-------------- 

 
 

 أخرى 
 ألف درهم
---------- 

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم

------------ 
       

  ةاإلسماميمنتجات الواإليرادات من  الفائدةصافي إيرادات 

 صافي من توزيعات األرباح للمودعين

 
 

275827338 

 
 

271277236 

 
 

167618 

 
 

4737237 

 
 

1137373 

 
 

573287772 

  صافي إيرادات الرسوم والعموالت وإيرادات أخرى
7817527 

 
7327663 

 
4667715 

 
637738 

 
687325 

 
271137135 

 ------------ -------------- ------------- ------------- ------------- --------------- 
 774387727 1787718 5517145 4837333 278617876 373637835 إجمالي اإليرادات التشغيلية

 ------------ -------------- ------------- ------------- ------------- --------------- 

 (274827713) (8127726) (3377515) (557141) (173737586) (2347742) مصروفات إدارية وعمومية

 (274357851) (87213) (2557316) (887334) (4117477) (176727842) صافي خسائر انخفاض القيمة المحددة للموجودات المالية 

 (174857465) - (787274) - 877536 (174747737) صافي خسائر انخفاض القيمة الجماعية للموجودات المالية 

 (737375) (737375) - - - - موجودات غير ملموسةإطفاء 

  مشتركة اتائتمافو شركات زميلة (خسائر/ )أرباح حصة منالانخفاض القيمة و
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(4267322) 

 
 

(4267322) 

وأرباح القيمة العادلة من الحصة  (٪47)في شركة تابعة  ئيةجزحصة األرباح من استبعاد 
 مشترك ائتمافالمحتفظ بها في 

- - - - 178127778 178127778 

 (177364) (57512) - (17213) (87335) (47334) رسوم ضريبية
 ----------- ------------ ------------ ----------- ------------ -------------- 

 273317718 6687351 (717683) 3387675 174577332 (427763) أرباح المجموعة للفترة 
 ====== ======= ======= ====== ======= ======== 

 27178667148 1773437737 1774287335 2777727274 2875447744 17678577416 موجودات القطاع

 ======== ========= ========= ========= ======== ========= 

 27178667148 3571677733 2172437723 5572657737 7877547472 8174357467 الملكيةمطلوبات القطاع وحقوق 

 ======== ========= ========= ========= ======== ========= 



 

       

 
 

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة     22

 

 ٪ من مجموعة اإلمارات دبي الوطني 5576تمتلك مؤسسة دبي لماستثمار، شركة تعتبر حكومة دبي هي المساهم الرئيسي فيها، 

 

: 2311 سبتمبر% )13إن الودائع من والقروض للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخماف تلك التي تم اإلفصاح عنها بشكل منفرد تمثل 

 .على التوالي، من إجمالي الودائع والقروض لدى المجموعة%( 17: 2311 سبتمبر% )18، و %(8

 

 . تتم إدارة هذه المؤسسات بشكل مستقل وتتم كافة معامماتها المالية مع المجموعة وفقًا لشروط السوق االعتيادية

 

وقد تم أيضا إجراء . ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومة أبرمت المجموعة أيضًا معاممات مع بعض األطراف ذات العماقة األخرى والتي

 هذه المعاممات بصورة فعلية بنفس الشروط، بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات السائدة في نفس الوقت الذي تتم فيه معاممات مقابلة مع

 .وال تنطوي على ما يزيد عن حجم المخاطر االعتيادي ،أطراف أخرى

 

 :ت مع األطراف ذات العماقةفيما يلي المعامما

 

 غير مدققة 

 2312 سبتمبر 33

 مدققة 

 2311ديسمبر  31

 ألف درهم ألف درهم 

 ------------ ------------ : قروض وذمم مدينة

 6375177811 7271787316 إلى مساهم األغلبية لدى الشركة األم 

 272347223 272357522 للشركة األم 

 273637776 177637221 إلى أعضاء مجلس اإلدارة والشركات ذات العماقة

 371787778 371467477 ات مشتركةائتمافإلى شركات زميلة و

 --------------- --------------- 

 7775137256 6872857325 

 ======== ======== 

   : ودائع العمالء وودائع عمالء المصرف اإلسالمي

 175117583 174747367 من مساهم األغلبية لدى الشركة األم 

 173377773 373887354 من الشركة األم 

 5117831 3247433 ات المشتركةائتمافمن شركات زميلة و

 ------------ ------------ 

 477367556 373617154 

 ======= ======= 

 8367537 3417275 استثمار في سندات حكومة دبي

 173357377 7747866 قروض إلى واستثمار في صناديق مدارة من قبل المجموعة

 4527871 4267378 التزامات تجاه شركات زميلة

 47747 137371 قبوالت إلى شركات زميلة

 173277345 - شراء ممتلكات من شركات زميلة

 
 
 

 
 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة      22

 

 غير مدققة غير مدققة 

 التسعةفترة عن  
 المنتهية في أشهر

 2312 سبتمبر 33

 التسعةعن فترة 
 المنتهية في أشهر

  2311 سبتمبر 33
 ألف درهم ألف درهم 

 ------------------- ------------------- 

 1447177 1717837 ات مشتركة ائتمافالمدفوعات إلى شركات زميلة و

  الرسوم المستلمة بخصوص الصناديق المدارة من قبل

 المجموعة

 
357236 

 
277657 

 187367 77338 مدفوعة لصناديق مدارة من قبل المجموعة فائدة

 17827 17173 ات مشتركةئتمافمدفوعة ال فائدة

 417343 - مشترك ائتمافأرباح من تحويل أسهم من 

 

 

 :خمال الفترة بالمجموعة وموظفي اإلدارة الرئيسيينفيما يلي إجمالي مبلغ التعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 

 غير مدققة غير مدققة 

 التسعةفترة عن  
 المنتهية في أشهر

 2312 سبتمبر 33

 التسعةعن فترة 
 المنتهية في أشهر

  2311 سبتمبر 33
 ألف درهم ألف درهم 

 ------------------- ------------------- 

   موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات 

 537546 287586 تعويضات الموظفين قصيرة األجل

 746 645 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 

 بصورة ، سواءوإدارة ومراقبة أنشطة المجموعة عن أعمال التخطيط المخولين والمسؤولينهم أولئك األشخاص  موظفي اإلدارة الرئيسيينإن 

 . غير مباشرة ومباشرة أ

 
ولم يتم رصد مخصصات محددة لخسائر  موظفي اإلدارة الرئيسيينلم يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة لألرصدة قيد السداد خمال الفترة لدى 

 .في نهاية الفترة وذويهم المباشرينموظفي اإلدارة الرئيسيين انخفاض القيمة لألرصدة لدى 



 

       

 
 

 

 

 إيضاحات حول بيان التدفق النقدي الموحد للمجموعة      20
 

 غير مدققة غير مدققة 
 التسعةفترة عن  

 المنتهية في أشهر
 2312 سبتمبر 33

 التسعةعن فترة 
 المنتهية في أشهر

  2311 سبتمبر 33
 ألف درهم ألف درهم 
 ------------------- ------------------- 

 تحليل التغيرات في النقد وما يعادله خمال الفترة    (أ)
 

  

 (5877333) (273357214) الفترة  الرصيد في بداية 

 (671517842) 777317382   (الخارج/)التدفق النقدي الداخلصافي 

 --------------- -------------- 
 (677417172) 575757868 الفترة  الرصيد في نهاية 

 ======== ======== 
   تحليل النقد وما يعادله (  ب)

 2377777327 2777517377 نقد وودائع لدى المصرف المركزي

 1478477237 1874377572 مستحق من البنوك

 (2175327761) (1477557437) مستحق للبنوك

 ----------------- ----------------- 
 3374357542 1472737533 

 ودائع لدى المصرف المركزي ألغراض نظامية: ناقصًا

 

(1477317874) (1175417364) 

 (577337333) (1277357333) شهادات ودائع لدى المصرف المركزي: ناقصًا

 (575347827) (573457531)  أشهر 3المبالغ المستحقة من البنوك بعد : ناقصًا

 177417216 478427731 أشهر 3المبالغ المستحقة للبنوك بعد : زائدًا

 -------------- -------------- 

 575757868 (677417172) 

 ======== ======== 

 
 األرقام المقارنة        .2

 

مع طريقة العرض والسياسات المحاسبية المتبعة في  لتتوافقتمت إعادة تصنيف وإعادة بيان بعض األرقام المقارنة حيثما كان ذلك مناسبًا 

 . هذه البيانات المالية

 


