
  اإلمارات دبً الوطنً )ش.م.ع.(                                           
 الموحد للمجموعة المركز المالً بٌان 

 1133دٌسمبر  13لسنة المنتهٌة فً كما فً ا
 

 (.ع.م.اإلمارات دبً الوطنً )ش
  

 البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة للمجموعة
 

 2132مارس  13عن فترة الثالثة شهور المنتهٌة فً 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 (.ع.م.اإلمارات دبً الوطنً )ش
 

 
 البٌانات المالٌة الموحدة للمجموعة 

 
 
 

 الصفحة المحتوٌات 

تقرٌر مدققً الحسابات المستقلٌن حول مراجعة البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة 
 للمجموعة 

3 

 1 الموحد للمجموعةالموجز  بٌان المركز المالً المرحلً

 1 الموحد للمجموعةالموجز بٌان الدخل المرحلً 

 4 للمجموعة الموحدالموجز الشامل المرحلً  الدخلبٌان 

 6-5   الموحد للمجموعةالموجز بٌان التدفقات النقدٌة المرحلً 

 7 الموحد للمجموعة  الموجز المرحلً الملكٌةبٌان التغٌرات فً حقوق 

 11-8 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة للمجموعة

 

 
 
 
 
 
 
 
 







 
      1إلمارات دبً الوطنً )ش.م.ع.(                                       ا

  بٌان الدخل المرحلً الموجز الموحد للمجموعة
 )غٌر مدققة(  1131مارس  13عن فترة الثالثة شهور المنتهٌة فً 

 

 

     

  
 
 
 

 إٌضاح
------- 

 غٌر مدققة
 فترة الثالثة

شهور المنتهٌة فً 
 1131مارس  13

 ألف درهم
-------------- 

 غٌر مدققة 
 فترة الثالثة

شهور المنتهٌة فً 
 1133مارس  13

 ألف درهم
--------------- 

 1.761.111 1.183.186  إٌرادات الفوائد
 ( 3.389.664) (784.161)  مصروفات الفوائد

  -------------- ---------------- 
 3.752.111 3.7.6.521  صافً إٌرادات الفوائد

    
 116.188 171.158  اإلٌرادات من المنتجات التموٌلٌة واالستثمارٌة اإلسالمٌة

 (161.171) (391.114)  توزٌعات أرباح للمودعٌن وأرباح مدفوعة إلى حاملً الصكوك 
 

 56.136 118..35  المنتجات التموٌلٌة واالستثمارٌة اإلسالمٌةصافً اإلٌرادات من 
  -------------- -------------- 

صافً إٌرادات الفوائد وإٌرادات المنتجات التموٌلٌة واالستثمارٌة اإلسالمٌة صافٌة من 
 توزٌعات األرباح للمودعٌن

  
3.556.775 

 
3.681.178 

 448.718 451.711  إٌرادات الرسوم والعموالت
 (18.883) (51.155)  مصروفات الرسوم والعموالت

 175..83 1.1.857  صافً إٌرادات الرسوم والعموالت
 31.111 18.341  صافً ربح األوراق المالٌة المحتفظ بها للمتاجرة

 383.517 471.969 35 إٌرادات تشغٌلٌة أخرى 
  -------------- --------------- 

 2.261.183 2.616.383  إجمالً اإلٌرادات التشغٌلٌة 
 (817.911) (941.119) 36 مصروفات إدارٌة وعمومٌة

 (3.168.977) (3.311.837) 37 صافً خسائر انخفاض القٌمة للموجودات المالٌة 
 (2.356.111) (2.181.176)  إجمالً المصروفات التشغٌلٌة

  ----------------- ----------------- 
 11.363 681.117  األرباح التشغٌلٌة  

 ( 11.465) (11.465)  إطفاء موجودات غٌر ملموسة 
 (477.197) 14.358  وائتالفات مشتركة شركات زمٌلةخسائر( انخفاض القٌمة والحصة من أرباح/)

العادلة لحصص %( و أرباح القٌمة 49األرباح من استبعاد حصة جزئٌة فً شركة تابعة )
 محتفظ بها فً ائتالف مشترك

9 - 3.814.978 

 (4.751) (5.611)  رسوم ضرٌبٌة
  ------------ -------------- 

 3.832.627 683.386  أرباح المجموعة عن الفترة   
  ====== ======== 

    العائدة إلى :   
 3.431.617 643.331  مساهمً المجموعة

 (        31) 11  المسٌطرةالحصص غٌر 
  ------------ -------------- 

 3.832.627 683.386  أرباح المجموعة عن الفترة
  ====== ======== 

 1.28 1.31 21 ربحٌة السهم
  ===== ===== 

 

 الموحدة للمجموعة. الموجزةالمرحلٌة البٌانات المالٌة  هذه جزءاً من 11إلى  8تشكل اإلٌضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .3البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة للمجموعة فً الصفحة حول  ٌنتم إدراج تقرٌر مدققً الحسابات المستقل

 



 
      4إلمارات دبً الوطنً )ش.م.ع.(                                       ا

 بٌان الدخل الشامل المرحلً الموجز الموحد للمجموعة
 )غٌر مدققة(  1131مارس  13عن فترة الثالثة شهور المنتهٌة فً 

 

 

 

 

 غٌر مدققة 
 فترة الثالثة

 شهور المنتهٌة فً
 1131مارس  13

 ألف درهم
----------------- 

  غٌر مدققة
 فترة الثالثة

 شهور المنتهٌة فً
 1133مارس  13

 ألف درهم
----------------- 

    

 3.431.615 643.346  أرباح المجموعة عن الفترة 

     اإلٌرادات الشاملة األخرى

    

    تحوطات التدفق النقدي:

 (316.113) 11.411  الفعلً من التغٌرات فً القٌمة العادلة الجزء -

    
    متاحة للبٌع(: موجودات مالٌةاحتٌاطً القٌمة العادلة )

 347.314 173.111  صافً التغٌر فً القٌمة العادلة  -

 (39.617) (95.456)   بٌان الدخل صافً المبلغ المحول إلى  -
    

 - 3.414  احتٌاطً تحوٌل العمالت
  ------------ ------------- 

 3.166 397.411   للفترة اإلٌرادات الشاملة األخرى 
  ------------ ------------- 

 3.431.893 818.549  للفترة إجمالً اإلٌرادات الشاملة 

  ======== ========= 
    عائدة إلى:

 3.431.911 818.536  مساهمً المجموعة

 (31) 11  مسٌطرةالغٌر  صحصال

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

 3.431.893 818.549    للفترة إجمالً اإلٌرادات المعترف بها 

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

 

 

 

 الموحدة للمجموعة. المرحلٌة الموجزةالبٌانات المالٌة  هذه جزءاً من 11إلى  8تشكل اإلٌضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .3البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة للمجموعة فً الصفحة  حول ٌنتم إدراج تقرٌر مدققً الحسابات المستقل

 

 

 
 

 
 



 
      5إلمارات دبً الوطنً )ش.م.ع.(                                       ا

 بٌان التدفقات النقدٌة المرحلً الموجز الموحد للمجموعة  
 )غٌر مدققة(  1131مارس  13عن فترة الثالثة شهور المنتهٌة فً 

 

 

 

 غٌر مدققة   
 الثالثة  شهور فترة

 المنتهٌة فً 
 1131مارس  13

 ألف درهم
---------------- 

 غٌر مدققة
 فترة الثالثة شهور 

 المنتهٌة فً
 1133مارس  13

 ألف درهم
---------------- 

    األنشطة التشغٌلٌة 
 3.431.615 643.346  أرباح المجموعة عن الفترة  

    تسوٌات لبنود غٌر نقدٌة 
 3.151.751 941.371  خسائر انخفاض قٌمة القروض والذمم المدٌنة  

 98.117 315.411  المنتجات التموٌلٌة واالستثمارٌة اإلسالمٌةخسائر انخفاض قٌمة 
 11.113 37.638  خسائر انخفاض قٌمة األوراق المالٌة االستثمارٌة

 - (11.145)  فائدة مخصومة على قروض تعرضت النخفاض فً القٌمة
 - 18.759  إطفاء أرباح القٌمة العادلة

 416.111 -  خسائر انخفاض القٌمة الستثمارات فً شركات زمٌلة 
  11.465 11.465  إطفاء موجودات غٌر ملموسة 
 61.711 75.345  استهالك الممتلكات والمعدات 

 53.518 (14.358)  الحصة من )أرباح(/خسائر شركات زمٌلة وائتالفات مشتركة
 - (7.147)  حصة مطفأة من أرباح بٌع ائتالفات مشتركة 

 (31.938) (93.174)  األرباح غٌر المحققة من أوراق مالٌة استثمارٌة
%( وأرباح القٌمة 49األرباح عن استبعاد حصة جزئٌة فً شركة تابعة )

 العادلة لحصة محتفظ بها فً ائتالف مشترك
 
 - 

 
(338143978) 

 31.511 6.468  عقارات استثمارٌةإعادة تقٌٌم 
  -------------- -------------- 

 82..3.718 3.532.171   األرباح التشغٌلٌة قبل التغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة
 3.614.116 (153.138)  )الزٌادة(/النقص فً ودائع إلزامٌة دون فوائد

 (4.111.111) (1.955.111)  المركزيالزٌادة فً شهادات الودائع لدى المصرف 
 (3.133.116) (4.161.935)  الزٌادة فً المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر 

 (666.513) 156.715  الزٌادة/)النقص( فً المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر
 (566.114) (467.634)  صافً التغٌر فً المطلوبات األخرى/الموجودات األخرى

 (316.451) 135.446  صافً التغٌر فً القٌمة العادلة للمشتقات 
 31.147.768 35.117.161  الزٌادة فً ودائع العمالء 

 896.681 (3.797.914)  )الزٌادة(/النقص فً القروض والذمم المدٌنة   
 415.159 (117.341)  المنتجات التموٌلٌة واالستثمارٌة اإلسالمٌة)الزٌادة(/النقص فً 

  -------------- -------------- 
 31.318.454 7.441.181  صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة 

  -------------- -------------- 
    األنشطة االستثمارٌة 

الزٌادة فً األوراق المالٌة المحتفظ بها للمتاجرة واألوراق المالٌة االستثمارٌة 
 )صافً من تغٌرات القٌمة العادلة( 

  
(313.199) 

 
(113.139) 

 31.161 -  النقص فً االستثمارات فً شركات زمٌلة وائتالفات مشتركة
 3.553.111 -  بٌع استثمار فً شركة تابعة

 (4.131) (6.788)  العقارات االستثمارٌة )صافً(الزٌادة فً 
 (97.615) (57.831)  إضافات إلى الممتلكات والمعدات )صافً(

  ------------ ------------ 
 3.343.495 (366.111)  صافً التدفقات النقدٌة )المستخدمة فً(/من األنشطة االستثمارٌة 

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



 
      6إلمارات دبً الوطنً )ش.م.ع.(                                       ا

 بٌان التدفقات النقدٌة المرحلً الموجز الموحد للمجموعة  
 )غٌر مدققة(  1131مارس  13عن فترة الثالثة شهور المنتهٌة فً 

 
 

 غٌر مدققة   
 فترة الثالثة  شهور

 المنتهٌة فً 
 1131مارس  13

 ألف درهم
---------------- 

 غٌر مدققة
 فترة الثالثة شهور 

 المنتهٌة فً
 1133مارس  13

 ألف درهم
---------------- 

    األنشطة التموٌلٌة
 (11.541) (3.553.456)  النقص فً الودائع بموجب اتفاقٌات إعادة شراء 

 (361.981) 1.545.137  المصدرة و األموال المقترضة األخرى  الدٌونالزٌادة/)النقص( فً 
 - 3.815.144  زٌادة فً قروض صكوكال

 (64.511) (65.137)   فوائد على سندات رأس المال الشق األول
  ------------- ------------- 

 (148.114) 1.761.188  صافً التدفقات النقدٌة من/)المستخدمة فً( األنشطة التموٌلٌة 
  ======== ======== 

 33.113.915 33.117.471  (21انظر اإلٌضاح رقم )الزٌادة فً النقد وما ٌعادله 
  ======== ======== 
 

 الموحدة للمجموعة. المرحلٌة الموجزةجزءاً من هذه البٌانات المالٌة  11إلى  8تشكل اإلٌضاحات المدرجة على الصفحات من 
 .3تم إدراج تقرٌر مدققً الحسابات المستقلٌن حول البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة للمجموعة فً الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 



 
      7إلمارات دبً الوطنً )ش.م.ع.(                                       ا

  بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة المرحلً الموجز الموحد للمجموعة
 )غٌر مدققة(  1131مارس  13عن فترة الثالثة شهور المنتهٌة فً 

 
 

 المجموعة مساهمً ة إلًالعائد
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 حٌث سٌتم إجراء تلك التحوٌالت فً نهاٌة السنة.   1131مارس  13ملحوظة: لم ٌتم إجراء أٌة تحوٌالت إلى االحتٌاطً القانونً واإللزامً واالحتٌاطٌات األخرى عن فترة الثالثة شهور المنتهٌة فً 

 

 الموحدة للمجموعة. المرحلٌة الموجزةجزءاً من هذه البٌانات المالٌة  11إلى  8تشكل اإلٌضاحات المدرجة على الصفحات من 

 3تم إدراج تقرٌر مدققً الحسابات المستقلٌن حول البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة للمجموعة فً الصفحة 

 

 

رأس المال 

 المصدر

 ألف درهم

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

 أسهم

 خزٌنة  

 ألف درهم

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

سندات رأس المال 

 الشق  األول

 ألف درهم

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

احتٌاطً عالوة  

 األسهم 

 ألف درهم

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

االحتٌاطً القانونً 

 واإللزامً 

 ألف درهم

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

 احتٌاطٌات 

 أخرى 

 ألف درهم

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

احتٌاطً القٌمة 

  العادلة 

 ألف درهم

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

 احتٌاطً تحوٌل

 العمالت

 ألف درهم

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

 األرباح 

 المحتجزة

 ألف درهم

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

 

 اإلجمالً

 ألف درهم

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

الحصص غٌر 

 المسٌطرة

 ألف درهم

--------- 

 

 المجموعة إجمالً

 ألف درهم

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

 14.983.154 46.181 14.914.774 7.587.519 (1.686) 148.189 1.869.511 1.453.415 31.171.314 4.111.111 (46.375) 5.557.775 1131ٌناٌر  3الرصٌد كما فً 

 818.549 11 818.536 643.331 3.414 395.999 - - - - - - إجمالً اإلٌرادات الشاملة للفترة 

الفائدة على سندات رأس المال الشق 

 األول

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(65.137) 

 

(65.137) 

 

- 

 

(65.137) 

 (3.333.555) - (3.333.555) (3.333.555) - - - - - - - - توزٌعات األرباح مستحقة الدفع  

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

 1131مارس  13الرصٌد كما فً 
5.557.775 (46.375) 4.111.111 31.171.314 1.453.415 1.869.511 444.188 (1.181) 7.153.851 14.596.538 46.131 14.641.813 

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

 11.749.591 91.811 11.655.771 6.711.419 - 315.899 1.869.511 1.398.115 31.171.314 4.111.111 (46.375) 5.557.775 1133ٌناٌر  3الرصٌد كما فً 

 3.431.893 (31) 3.431.911 3.431.617 - 3.166 - - - - - - إجمالً اإلٌرادات الشاملة للفترة 

الفائدة على سندات رأس المال الشق  

 األول

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(64.511) 

 

(64.511) 

 

- 

 

(64.511) 

 توزٌعات األرباح مستحقة الدفع  
- - - - - - - - (3.333.555) (3.333.555) - (3.333.555) 

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

 11.987.416 91.818 11.891.638 6.916.993 - 317.365 1.869.511 1.398.115 31.171.314 4.111.111 (46.375) 5.557.775 1133مارس  13الرصٌد كما فً 

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



 

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

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

8 

 
 البنك معلومات عن  1

 
بموجب  1117ٌولٌو  36اإلمارات دبً الوطنً ش.م.ع. )"البنك"( فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بتارٌخ  بنك تم تأسٌس

وتعدٌالته( كشركــة مساهمة عامة. وقد تم تأسٌس البنك  3984لعام  8قانون الشركات التجارٌة ) القانون االتحادي رقم 
بنك اإلمارات الدولً ش.م.ع. )"بنك اإلمارات الدولً"( وبنك دبً الوطنً ش.م.ع. )"بنك  بصورة أساسٌة لتفعٌل الدمج بٌن

فبراٌر  4بٌنما اكتمل الدمج من الناحٌة القانونٌة بتارٌخ  1117أكتوبر  36 اعتباراً مندبً الوطنً"(. أصبح الدمج سارٌاً 
 طنً قائمان كبنكٌن.. بعد هذا التارٌخ لم ٌعد بنك اإلمارات الدولً وبنك دبً الو1131

 
من البنك وشركاته التابعة )ٌشار إلٌها  1131مارس  13المنتهٌة فً  للفترةتتألف البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة 

 حصة المجموعة فً شركات زمٌلة وائتالفات مشتركة.باإلضافة إلى معا بـ"المجموعة"( 
 

 على لمجموعةل األنشطة األساسٌة تشتمل. "(EMIRATESNBD"فً سوق دبً المالً )المؤشر:  مدرج البنك إن
الخدمات المصرفٌة للشركات واألفراد والخزٌنة والخدمات المصرفٌة االستثمارٌة والتموٌل اإلسالمً وتقدٌم خدمات إدارة 

  . www.emiratesnbd.comهو:  إن الموقع اإللكترونً للبنك على شبكة اإلنترنتالموجودات. 
 

 دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.   ، دبً  ، 777إن عنوان البنك المسجل هو ص.ب. 
 

 إن الشركة األم للمجموعة هً مؤسسة دبً لالستثمار، وهً شركة المساهم الرئٌسً فٌها هو حكومة دبً. 
 

 أساس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة الهامة 2
 

" إعداد التقارٌر المالٌة  14لمعٌار المحاسبً الدولً رقم ل وفقاً تم إعداد هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة 
 المرحلٌة".

 
تتماشى السٌاسات المحاسبٌة التً تطبقها المجموعة عند إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة مع تلك السٌاسات 

 .1133دٌسمبر  13إعداد البٌانات المالٌة السنوٌة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهٌة فً  عندالمجموعة التً طبقتها 
 

المعلومات المطلوبة للبٌانات المالٌة الموحدة السنوٌة الكاملة  كافةال تشمل هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة 
  ذلك التارٌخ.  لسنة المنتهٌة فًل و 1133دٌسمبر  13وٌجب قراءتها مع البٌانات المالٌة كما فً 

 
المحاسبٌة إعداد هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة، قامت اإلدارة بوضع أحكام هامة فً تطبٌق السٌاسات  عند

 و 1133دٌسمبر  13للمجموعة وكانت المصادر الرئٌسٌة للتقدٌر هً نفسها المطبقة فً البٌانات المالٌة الموحدة كما فً 
 ذلك التارٌخ.  لسنة المنتهٌة فًل

 

 التقدٌرات  ( أ)

 
وتقدٌرات إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة الموجزة الموحدة للمجموعة ٌتطلب من اإلدارة أن تضع أحكاماً إن 

وافتراضات تؤثر على تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلٌرادات 
 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلٌة عن تلك التقدٌرات .

 

 إدارة المخاطر المالٌة ( ب)
 

تتفق أهداف وسٌاسات إدارة المخاطر المالٌة للمجموعة مع تلك المعلنة فً البٌانات المالٌة الموحدة كما فً وعن 
 . 1133دٌسمبر  13السنة المنتهٌة فً 

 
 

  



 

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

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

9 

 نقد وودائع لدى المصرف المركزي  1
 
 غٌر مدققة 

 1131مارس  13
  ألف درهم

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

 مدققة
 1133 دٌسمبر 13

 درهمألف 
---------------- 

 3.977.954 3.471.791 نقد
  

 

 ودائع إلزامٌة وخاصة بدون فوائد لدى المصرف المركزي
31.884.716 

31.611.538 
  

 
 4.156.436 إٌداعات خاضعة لفوائد لدى المصرف المركزي

3.134.665 
  

 
 8.655.111 شهادات ودائع خاضعة لفوائد لدى المصرف المركزي 

5.711.111 
 -------------- 

-------------- 
 17.166.945 

13.516.317 
 ======== 

======== 
 

والدوالر  ًدرهم اإلماراتاللدى مصرف اإلمارات العربٌة المتحدة المركزي بالمحتفظ بها متطلبات االحتٌاطً  إن
سحبها دون موافقة مصرف اإلمارات العربٌة ستخدام فً عملٌات المجموعة الٌومٌة وال ٌمكن الاألمرٌكً لٌست متاحة ل

كل شهر طبقا لتوجٌهات مصرف اإلمارات العربٌة المتحدة  ةالمطلوب اتالمتحدة المركزي. ٌتغٌر مستوى االحتٌاطٌ
 .11/33/3999بتارٌخ الصادر  13/99المركزي وفقا للتعمٌم رقم 

 

 مستحق من البنوك ال 8
 

 غٌر مدققة 
 1131مارس  13

 ألف درهم
----------------- 

 مدققة
 1133 دٌسمبر 13

 ألف درهم
-------------------- 

 
 7.117.331 8.186.379 مستحق من البنوك المحلٌةال
   
 31.834.467 36.499.115 مستحق من البنوك األجنبٌةال
 -------------- --------------- 
 14.785.534 39.853.579 
 ======== ========= 

 
  



 

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

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

01 

 

 القروض و الذمم المدٌنة      7
 

 
 

  

 غٌر مدققة 
 1131مارس  13

   ألف درهم

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

 مدققة
 1133 دٌسمبر 13

 ألف درهم

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

 
 سحوبات على المكشوف

71.971.358 71.318.344 

 
 قروض آلجل

319.143.414 318.758.168 

 
 قروض مقابل إٌصاالت أمانة

1.448.111 1.978.158 

 
 سندات مخصومة

1.316.813 1.381.715 

   
 1.361.111 1.114.478 ذمم مدٌنة لبطاقات االئتمان

 
 أخرى

591.743 593.881 

 ---------------- ---------------- 
 387.797.481 389.581.584 إجمالً القـروض و الذمم المدٌنة

 

 أدوات دٌن أخرى
 

514.818 
 

513.786 
 ---------------- ---------------- 

 388.199.166 391.188.411 إجمالً القـروض و الذمم المدٌنة
 

 قٌمة الناقصاً: مخصصات انخفاض 
(31.195.191) (33.484.111) 

 --------------- --------------- 
 377.691.311 376.835.114 
 ========= ========= 

 التً تعرضت النخفاض فً القٌمة المدٌنةالقروض و الذمم إجمالً 
 

17.811.737 
 

16.811.118 

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



 

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

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

00 

 
 القروض والذمم المدٌنة )تتمة(     7
 

 
  

 التحلٌل حسب النشاط االقتصادي

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

 غٌر مدققة

  1131مارس  13

   ألف درهم

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

 مدققة

 1133 دٌسمبر 13

 ألف درهم

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

 13.335 38.111 الزراعة و األنشطة المتصلة بها 

 897.868 811.161 رواالحتجاالتعدٌن 

 5.718.116 5.469.479 الصناعة 

 7.167.937 7.133.591 اإلنشاءات 

 7.111.919 6.936.711 التجارة 

 4.181.113 4.347.111 المواصالت واالتصاالت 

 35.731.116 36.547.118 الخدمات 

 59.183.191 63.917.981 حكومً 

 11.783.834 11.851.439 أفراد  –الشخصٌة 

 9.649.171 9.346.148 شركات  –الشخصٌة 

 15.176.317 14.488.951  العقارات 

 46.316 65.776 البنوك 

 16.995.117 17.113.819 مؤسسات مالٌة أخرى وشركات استثمارٌة

 5.619.368 5.151.899 أخرى 

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

 388.199.166 391.188.411 إجمالً القروض والذمم المدٌنة 

 (33.484.111) (31.195.191) مخصصات انخفاض القٌمة  :ناقصاً 

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

 377.691.311 
========= 

376.835.114 
========= 

   

   



 

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

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

01 

 
 القروض والذمم المدٌنة )تتمة(     7
 

 

 الحركة فً مخصصات انخفاض القٌمة المحدد

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

 
 غٌر مدققة
 فترة الثالثة

 أشهر المنتهٌة فً
 1131مارس  13

 ألف درهم
-------------- 

 غٌر مدققة
 فترة الثالثة

 أشهر المنتهٌة فً
 1133مارس  13

 ألف درهم
--------------- 

 5.548.919 8.156.791  ٌناٌر 3الرصٌد كما فً 

 637.186 835.115 مخصصات انخفاض القٌمة المكونة خالل الفترة 

 (9.341) (55.181) تحصٌالت خالل الفترة /عملٌات استرداد

 (8.191) - إلى التموٌل اإلسالمً المبلغ المحول

 - (11.145)  تعرضت النخفاض فً القٌمة فائدة مخصومة على قروض

 (1.818) (33.816) مبالغ مشطوبة خالل الفترة

 1.158 الصرف والتسوٌات األخرى
------------ 

7.111 
------------- 

 8.787.614 مارس 13الرصٌد كما فً 
------------ 

6.351.685 
------------ 

 
 

  

 الحركة فً مخصصات انخفاض القٌمة الجماعً

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

 
 

 3.951.788 1.417.441 ٌناٌر 3الرصٌد كما فً 

 675.317 381.138 مخصصات انخفاض القٌمة المكونة خالل الفترة 

 (48.111) - تحصٌالت خالل الفترة /عملٌات استرداد

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

 1.617.658 مارس 13الرصٌد كما فً 
------------- 

1.577.895 
------------ 

 8.711.581 31.195.191 اإلجمالً

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

  



 

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

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

02 

 
 ةاإلسالمٌ ٌةو االستثمار ٌةمنتجات التموٌلال  6
 

 غٌر مدققة 

  1131مارس  13

   ألف درهم

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

 مدققة

 1133 دٌسمبر 13

 ألف درهم

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

 33.645.841 31.311.715 مرابحة

 8.346.868 8.135.393 إجارة

 3.185.551 3.185.551 محافظ صكوك 

 719.713 717.141 ذمم مدٌنة لبطاقات االئتمان  

 4.119.574 4.114.551 وكالة

 3.187.418 3.191.595 استصناع 

 3.191.749 3.151.761 أخرى 

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

 18.515.731 18.777.638 إجمالً المنتجات التموٌلٌة واالستثمارٌة اإلسالمٌة

 (787.648) (815.469) ناقصاً: اإلٌرادات المؤجلة 

 (3.431.786) (3.515.311) ناقصاً: مخصصات انخفاض القٌمة 

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

 16.417.139 16.115.179 

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

 إجمالً المنتجات التموٌلٌة واالستثمارٌة اإلسالمٌة 

 التً تعرضت النخفاض فً القٌمة

1.916.691 

======= 

1.931.611 

======= 

 
 

  



 

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

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

03 

 )تتمة( ةاإلسالمٌ ٌةاالستثمارو ٌةمنتجات التموٌلال  6
 
 
 

  

 التحلٌل حسب النشاط االقتصادي

-------------------------------- 
 غٌر مدققة

  1131مارس  13

   ألف درهم

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

 مدققة

 1133 دٌسمبر 13

 ألف درهم

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

 457 19.611  الزراعة و األنشطة المتصلة بها 

 184.166 411.113 الصناعة  

 648.638 447.451 اإلنشاءات 

 3.137.967 3.119.816 التجارة 

 381.481 381.914 المواصالت واالتصاالت 

 3.811.196 3.933.198 الخدمات 

 153.371 151.641 حكومً 

 8.546.485 8.911.674 أفراد  –الشخصٌة 

 3.866.131 3.717.815 شركات  –الشخصٌة 

 8.141.686 8.166.887 ات العقار

 5.119.481 4.917.111 مؤسسات مالٌة وشركات استثمارٌة

 514.688 668.843 أخرى 
 -------------- -------------- 

 ٌةواالستثمار ٌةمنتجات التموٌلالإجمالً 

  ةاإلسالمٌ

18.777.638 18.515.731 

 (787.648) (815.469) ناقصاً: اإلٌرادات المؤجلة

  (3.431.786) (3.515.311) ناقصاً مخصصات انخفاض القٌمة 
 -------------- -------------- 
 16.417.139 16.115.179 
 ======== ======== 



 

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

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

04 

 
 )تتمة( ةاإلسالمٌ ٌةاالستثمارو ٌةمنتجات التموٌلال  6
 

 

 الحركة فً مخصصات انخفاض القٌمة المحدد

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

 
 غٌر مدققة

 عن فترة الثالثة
 أشهر المنتهٌة فً

 1131مارس  13
 ألف درهم

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

 غٌر مدققة
 عن فترة الثالثة

 أشهر المنتهٌة فً
 1133مارس  13

 ألف درهم
--------------- 

 581.485 3.188.191 ٌناٌر 3الرصٌد كما فً 

 81.189 73.591 مخصصات انخفاض القٌمة المكونة خالل الفترة 

 (611) (1.159) تحصٌالت خالل الفترة /عملٌات استرداد

 8.191 - من القروض والذمم المدٌنة المبلغ المحول

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

 671.617 3.356.814 مارس 13الرصٌد كما فً 

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

 الحركة فً مخصصات انخفاض القٌمة الجماعً

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

 
 

 143.848 114.491 ٌناٌر 3الرصٌد كما فً 

 3.111 51.831 مخصصات انخفاض القٌمة المكونة خالل الفترة 

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

 141.848 178.116 مارس 13الرصٌد كما فً 

 ------------ ---------- 
 3.515.311 

======== 
931.485 
====== 

   
 

 للمتاجرة محتفظ بها أوراق مالٌة     5
 

 1131مارس  13

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

 محلٌة

 ألف درهم

----------- 

 إقلٌمٌة 

 ألف درهم

----------- 

 دولٌة

 ألف درهم

----------- 

 اإلجمالً

 ألف درهم

----------- 

     

 87.115 - 41.713 41.514 سندات حكومٌة 

 531.916 87.711 68.991 157.134 سندات شركات 

 18.731 7.391 3.147 11.171 أسهم 

 179.653 - - 179.653 أخرى

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

 811.671 331.941 94.931 3.119.515 

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



 

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

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

05 

 )تتمة( أوراق مالٌة للمتاجرة          5
 
 

 

 1133دٌسمبر  13

 محلٌة

 ألف درهم

---------- 

 إقلٌمٌة

 ألف درهم

---------- 

 دولٌة

 ألف درهم

---------- 

 اإلجمالً

 ألف درهم

---------- 

 49.993 - - 49.993 سندات حكومٌة

 97.576 - - 97.576 سندات شركات

 93.514 - - 93.514 أسهم 

 149.578 - - 149.578 أخرى

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

 588.679 - - 588.679 

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

 
 

 إعادة تصنٌف أوراق مالٌة من بٌن أوراق مالٌة للمتاجرة: 
 

لقٌمة وفقاً ل 1118ٌولٌو  3وتعدٌالته، تم إجراء عملٌات إعادة تصنٌف اعتباراً من  19وفقاً للمعٌار المحاسبً الدولً رقم 
التً تم للمتاجرة  المحتفظ بها  ذلك، تم الحقاً إعادة تصنٌف بعض األوراق المالٌةتارٌخ. باإلضافة إلى ال ذلك العادلة كما فً

للمتاجرة بعد إعادة تصنٌفها كأوراق مالٌة المحتفظ بها  . ٌوضح الجدول التالً األوراق المالٌة1118ٌولٌو  3بعد  شراؤها
 للبٌع وقٌمها الدفترٌة وقٌمها العادلة.  ةاستثمارٌة متاح

 
 
 
 1118ٌولٌو  3 

 ألف درهم

 
 

 1133دٌسمبر  13
 ألف درهم

 1131مارس  13
 ألف درهم

 ------------
 القٌمة الدفترٌة 

----------- 

--------------
 القٌمة العادلة

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

------------
 القٌمة الدفترٌة 

----------- 

--------------
 القٌمة العادلة

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

--------------
 القٌمة الدفترٌة 

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

--------------
 القٌمة العادلة

-------------- 
 المحتفظ بها األوراق المالٌة

بعد إعادة تصنٌفها إلى  متاجرةلل
 أوراق مالٌة استثمارٌة متاحة للبٌع

 
 

991.493 
----------- 

 
 

991.493 
----------- 

 
 

191.184 
----------- 

 
 

191.184 
----------- 

 
 

117.611 
----------- 

 
 

117.611 
---------- 

 991.493 
====== 

991.493 
====== 

191.184 
====== 

191.184 
====== 

117.611 
====== 

117.611 
====== 
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 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

01 

 )تتمة( أوراق مالٌة للمتاجرة          5
 
 

المساهمٌن فٌما ٌتعلق بالموجودات المالٌة المعاد ٌوضح الجدول أدناه المبالغ المعترف بها فً بٌان اإلٌرادات وحقوق 
  :تصنٌفها من فئة األوراق المالٌة للمتاجرة إلى أوراق مالٌة استثمارٌة متاحة للبٌع

 

 الدخل بٌان  
 ألف درهم

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

 الملكٌة حقوق 
 ألف درهم

-------------- 
   (2111ٌونٌو  11فترة ما قبل إعادة التصنٌف )

 - (36.663) صافً خسارة المتاجرة 
 ------------ ----------- 
 (36.663) - 
 ====== ====== 
   

  فترة ما بعد إعادة التصنٌف
 (2132مارس  13 –2111ٌولٌو  3)

  

  - 96.835 إٌرادات الفوائد

 4.197  - صافً التغٌر فً القٌمة العادلة 
 -------- ------- 
 96.835 4.197 
 ===== ===== 

 

 
تم تلو لم  1131مارس  13المنتهٌة فً فً بٌان الدخل للفترة الجدول التالً المبالغ التً كان سٌتم االعتراف بها ٌوضح 

 إعادة التصنٌف:
 

 

  أشهرثالثة الفترة  
 المنتهٌة فً

 1131 مارس 13
 ألف درهم

 -------------- 
 3.835 صافً ربح المتاجرة 

 ===== 
 

  



 

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

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

08 

 
 أوراق مالٌة استثمارٌة  1
 

 

  1131مارس   13

 
 محلٌة

 ألف درهم
----------------- 

 
 إقلٌمٌة

 ألف درهم
----------------- 

 
 دولٌة

 ألف درهم
----------------- 

 
 اإلجمالً

 ألف درهم
---------------- 

 
 محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 

    

 381.858 - 318.761 55.195 سندات حكومٌة

 178.711 71.931 335.765 91.155 سندات شركات 

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 347.351 144.518 71.931 461.588 

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 للبٌع ةمتاح

 

    

 1.185.711 518.614 3.149.885 3.617.113 سندات حكومٌة

 7.799.179 3.111.551 3.185.433 5.381.438 شركاتسندات 

 1.311.915 413.117 3.351.149 539.569 أسهم 

 3.611.165 617.973 751.481 111.831 أخرى 

 ------------- ------------- ------------- -------------- 
 7.561.111 4.419.817 1.933.451 34.933.199 

 ------------- ------------- -------------- -------------- 
 مصنفة بالقٌمة العادلة من خالل 

  ئر أو الخسا األرباح
 

    

 351.988 - 78.119 75.679 أسهم 

 185.417 81.616 1.177 399.454 أخرى

 ------------ ------------- ----------- ------------ 
 175.311 81.686 81.616 419.415 

 -------------- ------------- ------------- -------------- 
 7.981.111 4.765.143 1.165.968 35.831.131 

 ======== ======== ======== ======== 
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09 

 

  )تتمة(  أوراق مالٌة استثمارٌة 1
 

 

 1133دٌسمبر  13

 محلٌة

 ألف درهم

-------- 

 إقلٌمٌة

 ألف درهم

-------- 

 دولٌة

 درهم ألف

-------- 

 اإلجمالً

 ألف درهم

--------- 

     محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق 

 0110338 - 0040242 440194 سندات حكومٌة 

 0880552 110998 0010554 - سندات شركات 

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

 440194 1220108 110998 2490000 

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

     

     متاحة للبٌع 

 204180221 8510181 002510110 001920431  سندات حكومٌة 

 109080523 003120825 001310820 401120951 سندات شركات 

 100020101 3410238 000110431 3910204 أسهم 

 004100812 3590141 8000934 1310518 أخرى 

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

 102110321 304910213 200900105 0401800911 

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

 مصنفة بالقٌمة العادلة من خالل 
  ئر أو الخسا األرباح

 

    

 0530911 - 190101 840891 أسهم 

 1110121 810101 10211 0880032 أخرى

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

 1130131 800281 810101 3310529 

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

 105190411 309130119 202390315 0408820111 

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

 
 تشتمل األوراق المالٌة االستثمارٌة على استثمارات فً صنادٌق عقارٌة كما ٌلً: 

 

 غٌر مدققة 
 1131مارس  13

 ألف درهم

 مدققة 
  1133دٌسمبر  13

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

 31.375 ئر أو الخسا حارباألمصنفة بالقٌمة العادلة من خالل 
31.813 

 941.668 للبٌع ةمتاح
951.655 

 ----------- ---------- 
 955.841 966.486 
 ====== ====== 
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 تابعةشركات / بٌع االستثمار فً  .
 

 االستحواذ على مصرف دبً ش م ع  (0)
 

المجموعة استحوذت  1133أكتوبر  33بموجب المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم دبً بتارٌخ 
خدمات مصرفٌة متوافقة مع  الذي ٌقدم)"مصرف دبً"(،  .ع.م.مصرف دبً ش من أسهم :311على 

 فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.اإلسالمٌة الشرٌعة أحكام 
 

 : 1133أكتوبر  33بتارٌخ  القٌمة العادلة للموجودات المستحوذ علٌها فٌما ٌلً
 

 القٌمة العادلة صافً الموجودات المستحوذ علٌها
 ملٌون درهم

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

 3.148 نقد وودائع لدى المصرف المركزي
 3.167 مستحق من البنوك

 8.115 منتجات تموٌلٌة واستثمارٌة إسالمٌة
 168 استثمارٌة  أوراق مالٌة

 39 استثمارات فً شركات زمٌلة
 341 ممتلكات ومعدات
 514 موجودات أخرى

  
  مطلوبات

 (31.515) ودائع العمالء
 (384) بنوك ومؤسسات مالٌة أخرى إلى مستحق

 (636) مطلوبات أخرى
 

 (3.133) القٌمة العادلة لصافً الموجودات
 541 لودائع من وزارة المالٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة )أ(لالقٌمة العادلة 

 768 القٌمة العادلة للضمان من حكومة دبً )ب(
 ------------ 
   - 

 ------------ 
 درهم 31 لثمن االستحواذ القٌمة العادلة 

 ====== 
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 االستثمار فً/بٌع شركات تابعة )تتمة(    .

 
 االستحواذ على مصرف دبً ش م ع )تتمة( (0

 
 القٌمة العادلة من الودائع من وزارة المالٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  (أ)
 

دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بفٌما ٌتعلق بهذه المعاملة، تلقت المجموعة ودٌعة من وزارة المالٌة 
لسٌاسة المجموعة،  فً السوق. وفقاً  السائدملٌار درهم بسعر مخفض مقارنة بسعر الفائدة  1.8 بمبلغ
مباشرة إلى  المنسوبة ةٌف المعاملبالقٌمة العادلة مضافا إلٌه تكال االعتراف بااللتزام المالً مبدئٌاً  ٌتعٌن
أعاله بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة  المذكورة ستالم الودٌعةالالمالً. نظراً  االلتزامأو إصدار  حٌازة
 البٌانات المالٌة فًملٌون درهم  541فً السوق، فقد تم االعتراف بأرباح القٌمة العادلة بواقع  السائد
 سنوات( بمعدل الفائدة الفعلً. 8على مدى الفترة الزمنٌة للودٌعة ) ، والتً سٌتم إطفاؤها1133لعام 

 
 القٌمة العادلة للضمان من حكومة دبً (ب)

 
فٌما ٌتعلق بهذه المعاملة، قدمت حكومة دبً ضماناً ألٌة خسائر فً تارٌخ االستحواذ وأي خسائر 

تحواذ للسنوات السبع مستقبلٌة تتعلق بالموجودات والمطلوبات التً كانت موجودة فً تارٌخ االس
)فٌما ٌتعلق  ملٌون درهم القٌمة العادلة للضمان كما فً تارٌخ االستحواذ 768المقبلة. ٌمثل مبلغ 

 (33بالتغٌر الالحق بعد تارٌخ االستحواذ، راجع اإلٌضاح 
 

تم تحدٌد القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات من قبل خبٌر خارجً من خالل تقدٌر التدفقات النقدٌة 
 الخصم مرتكزة إلى السوق. معدالتهذه الموجودات والمطلوبات باستخدام لالمستقبلٌة 

 
 تنفٌذ (1

 
الغرض إن عة. كشركة تابعة مملوكة بالكامل للمجمو .، تم تأسٌس شركة تنفٌذ ذ.م.م1133ٌولٌو  7 فً

عملٌات المكاتب الخلفٌة المتعددة الخاصة بالمجموعة بهدف  تقدٌم الدعم إلىلشركة هو هذه االرئٌسً ل
 تطوٌر كفاءة الخدمات والقدرات التنفٌذٌة. 

 
 بٌع حصة جزئٌة فً شركة تابعة (2

  
شركة نتورك انترناشٌونال  ها فًمن حصص :49أكملت المجموعة بٌع نسبة  ،1133مارس  13فً  

ملٌون درهم. تم اإلفصاح فً وقت سابق  3.166ذ.م.م.، شركة تابعة للمجموعة، مقابل مبلغ صافً قدره 
 13شركة نتورك انترناشٌونال ذ.م.م. كمحتفظ بها للبٌع كما فً ل اإلجمالً مطلوباتالموجودات والعن 

الموجودات غٌر المتداولة المحتفظ  –ٌر المالٌة الدولٌة من معاٌٌر التقار 5للمعٌار رقم وفقاً  1131دٌسمبر 
 بها للبٌع والعملٌات المتوقفة بعد التوقٌع على اتفاقٌة شراء حصص مع مستثمر استراتٌجً.

 
ملٌون درهم من المجموعة  717قرض ألجل بمبلغ آخر من خالل تم تموٌل جزء من ثمن البٌع نقداً وجزء 

 ملٌون درهم. 957من االستبعاد بمبلغ  أرباح صافًع زٌادة عملٌة البٌ ترتب علىللمشتري. 
 

تكلفة أسهم مجموعة اإلمارات دبً الوطنً كما فً مقابل ملٌون درهم  717 البالغقرض ألجل التم تخفٌض 
 على مدى، مما نتج عنه أرباح غٌر مطفأة سوف ٌتم االعتراف بها فً بٌان الدخل 1131دٌسمبر  13

 سنوات(. 5)لقرض ل الفترة الزمنٌة
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 االستثمار فً/بٌع شركات تابعة )تتمة(    .
 

 بٌع حصة جزئٌة فً شركة تابعة )تتمة( ( 1  
                    

 ملٌون درهم 
 ------------- 

 3.166  صافً المقابل المستلم
 (419) صافً الموجودات فً تارٌخ االستبعاد منالقٌمة الدفترٌة للحصة 

 -------- 
 957 * من حصة فً شركة تابعة :49األرباح المحققة من استبعاد نسبة 

 ===== 
 

ملٌون درهم  11ملٌون درهم ال تتضمن التسوٌة البالغة  957* إن األرباح المحققة من االستبعاد البالغة 
 . 1133المدرجة فً بٌان الدخل كما فً ٌونٌو 

 
ملٌون كما  3.181 بمبلغالمحتفظ بها فً نتورك انترناشٌونال ذ.م.م  :53القٌمة العادلة لحصة  تم تقدٌر

ملٌون  856حصة المحتفظ بها القٌاس  الناتجة عنأرباح القٌمة العادلة  بلغت. 1133مارس  13فً 
 درهم التً تم االعتراف بها فً بٌان الدخل.

 
بنود اتفاقٌة ل وفقاً اآلن لسٌطرة إدارٌة مشتركة  .م.م.تخضع نتورك انترناشٌونال ذ بعد إتمام عملٌة البٌع،

  .البٌع
 
 الشهرة التجارٌة والموجودات غٌر الملموسة       31 
 

 التجارٌة الشهرة 
--------------- 

 غٌر ملموسة موجودات
----------------------------------------------- 

 جمالً اإل
------------- 

 
 

 برامج 
 كمبٌوتر

 عالقات
 العمالء 

 ودائع أساسٌة
  غٌر ملموسة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   1131مارس  13
---------------- ------------ ------------ ------------- ------------- ------------ 

      التكلفة:
 6.111.176 564.761 357.491 9.183 5.511.845 ٌناٌر  3الرصٌد كما فً 

       القٌمة وانخفاضاإلطفاء 
 413.158 156.111 313.374 9.183 4.911 ٌناٌر  3الرصٌد كما فً 

 11.465 35.151 5.135 - - للفترة طفاء اإل
 ------------- ----------- ------------- ------------- -------------- 

 413.811 173.151 316.189 9.183 4.911 مارس 13الرصٌد كما فً 
 -------------- ------------ ------------ ------------ -------------- 

 5.495.941 الصافً
======= 

- 
===== 

13.313 
====== 

191.531 
====== 

5.831.551 
======= 

 1133دٌسمبر  13

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

     

 التكلفة 

 

5.511.845 9.183 357.491 564.761 6.111.176 

 اإلطفاء وانخفاض القٌمة
 

4.911 9.183 313.374 156.111 413.158 

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

 5.813.138 118.761 16.136 - 5.495.941 الصافً 

 ======= ===== ====== ======= ======= 
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 الموجودات األخرى   33

 

 غٌر مدققة  

 1131مارس  13

 ألف درهم 

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

 مدققة

  1133دٌسمبر 13

 ألف درهم 

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

 3.177.941 3.191.945 فوائد مستحقة مدٌنة

 146.999 159.187 مدفوعات مقدما وسلفٌات أخرى 

 514.854 711.183 مدٌنون مختلفون وذمم مدٌنة أخرى

 3.411.437 3.416.117 مخزون

 541.931 539.111 القٌمة العادلة للودٌعة 

 768.334 775.413 * القٌمة العادلة للضمان 

 963.713 3.384.167 أخرى

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

 6.173.718 5.865.915 

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

 
ملٌون درهم خالل الفترة الحالٌة وتتعلق هذه الزٌادة بصورة أساسٌة  7.1* زادت القٌمة العادلة للضمان بمبلغ 

 بالزٌادة فً مخصص انخفاض القٌمة للموجودات التً كانت موجودة فً تارٌخ االستحواذ على مصرف دبً. 
 
 الدٌون المصدرة وأموال مقترضة أخرى       32 

 
 مدققة  غٌر مدققة  
 1133دٌسمبر  13 1131مارس  13 
 ألف درهم  ألف درهم 
 ---------------- ---------------- 
   

   

 8.141.641 31.114.311 *  برنامج  السندات متوسطة األجل

 5.518.751 5.518.751 قروض مشتركة من بنوك 

 3.787.477 3.619.114 القروض المجمعة من تورٌق القرض

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

 39.383.884 35.616.867 

 ======== ======== 
 
  الفترة الحالٌة. ملٌون  درهما فً  5.584قروض متوسطة األجل جدٌدة بقٌمة  على حصلت المجموعة* 
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 الدٌون المصدرة وأموال مقترضة أخرى )تتمة(     32

 
 35.617: 1133ملٌون درهم ) 39.381 تبلغ قٌمتها اإلجمالٌةمتوسطة األجل قائمة  قروضلدى المجموعة 

 ملٌون درهم( سوف ٌتم سدادها كما ٌلً:
 

 غٌر مدققة  

 1131مارس  13

 ملٌون درهم

-------- 

 مدققة

 1133دٌسمبر  13

 ملٌون درهم

-------- 

1131 6.945 8.465 

1131 1.387 3.971 

1134 716 113 

1135 3.179 881 

1136 589 638 

1137 1.851 - 

1138 1.517 1.564 

1111 979 917 

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

 39.381 35.617 

 ===== ===== 

 
 المطلوبات األخرى   31

 
 غٌر مدققة 

 1131مارس  13

 ألف درهم

-------- 

 مدققة 

 1133دٌسمبر  13

 ألف درهم

-------- 

 719.133 754.118 فوائد دائنة مستحقة الدفع

 114.571 384.848 اإلسالمً على أساس النظام للمودعٌنأرباح مستحقة الدفع 

 561.569 445.951 شٌكات مصرفٌة 

 3.144.139 3.149.181 ذمم دائنة تجارٌة وأخرى

 763.679 651.161 مطلوبات متعلقة بالموظفٌن

 8.146 31.981 مخصص الضرٌبة 

 - 3.333.555 الدفتوزٌعات أرباح مستحقة 

 3.649.331 3.611.459 أخرى

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

 6.141.353 4.971.818 

 ======= ======== 
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 سندات رأس المال الشق األول        38

 
ملٌار درهم. تعتبر  4بإصدار سندات رأس المال الشق األول بمبلغ  1119قامت المجموعة فً شهر ٌونٌو 

وتم إصدارها بسعر فائدة ثابت للخمس سنوات األولى وعلى أساس  خاضعة لضمانالسندات ثابتة وثانوٌة وغٌر 
على السند حسب تقدٌره الخاص. لن سعر فائدة متغٌر للسنوات التً تلٌها. ٌمكن للبنك اختٌار عدم دفع فائدة 

. ال تحمل السندات تارٌخ تعثر عن السدادٌحق لحاملً السندات المطالبة بفائدة وال ٌعتبر الحدث على أنه 
 استحقاق وتم تصنٌفها ضمن حقوق الملكٌة.

 
 اإلٌرادات التشغٌلٌة األخرى    37

 
 غٌر مدققة 

فترة الثالثة أشهر 
 المنتهٌة فً

 1131مارس  13
 ألف درهم

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

 غٌر مدققة
 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهٌة فً
 1133مارس  13 

 ألف درهم
--------------- 

   
 إٌرادات توزٌعات األرباح 

 
11.311 31.766 

 األرباح من بٌع أوراق مالٌة استثمارٌة متاحة للبٌع
 

95.456 39.617 

بالقٌمة  مصنفة استثمارٌةاألرباح / )الخسائر( من أوراق مالٌة 
 األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل 

 

 
31.154 

 
(54.671) 

 31.711 35.631 إٌرادات اإلٌجارات

 / األرباحإعادة التقٌٌم )خسائر(/محققة أرباح 
 من العقارات االستثمارٌة  
  

(6.468) (31.113) 

 األرباح من بٌع ممتلكات
 

5.187 - 

 الفائدة أسعارأرباح على أدوات 
 

9.459 38.841 

 إٌرادات صرف العمالت األجنبٌة*
 

164.966 355.536 

 إٌرادات المشتقات
 

17.656 38.884 

 31.155 7.549 إٌرادات أخرى 
 ---------- ---------- 
 471.969 383.517 
 ====== ====== 

 
ملٌون  5.4 البالغة المتعلقة بمصرف دبًتشتمل اإلٌرادات التشغٌلٌة األخرى للفترة الحالٌة على اإلٌرادات 

 درهم. 
 

معامالت مع ال الناتجة عن رباحاألإٌرادات صرف العمالت األجنبٌة من أرباح المتاجرة والتحوٌل و تتألف* 
 العمالء 
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 المصروفات العمومٌة واإلدارٌة       36

 غٌر مدققة 

 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهٌة فً

 1131مارس  13

 ألف درهم

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

 غٌر مدققة

 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهٌة فً

 1133مارس  13 

 ألف درهم

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

 515.116 633.383 تكلفة موظفٌن

 74.151 55.199 تكلفة إشغال

 36.345 11.189 المعدات والتجهٌزات

 11.111 15.945 تكلف تشغٌل أجهزة الحاسوب

 17.664 14.417 تكلفة االتصاالت

 38.651 17.867 رسوم الخدمات والرسوم القانونٌة والمهنٌة

 11.163 13.146 بالتسوٌق المتعلقةالمصارٌف 

 61.711 75.345 استهالك 

 53.811 71.941 أخرى

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

 941.119 817.911 

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

 
 ملٌون درهم.  79.6تشتمل المصروفات العمومٌة واإلدارٌة للفترة الحالٌة على التكالٌف المتعلقة بمصرف دبً البالغة 

 
 انخفاض قٌمة الموجودات المالٌة خسائرصافً      35

 

 فً بٌان الدخل كالتالً: المحملة على بٌان الدخل تم إظهار صافً خسائر انخفاض القٌمة للموجودات المالٌة 
  

 

 

 غٌر مدققة

 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهٌة فً

 1131مارس  13

 ألف درهم

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

 غٌر مدققة

 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهٌة فً

 1133مارس  13 

 ألف درهم

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

   

 (3.115.153) (941.371) صافً انخفاض قٌمة القروض والذمم المدٌنة 

 (81.759) (311.144) التموٌلٌة واالستثمارٌة اإلسالمٌةصافً انخفاض قٌمة المنتجات 

 (14.851) (37.638) صافً انخفاض قٌمة أوراق مالٌة استثمارٌة 

 - (31.411) صافً انخفاض قٌمة المستحق من البنوك

 - 681 صافً استرداد موجودات خاصة

 (36.137) (31.961) الدٌون المعدومة المشطوبة

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

 (3.168.977) (3.311.837) لفترةلانخفاض القٌمة  ئرصافً خسا

 ======== ========= 
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 أموال المساهمٌن        31

 
وافق المساهمون على دفع توزٌعات أرباح نقدٌة  1131مارس  15لجمعٌة العمومٌة المنعقد فً لجتماع السنوي اال خالل

ملٌون درهم  3.331 البالغةتم االعتراف بالتوزٌعات مستحقة الدفع و: من رأس المال المصدر والمدفوع. 11بنسبة 
ع مبلغ توزٌعات األرباح استنادا إلى سجل ، تم الحقاً دف1131مارس  13كمطلوبات فً البٌانات المالٌة المرحلٌة كما فً 

 .1131إبرٌل  4األسهم فً 
 

 االلتزامات الطارئةو االرتباطات        .3
 

 :1131مارس  13 فًوااللتزامات الطارئة للمجموعة االرتباطات  فٌما ٌلً
 

 مدققة غٌر مدققة 
 1133دٌسمبر  13  1131مارس  13 
 ألف درهم ألف درهم 
 ----------------- ---------------- 

 6.687.697 7.981.684 خطابات اعتماد

 11.565.334 11.541.111 الضمانات 

 1.449.916 1.866.811 المشاركة فً المخاطر المترتبة علىالمطلوبات 

 36.481.159 34.911.511 التزامات قروض غٌر قابلة لإللغاء 

 --------------- --------------- 
 56.191.148 56.385.976 
 ======== ======== 

 ربحٌة السهم         21
 

 643درهم( على األرباح العائدة للمساهمٌن البالغة  1.14: 1133درهم ) 1.31تستند ربحٌة السهم األساسٌة البالغة 
ملٌون درهم( للفترة المنتهٌة فً  65.1 البالغةملٌون درهم )المعدلة لبٌان الفائدة على سندات الشق األول من رأس المال 

]المعدلة لبٌان الفائدة على سندات الشق األول من رأس  1131ملٌون درهم لسنة  3.431: 1133) 1131مارس  13
 سهماً القائم كما فً تارٌخ التقرٌر.  5.557.774.714ملٌون درهم( مقسمة على   64.5المال التً بلغت 

 
 ة القطاعات التشغٌلٌ       23

 
 تنقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئٌسٌة التالٌة:

 
األعمال المصرفٌة للشركات تمثل التموٌل المنظم، الحسابات الجارٌة وحسابات التوفٌر وودائع العمالء والسحب  )أ(

 على المكشوف والتموٌل التجاري والقروض ألجل لجهات حكومٌة وللعمالء التجارٌٌن والشركات.
 

وإدارة  اتالخدمات المصرفٌة لألفراد تمثل القروض والودائع لألفراد والخدمات المصرفٌة الخاصة وإدارة الثرو )ب(
 . وتموٌل األفرادالموجودات 

 
 تشمل أنشطة الخزٌنة إدارة محفظة استثمارات المجموعة وإدارة األموال وعملٌات الخزٌنة بٌن البنوك.  )ج(

 
 اتالمٌة تمثل اإلٌرادات والرسوم المكتسبة والمصارٌف المدفوعة من قبل الشركإن األنشطة المصرفٌة اإلس )د(

 اإلسالمٌة التابعة.
 

تشمل العملٌات األخرى للمجموعة على االستثمارات المصرفٌة وخدمات الوساطة المتعلقة بحقوق الملكٌة وإدارة  )هـ(  
 الممتلكات والعملٌات والدعم الخارجٌة.
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  التشغٌلٌة )تتمة( قطاعات    23

 

 
 

 1131مارس  13
----------------------- 

 الخدمات
 المصرفٌة
 للشركات 
 ألف درهم

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

الخدمات 
 المصرفٌة

 لألفراد 
 ألف درهم

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

 
 

 الخزٌنة 
 ألف درهم

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

 مصرف 
 اإلمارات
 اإلسالمً
 ألف درهم

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

 
 مصرف 

 دبً*
 ألف درهم
---------- 

 
 

 أخرى 
 ألف درهم

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

 
 

 اإلجمالً
 ألف درهم

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

 صافً إٌرادات الفوائد واإلٌرادات من منتجات التموٌل اإلسالمً صافً 

 361.948 (61.315) 776.191 844.545 من توزٌعات األرباح للمودعٌن

 

17.693 17.388 3.776.557 

 919.584 (87.151) 34.861 59.718 119.161 145.145 168.111 أخرىصافً إٌرادات الرسوم والعموالت وإٌرادات 

 ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  
 1.686.343 (61.364) 41.553 111.686 146.955 3.313.115 3.331.778 إجمالً اإلٌرادات التشغٌلٌة

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

 (941.119) (193.735) (79.571) (89.794) (14.414) (177.167) (79.457) مصروفات إدارٌة وعمومٌة

 (866.786) 17.481 (15.371) (57.191) (11.451) (317.633) (671.641) صافً خسائر انخفاض القٌمة المحددة للموجودات المالٌة 

 (114.113) (38.817) (7.978) (15.684) - - (383.541) صافً خسائر انخفاض القٌمة الجماعٌة للموجودات المالٌة 

 (11.465) (11.465) - - - - - إطفاء موجودات غٌر ملموسة

  شركات زمٌلة خسائر(حصة من أرباح/)الانخفاض القٌمة و

 مشتركة ائتالفاتو

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

14.358 

 

14.358 
 (5.611) - - - (3.514) (711) (1.188) رسوم ضرٌبٌة

 ----------  -----------  -----------  ---------  -----------  ------------  ----------  
 643.346 (119.513) (71.373) 49.835 387.545 615.717 377.753 أرباح المجموعة للفترة 

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

 196.691.548 33.845.117 31.594.515 39.615.698 49.515.111 18.847.911 376.171.154 موجودات القطاع

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

 196.691.548 14.641.815 33.166.951 15.555.589 59.135.151 87.111.516 78.976.436 الملكٌةمطلوبات القطاع وحقوق 
 ========= ======== ======== ======== ======= ======== ======== 

 
 .1133* تم االستحواذ على مصرف دبً من قبل المجموعة فً أكتوبر 
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  التشغٌلٌة )تتمة( قطاعات    23

 
 

 1133مارس  13
----------------------- 

 الخدمات
 المصرفٌة
 للشركات 
 ألف درهم

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

 الخدمات
 المصرفٌة 
 لألفراد 

 ألف درهم
--------------- 

 
 

 الخزٌنة 
 ألف درهم

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

 مصرف 
 اإلمارات
 اإلسالمً
 ألف درهم

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

 
 

 أخرى 
 ألف درهم
---------- 

 
 

 اإلجمالً
 ألف درهم

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

 صافً إٌرادات الفوائد واإلٌرادات من منتجات التموٌل اإلسالمً 

 3.648.154 59.474 358.167 13.745 634.915 784.361 صافً من توزٌعات األرباح للمودعٌن

 633.687 (14.837) 15.559 336.117 154.111 141.176 صافً إٌرادات الرسوم والعموالت وإٌرادات أخرى

 -------------  ----------  -----------   -----------  -----------  -------------  
 1.161.143 14.657 381.616 348.181 869.117 3.114.419 إجمالً اإلٌرادات التشغٌلٌة

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

 (817.911) (194.139) (95.111) (38.139) (134.116) (86.419) مصروفات إدارٌة وعمومٌة

 (741.871) (5.363) (97.117) (11.113) (155.154) (161.317) صافً خسائر انخفاض القٌمة المحددة للموجودات المالٌة 

 (618.317) - (3.111) - 91.111 (737.317) صافً خسائر انخفاض القٌمة الجماعٌة للموجودات المالٌة 

 (11.465) (11.465) - - - - إطفاء موجودات غٌر ملموسة

 (477.197) (477.197) - - - - مشتركة ائتالفاتو شركات زمٌلة خسائرحصة من الانخفاض القٌمة و

       (:49فً شركة تابعة ) الحصةاألرباح من استبعاد جزء من 
 3.814.978 3.814.978 - - - - (:53) ائتالف مشتركالمحتفظ بها فً  الحصصأرباح القٌمة العادلة من و

 
 (4.751) - - (414) (1.838) (3.511) رسوم ضرٌبٌة

 -----------  -----------  ----------  -----------  -------------  -------------  
 3.431.615 3.169.691 (9.583) 319.118 187.119 (341.714) أرباح المجموعة للفترة 

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

 111.114.131 1.661.714 13.345.718 73.174.646 17.918.189 376.111.646 موجودات القطاع

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

 111.114.131 11.891.176 11.111.131 48.116.746 77.561.153 318.111.517 الملكٌةمطلوبات القطاع وحقوق 
 ========= ======== ======== ======== ======== ========= 



 

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

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

21 

 
 األطراف ذات العالقة المعامالت مع     22

 

 مجموعة اإلمارات دبً الوطنً  من :55.6 ،شركة تعتبر حكومة دبً هً المساهم الرئٌسً فٌها ،مؤسسة دبً لالستثمارتمتلك 

 

(  :31: 1133)مارس  :31إن الودائع والقروض للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التً تم اإلفصاح عنها بشكل منفرد تمثل 

 ( من إجمالً الودائع والقروض لدى المجموعة.:36: 1133)مارس  :34و

 

 تتم إدارة هذه المؤسسات بشكل مستقل وتتم كافة معامالتها المالٌة مع المجموعة وفقاً لشروط السوق االعتٌادٌة. 

 

ة بالحكومة. وقد تم أٌضا المجموعة أٌضاً معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة األخرى والتً ال تعتبر مؤسسات ذات صل أبرمت

إجراء هذه المعامالت بصورة فعلٌة بنفس الشروط، بما فً ذلك أسعار الفائدة والضمانات السائدة فً نفس الوقت الذي تتم فٌه معامالت 

 مقابلة مع أطراف أخرى وال تنطوي على ما ٌزٌد عن حجم المخاطر االعتٌادي.

 

 ة:فٌما ٌلً المعامالت مع األطراف ذات العالق

 غٌر مدققة 

 1131مارس  13

 مدققة 

 1133دٌسمبر  13

 ألف درهم ألف درهم 

 ------------ ---------- قروض وذمم مدٌنة: 

 59.114.696 61.381.751 لشركة األم ا لدىمساهم األغلبٌة إلى 

 1.114.111 1.114.661 للشركة األم 

 1.161.996 1.511.181 أعضاء مجلس اإلدارة والشركات ذات العالقة إلى

 1.398.998 1.163.894 شركات زمٌلة وائتالفات مشتركةإلى 

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

 71.371.591 67.193.931 

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

   ودائع العمالء وودائع عمالء المصرف اإلسالمً: 

 3.533.581 3.814.683 لشركة األم ا لدىمن مساهم األغلبٌة 

 3.117.771 3.864.511 من الشركة األم 

 533.813 665.314 من شركات زمٌلة وائتالفات المشتركة

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

 4.154.137 1.163.354 

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

 816.519 841.144 استثمار فً سندات حكومة دبً

 3.115.179 3.151.181 قروض إلى واستثمار فً صنادٌق مدارة من قبل المجموعة

 451.893 441.911 شركات زمٌلةتجاه التزامات 

 4.947 5.141 قبوالت إلى شركات زمٌلة

 3.117.145 - شراء ممتلكات من شركات زمٌلة

 
 
 
 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(     22
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 غٌر مدققة غٌر مدققة 

 فترة الثالثة 
 شهور المنتهٌة فً

 1131مارس  13

 عن فترة الثالثة
 شهور المنتهٌة فً

  1133مارس  13

 
 ألف درهم ألف درهم

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

 11.915 46.133 المدفوعات إلى شركات زمٌلة وائتالفات مشتركة 

 33.817 5.861 الرسوم المستلمة بخصوص الصنادٌق المدارة من قبل المجموعة

 4.717 1.449 لصنادٌق مدارة من قبل المجموعةفوائد مدفوعة 

 688 511 إلئتالفات مشتركة فوائد مدفوعة

 43.141 - من ائتالف مشترك أسهمأرباح من تحوٌل 

 

 

 ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولٌن اإلدارٌٌن بالمجموعة  خالل الفترة : ةالمدفوع اتفٌما ٌلً إجمالً مبلغ التعوٌض

 

 مدققة غٌر غٌر مدققة 

 فترة الثالثة 
 شهور المنتهٌة فً

  1131مارس  13

 فترة الثالثة
 شهور المنتهٌة فً

 1133مارس  13

 ألف درهم ألف درهم 

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

   تعوٌضات كبار المسئولٌن اإلدارٌٌن

 14.169 36.845 الموظفٌن قصٌرة األجل تعوٌضات

 351 361 الخدمة للموظفٌنتعوٌضات نهاٌة 

 94 18 إنهاء الخدمة تعوٌضات

 

راقبة أنشطة إن كبار المسئولٌن اإلدارٌٌن هم أولئك األشخاص بما فٌهم المدراء غٌر التنفٌذٌٌن، الذٌن لدٌهم السلطة والمسئولٌة للتخطٌط وإدارة وم

 المجموعة بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة. 

 

مخصصات محددة لخسائر  رصدلم ٌتم تسجٌل خسائر انخفاض القٌمة لألرصدة قٌد السداد خالل الفترة لدى كبار المسئولٌن اإلدارٌٌن ولم ٌتم 
 انخفاض القٌمة لألرصدة لدى كبار المسئولٌن اإلدارٌٌن وعالقاتهم المباشرة فً نهاٌة الفترة.
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 الموحد للمجموعةإٌضاحات حول بٌان التدفق النقدي       21

 
 غٌر مدققة غٌر مدققة 

 عن فترة الثالثة 
 شهور المنتهٌة فً

 1131مارس  13
 

 عن فترة الثالثة
 شهور المنتهٌة فً

  1133مارس  13
 

 ألف درهم ألف درهم 

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

 )أ( تحلٌل التغٌرات فً النقد وما ٌعادله خالل الفترة  
 

  

 (589.111) (1.115.134) الفترة  الرصٌد فً بداٌة 

 33.113.915 33.117.471 صافً التدفق النقدي الداخل  

 --------------- -------------- 
 31.411.595 8.711.156 الفترة  الرصٌد فً نهاٌة 

 ======== ======== 
   )ب(  تحلٌل النقد وما ٌعادله 

 41.418.119 17.166.945 المركزينقد وودائع لدى المصرف 

 15.778.734 14.785.534 مستحق من البنوك

 (38.441.139) (38.611.318) مستحق للبنوك

 ----------------- ----------------- 
 11.511.153 47.777.114 

 ناقصاً: ودائع لدى المصرف المركزي ألغراض نظامٌة

 

(31.884.716) (9.197.591) 

 (18.151.111) (8.655.111) شهادات ودائع لدى المصرف المركزيناقصاً: 

 (3.141.191) (7.144.859)  أشهر 1ناقصاً: المبالغ المستحقة من البنوك بعد 

 3.141.156 1.964.511 أشهر 1زائداً: المبالغ المستحقة للبنوك بعد 

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

 8.711.156 31.411.595 

 ======== ======== 
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تمت إعادة تصنٌف وإعادة بٌان بعض األرقام المقارنة حٌثما كان ذلك مناسباً لتتناسب مع طرٌقة العرض والسٌاسات 

 المحاسبٌة المتبعة فً هذه البٌانات المالٌة. 

 
 


