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٣٤-٨الموحدة للمجموعةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 







٣اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                       بنك 
المرحلي الموجز الموحد للمجموعةالدخل بیان 

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

اتإیضاح
----------

غیر مدققة
الثالثةفترة 
فيالمنتھیةأشھر

٢٠١٧سبتمبر ٣٠
ألف درھم

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

غیر مدققة 
الثالثةفترة 

المنتھیة فيأشھر 
٢٠١٦سبتمبر ٣٠

ألف درھم
--------------

غیر مدققة
التسعةفترة 
فيالمنتھیةأشھر

٢٠١٧سبتمبر ٣٠
ألف درھم

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

غیر مدققة 
التسعةفترة 

المنتھیة فيأشھر 
٢٠١٦سبتمبر ٣٠

ألف درھم
--------------

٣٫٥٠٨٫٩٠١٣٫١٨٦٫٧٨٧١٠٫٠١٥٫٦١٩٩٫٢١٨٫٥٦٦والدخل المشابھالفوائددخل
)١٫١٤٩٫٨٣٢(والمصروفات المشابھةمصروفات الفوائد

--------------
)١٫٠٢٩٫٦٨٠(

--------------
)٣٫٤٢٠٫١٠٧(

--------------
)٢٫٧٨١٫١١٦(

--------------
٢٫٣٥٩٫٠٦٩٢٫١٥٧٫١٠٧٦٫٥٩٥٫٥١٢٦٫٤٣٧٫٤٥٠الفوائددخلصافي 

من المنتجات التمویلیة واالستثماریة دخلال
اإلسالمیة

٦٣٧٫٨٨٥٦٥٦٫٨١٩١٫٩٨٢٫٧٨٦١٫٩١٣٫١٩٢

أرباح مدفوعة على ودائع إسالمیة وتوزیعات 
إلى حاملي الصكوك 

)٦٩٩٫٨٥١()٥٨٧٫٥٧٢()٢٦٢٫٤٧٨()١٩١٫٣٩١(

المنتجات التمویلیةمن دخلصافي ال
واالستثماریة اإلسالمیة

٤٤٦٫٤٩٤
--------------

٣٩٤٫٣٤١
--------------

١٫٣٩٥٫٢١٤
--------------

١٫٢١٣٫٣٤١
--------------

المنتجات التمویلیة دخلالفوائد ودخلصافي 
توزیعات بعد استبعادواالستثماریة اإلسالمیة 

األرباح للمودعین

٢٫٨٠٥٫٥٦٣٢٫٥٥١٫٤٤٨٧٫٩٩٠٫٧٢٦٧٫٦٥٠٫٧٩١

٩٩٠٫٧٩٥٨٩٩٫٧٧٩٢٫٩٣٥٫٠٥٥٢٫٧٦٩٫٥٤٢الرسوم والعموالتدخل
)٦٦٦٫٩١٠()٧٤٣٫٢٤٢()٢٥٠٫٦٣٦()٢٧٤٫٨٧١(مصروفات الرسوم والعموالت

٧١٥٫٩٢٤٦٤٩٫١٤٣٢٫١٩١٫٨١٣٢٫١٠٢٫٦٣٢الرسوم والعموالتدخلصافي 
األوراق المالیة (خسارة)/ صافي ربح

المحتفظ بھا للمتاجرة
٤١٫٩٥٣٤٥٫٩١١١١٤٫٣٦٢١٤٨٫٨٧٤

١٥٤٠١٫٩٢٩تشغیلي آخردخل
--------------

٣٦٧٫٥٦٤
--------------

١٫١٢١٫٦٩١
--------------

١٫٣٨٢٫٨٥٤
--------------

٣٫٩٦٥٫٣٦٩٣٫٦١٤٫٠٦٦١١٫٤١٨٫٥٩٢١١٫٢٨٥٫١٥١الدخل التشغیليإجمالي 
)١٫٢٦٩٫٦٤٤(١٦مصروفات إداریة وعمومیة

--------------
)١٫٢١٧٫٥١٦(

--------------
)٣٫٥٢٢٫٣٧٢(

--------------
)٣٫٦٩٣٫٤٨٣(

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

٢٫٦٩٥٫٧٢٥٢٫٣٩٦٫٥٥٠٧٫٨٩٦٫٢٢٠٧٫٥٩١٫٦٦٨قیمة الاألرباح التشغیلیة قبل انخفاض 

للموجودات صافي خسائر انخفاض القیمة 
المالیة

٤٣١٫٣٢٤(١٧(
--------------

)٧٢٨٫٦٣٤(
--------------

)١٫٦٩١٫٧٤٥(
--------------

)٢٫١٨٤٫٣٤٠(
--------------

٢٫٢٦٤٫٤٠١١٫٦٦٧٫٩١٦٦٫٢٠٤٫٤٧٥٥٫٤٠٧٫٣٢٨قیمة الانخفاض بعداألرباح التشغیلیة 
شركات زمیلة (خسائر) /حصة في أرباح

ومشاریع مشتركة
٤١٫٧٩٠

--------------
٢٤٫٧٦٩

--------------
٥٤٫٢٨١

--------------
٨٦٫٠٠٩

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

٢٫٣٠٦٫١٩١١٫٦٩٢٫٦٨٥٦٫٢٥٨٫٧٥٦٥٫٤٩٣٫٣٣٧أرباح المجموعة عن الفترة قبل الضریبة
)١١١٫١٣١()٨٨٫٧٨٠()٢٨٫٨٠٠()٣٠٫٤٧٩(رسوم ضریبیة

--------------------------------------------------------
٢٫٢٧٥٫٧١٢١٫٦٦٣٫٨٨٥٦٫١٦٩٫٩٧٦٥٫٣٨٢٫٢٠٦أرباح المجموعة عن الفترة بعد الضریبة

================================
العائدة إلى :   

٢٫٢٧٥٫٥٨٩١٫٦٦٣٫٩٢٣٦٫١٦٩٫٤٢٨٥٫٣٨٢٫٠٨٩مساھمي المجموعة
١٢٣المسیطرةالحصص غیر 

--------------
)٣٨(

--------------
٥٤٨

--------------
١١٧

--------------
٢٫٢٧٥٫٧١٢١٫٦٦٣٫٨٨٥٦٫١٦٩٫٩٧٦٥٫٣٨٢٫٢٠٦أرباح المجموعة عن الفترة

================================
١٩٠٫٣٨٠,٢٧١٫٠٣٠٫٨٩ربحیة السھم

الموحدة للمجموعة.المرحلیة الموجزةمن ھذه البیانات المالیة ال یتجزأ جزءا٢٤ًإلى ١تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
.١رقمصفحةالالبیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة في مراجعةتم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول



٤إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                       ابنك 
المرحلي الموجز الموحد للمجموعةالشاملبیان الدخل

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

غیر مدققة
الثالثةفترة 
فيالمنتھیةأشھر

٢٠١٧سبتمبر٣٠
ألف درھم

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

غیر مدققة 
الثالثةفترة 

المنتھیة فيأشھر 
٢٠١٦سبتمبر٣٠

ألف درھم
--------------

غیر مدققة
التسعةفترة 
فيالمنتھیةأشھر

٢٠١٧سبتمبر٣٠
ألف درھم

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

غیر مدققة 
التسعةفترة 

المنتھیة فيأشھر 
٢٠١٦سبتمبر٣٠

ألف درھم
--------------

٢٫٢٧٥٫٧١٢١٫٦٦٣٫٨٨٥٦٫١٦٩٫٩٧٦٥٫٣٨٢٫٢٠٦بعد احتساب الضریبةأرباح المجموعة عن الفترة 
لبیان الدخل: البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً

الشامل األخرىبنود الدخل
تحوطات التدفق النقدي:

٧٣٫١٧٠٦٤٫٧٦٠٢٤١٫٩٣٢١٣٧٫٤٧٧الجزء الفعلي من التغیرات في القیمة العادلة-

احتیاطي القیمة العادلة (موجودات مالیة متاحة للبیع):
)٥٣٫٥٢٧(١٠٧٫٦٢٣٧٢٫١٧٧١٦٧٫٩٧٥صافي التغیر في القیمة العادلة -
)٢٣١٫٢٩٧()١٠٧٫٣٥١()٣١٫٠١٠()٤٦٫٢٠٠(صافي المبلغ المحول إلى بیان الدخل -

)١٨١٫٤٤٦()١٠٦٫٢٨٦(٢١٫١٢٣٧٫٦٩٦احتیاطي تحویل العمالت

-٣٫٠٤٣-٣٫٨٥٧تغطیة صافي االستثمار في العملیات الخارجیة

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
)٣٢٨٫٧٩٣(١٥٩٫٥٧٣١١٣٫٦٢٣١٩٩٫٣١٣للفترة األخرىبنود الدخل الشامل 

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
٢٫٤٣٥٫٢٨٥١٫٧٧٧٫٥٠٨٦٫٣٦٩٫٢٨٩٥٫٠٥٣٫٤١٣الشامل للفترة الدخلإجمالي 

========================================
عائد إلى:

٢٫٤٣٥٫١٦٢١٫٧٧٧٫٥٤٦٦٫٣٦٨٫٧٤١٥٫٠٥٣٫٢٩٦مساھمي البنك
١٢٣الحصص غیر المسیطرة

 ------------------
)٣٨(

 ------------------
٥٤٨

 ------------------
١١٧

 ------------------
٢٫٤٣٥٫٢٨٥١٫٧٧٧٫٥٠٨٦٫٣٦٩٫٢٨٩٥٫٠٥٣٫٤١٣للفترة الدخل الشاملإجمالي 

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

الموحدة للمجموعة.المرحلیة الموجزةمن ھذه البیانات المالیة ال یتجزأ جزءا٢٤ًإلى ١تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
.١رقمصفحةالالبیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة في مراجعةتم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول



٥إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                       ابنك 
المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  التدفقات النقدیةبیان 

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

ضاحاتإی

غیر مدققة
التسعةفترة 
فيالمنتھیةأشھر

٢٠١٧سبتمبر٣٠
ألف درھم

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

غیر مدققة 
التسعةفترة 

المنتھیة فيأشھر 
٢٠١٦سبتمبر٣٠

ألف درھم
--------------

األنشطة التشغیلیة 
٦٫٢٥٨٫٧٥٦٥٫٤٩٣٫٣٣٧عن الفترة  قبل احتساب الضریبةأرباح المجموعة

تسویات لبنود غیر نقدیة 
١٧١٫٠٤٤٫٨٧٦١٫١٣١٫٤٤٤خسائر انخفاض قیمة القروض والذمم المدینة  

١٧٦٦١٫٨٢٠٩٤٣٫٤٠١الذمم المدینة من التمویل اإلسالميخسائر انخفاض قیمة 
١٧٢٨٫٠٧٤١٢٢٫٨٣٩خسائر انخفاض قیمة األوراق المالیة االستثماریة

٧٦٫٤٠٤٧٢٫٤٣٦إطفاء القیمة العادلة
٣٤٫٣٠١٤٤٫٠٢٢أوراق مالیة استثماریةعلى خصم 

)١١٠٫١٧٨()١٠٨٫٣٧٨(األرباح غیر المحققة من الصرف األجنبي
٢٧٫٧٥٠٥٢٫١١٨إطفاء موجودات غیر ملموسة 
٢٦٣٫٦٥٦٢٣٦٫٨٨٩/عقارات استثماریةاستھالك الممتلكات والمعدات

)٨٦٫٠٠٩()٥٤٫٢٨١(مشتركةومشاریعشركات زمیلة (خسائر)أرباح/حصة من 
)٥٠٫١٢٧(١٩٫٨٢٠االستثماراتغیر المحققة من (األرباح)/الخسائر
١٩٣٫٧٢٣٢٠٤٫٠٦٠القیمة العادلة للبند المحوطغیر المحققة من (األرباح)/الخسائر

)٢٥٫٥٦٦()١٥٫٢٨٤(بیع عقارات (مخزون)ناتجة عن الرباح األ
 ----------------- -----------------

٨٫٤٣١٫٢٣٧٨٫٠٢٨٫٦٦٦األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
٥٠٠٫٢٩٨٢٦٨٫٥١٠في ودائع إلزامیة)/النقص الزیادة(

)٨٫٨٨٥٫٢٢٥()١٣٫٢٦٨٫٥٢٥(في شھادات الودائع لدى المصرف المركزي مستحقة بعد ثالثة أشھر(الزیادة)/النقص
)٤٫٩٣٠٫٠٣٢(١٫٥١٩٫٤١٠في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشھر )/النقص الزیادة(

١٫٠٤٧٫١٦٠)٩١٧٫٨٢٦(في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر/(النقص)الزیادة
)١٨١٫٥٩٢(٢٫١٦٦٫٥٣٤الزیادة/(النقص) في ودائع قید اتفاقیات إعادة الشراء

)٣٫٣٢٩٫١١٤(١٫٠٩٢٫١٤٩الموجودات األخرىفي(الزیادة)/النقص
١٥٩٫١٩٣٣٫٨٠١٫٧٥٥األخرىطلوبات في المالزیادة/(النقص)
)٦٤٢٫٥٤٨(٧٦١٫٦٣٩للمشتقات الموجبةفي القیمة العادلة(الزیادة)/النقص
١٠٩٫٩٠٥)٧٤٤٫٨٣٤(للمشتقات السالبةفي القیمة العادلةالزیادة/(النقص)

٦٫٥٩٥٫٠٨٨٢٨٫٥٢٢٫٤٧١في ودائع العمالء /(النقص) الزیادة
)٤٫١٦٢٫٤٧٤(٤٫٧٢٥٫٤١٧اإلسالمیةفي ودائع العمالء/(النقص) الزیادة
٨٤٫٢٥٥)١٫١٦٦٫٣٥٧(محتفظ بھا للمتاجرةالمالیة الوراق ) في األالنقص(/الزیادة

)١٤٫٧٦٤٫٩٤١()١٤٫٢٨٠٫٤٦٦(في القروض والذمم المدینة  )/النقص الزیادة(
)١٫١٤٠٫٣٩٨()/النقص في الذمم المدینة من التمویل اإلسالميالزیادة(

 -----------------
)٥٫٨٨٣٫٦٢٠(

 -----------------
)٩١٦٫٨٢٤()٥٫٥٦٧٫٤٤١(

)٦٧٫٥٢٠(الضرائب المدفوعة
 -----------------

)١٣٨٫٢٤٥(
 -----------------

)١٫٠٥٥٫٠٦٩()٥٫٦٣٤٫٩٦١(صافي التدفقات النقدیة من / (المستخدمة في) األنشطة التشغیلیة 
 ----------------- -----------------



٦إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                       ابنك 
المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  التدفقات النقدیةبیان 

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

اتإیضاح
----- -----

غیر مدققة
التسعةفترة 
فيالمنتھیةأشھر

٢٠١٧سبتمبر٣٠
ألف درھم

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

غیر مدققة 
التسعةفترة 

المنتھیة فيأشھر 
٢٠١٦سبتمبر٣٠

ألف درھم
--------------

األنشطة االستثماریة 
)٦٣٣٫٩٧٨()١٫٥٢١٫٠٨٣(في األوراق المالیة االستثماریة   (الزیادة)/النقص 

(الزیادة)/النقص في استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع 
مشتركة

٤٢٫٩٤٤٣٦٫٩٣٥

)٣٫٨٩٢(-استحواذ عقارات استثماریة
)٣١١٫٨٧٤()٢٧٠٫٢٥١(ممتلكات ومعدات إضافة 
١٣٫٨٧٧-ممتلكات ومعداتاستبعاد 

----------------------------------
األنشطة )المستخدمة فيمن/(صافي التدفقات النقدیة 

االستثماریة 
)١٫٧٤٨٫٣٩٠(

-----------------
)٨٩٨٫٩٣٢(

-----------------
األنشطة التمویلیة

١٠٧٫٠٤٥٫٤٤٢١٦٫٠٢٨٫٧٠٧الدیون المصدرة و األموال المقترضة األخرىإصدار 
)٨٫٠٩٠٫٧٥٨()٩٫٢٧٥٫٢٧٧(١٠الدیون المصدرة و األموال المقترضة األخرىإعادة سداد 

٣٫٦٩٦٫٩٤٨-١١إصدار اقتراض صكوك
-)١٫٨٣٦٫٢٥٠(١١دفعات على اقتراض الصكوك

)٤٤٢٫٥٤١()٤٤١٫٨٢٢(الشق األول من رأس المالعلى سنداتفوائد 
)٢٫٢٢٠٫٧٤٩()٢٫٢٢٠٫٧٤٩(مدفوعةتوزیعات أرباح 

----------------------------------
في)المستخدمة (/منصافي التدفقات النقدیة

األنشطة التمویلیة
)٦٫٧٢٨٫٦٥٦(

-----------------
٨٫٩٧١٫٦٠٧

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

في النقد وما یعادلھ (انظر اإلیضاح رقم الزیادة/(النقص) 
٢٣(

)١٤٫١١٢٫٠٠٧(
==========

٧٫٠١٧٫٦٠٦
==========

الموحدة للمجموعة.المرحلیة الموجزةمن ھذه البیانات المالیة ال یتجزأ جزءا٢٤ًإلى ١تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
.١رقمصفحةالالبیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة في مراجعةمدققي الحسابات المستقلین حولتم إدراج تقریر 



٧إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                      ابنك 
المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  التغیرات في حقوق الملكیةبیان 

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

حیث سیتم إجراء تلك التحویالت في نھایة السنة.  ٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةملحوظة: لم یتم إجراء أیة تحویالت إلى االحتیاطي القانوني واإللزامي واالحتیاطیات األخرى عن فترة 

من ھذه البیانات المالیة٢٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من  المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة.جزءاً

.١تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة رقم 

وحاملي السنداتمساھمي المجموعةإلىالعائدة 

رأس المال 
المصدر

ألف درھم
 ------------

أسھم
خزینة 

ألف درھم
 ------------

سندات رأس المال 
الشق  األول

ألف درھم
 -------------

احتیاطي عالوة  
األسھم 

ألف درھم
 --------------

االحتیاطي القانوني 
واإللزامي 
ألف درھم

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

احتیاطیات 
أخرى 

ألف درھم
 ---------------

احتیاطي القیمة 
العادلة

ألف درھم
 -------------

احتیاطي تحویل
العمالت

ألف درھم
 -------------

األرباح 
ةالمدور

درھمألف 
 -------------

اإلجمالي
ألف درھم

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

الحصص غیر 
المسیطرة
ألف درھم
 ---------

إجمالي
المجموعة
ألف درھم

 ------------
٢١٫٩٣٨٫٦٥٩٥٣٫٨٥٣٫٦٦٢٧٫٢٥٦٥٣٫٨٦٠٫٩١٨)١٫١٠٣٫٠٠٩(٩٫٤٧٧٫٠٧٦١٢٫٢٧٠٫١٢٤٢٫٧٧٨٫٨٨٨٢٫٨٦٩٫٥٣٣١١٠٫٧٩١)٤٦٫١٧٥(٢٠١٧٥٫٥٥٧٫٧٧٥ینایر ١الرصید كما في 

٦٫١٦٩٫٤٢٨٦٫٣٦٨٫٧٤١٥٤٨٦٫٣٦٩٫٢٨٩)١٠٣٫٢٤٣(٣٠٢٫٥٥٦------للفترة الدخل الشاملإجمالي 
الفائدة على سندات الشق األول من 

رأس المال
--------)٤٤١٫٨٢٢(-)٤٤١٫٨٢٢()٤٤١٫٨٢٢(

)٢٫٢٢٠٫٧٤٩(-)٢٫٢٢٠٫٧٤٩()٢٫٢٢٠٫٧٤٩(--------مدفوعةتوزیعات أرباح
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

٢٥٫٤٤٥٫٥١٦٥٧٫٥٥٩٫٨٣٢٧٫٨٠٤٥٧٫٥٦٧٫٦٣٦)١٫٢٠٦٫٢٥٢(٩٫٤٧٧٫٠٧٦١٢٫٢٧٠٫١٢٤٢٫٧٧٨٫٨٨٨٢٫٨٦٩٫٥٣٣٤١٣٫٣٤٧)٤٦٫١٧٥(٢٠١٧٥٫٥٥٧٫٧٧٥سبتمبر ٣٠الرصید كما في 
===============================================================================================

١٧٫٥٦٦٫٦٨٠٥٠٫٧٤٢٫٨٦٥٥٫٦٦٢٥٠٫٧٤٨٫٥٢٧)٢٠٧٫٤١١(٩٫٤٧٧٫٠٧٦١٢٫٢٧٠٫١٢٤٢٫٧٧٨٫٨٨٨٢٫٨٦٩٫٥٣٣٤٧٦٫٣٧٥)٤٦٫١٧٥(٢٠١٦٥٫٥٥٧٫٧٧٥ینایر ١الرصید كما في 
٥٫٣٨٢٫٠٨٩٥٫٠٥٣٫٢٩٦١١٧٥٫٠٥٣٫٤١٣)١٨١٫٤٤٦()١٤٧٫٣٤٧(------للفترة الدخل الشاملإجمالي 

الفائدة على سندات الشق  األول من  
رأس المال

--------)٤٤٢٫٥٤١(-)٤٤٢٫٥٤١()٤٤٢٫٥٤١(

)٢٫٢٢٠٫٧٤٩(-)٢٫٢٢٠٫٧٤٩()٢٫٢٢٠٫٧٤٩(--------مدفوعةتوزیعات أرباح
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

٢٠٫٢٨٥٫٤٧٩٥٣٫١٣٢٫٨٧١٥٫٧٧٩٥٣٫١٣٨٫٦٥٠)٣٨٨٫٨٥٧(٩٫٤٧٧٫٠٧٦١٢٫٢٧٠٫١٢٤٢٫٧٧٨٫٨٨٨٢٫٨٦٩٫٥٣٣٣٢٩٫٠٢٨)٤٦٫١٧٥(٢٠١٦٥٫٥٥٧٫٧٧٥سبتمبر ٣٠الرصید كما في 
==============================================================================================



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٨

معلومات عن البنك ١

نتیجة ٢٠٠٧یولیو ١٦ش.م.ع. ("البنك") في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بتاریخ تم تأسیس بنك اإلمارات دبي الوطني 
االندماج بین بنك اإلمارات الدولي ش.م.ع ("بنك اإلمارات الدولي") وبنك دبي الوطني ش.م.ع. ("بنك دبي الوطني")، 

القانوندخلھ) كشركــة مساھمة عامة. وتعدیالت١٩٨٤لعام ٨قانون الشركات التجاریة ( القانون االتحادي رقم بموجب 
القانونحلملیحل،٢٠١٥یولیو١مناعتباراًالتنفیذحیزالتجاریةالشركاتبشأن،٢٠١٥لسنة٢االتحادي رقم

. ١٩٨٤لسنة٨رقماالتحادي القائم

لبنك وشركاتھ البیانات المالیة لمن٢٠١٧سبتمبر٣٠تتألف البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للفترة المنتھیة في 
مشتركة.ومشاریعالتابعة (یشار إلیھا معا بـ"المجموعة") باإلضافة إلى حصة المجموعة في شركات زمیلة 

" (المؤشر:  . تشتمل األنشطة األساسیة للمجموعة على ")EMIRATESNBDإن البنك مدرج في سوق دبي المالي 
. إن الموقع اإللكتروني للبنك على شبكة اإلسالمیةالخدمات المصرفیة للشركات واألفراد والخزینة والخدمات المصرفیة 

. www.emiratesnbd.comاإلنترنت ھو: 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة.،دبي،٧٧٧إن عنوان البنك المسجل ھو ص.ب. 

وھي شركة المساھم الرئیسي فیھا ھو حكومة دبي. إن الشركة األم للمجموعة ھي مؤسسة دبي لالستثمار،

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة٢

ً "إعداد التقاریر المالیة ٣٤للمعیار المحاسبي الدولي رقم تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة وفقا
المرحلیة".

تتماشى السیاسات المحاسبیة التي تطبقھا المجموعة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة مع تلك السیاسات 
لم یكن . ٢٠١٦دیسمبر ٣١التي طبقتھا المجموعة عند إعداد البیانات المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

التقاریر عداد تفسیرات المعاییر الدولیة إلالجدیدة والمعدلة وتفسیرات لجنةالتقاریر المالیة المعاییر الدولیة إلعداد العتماد 
من  للمجموعة.الموحدةأثر على البیانات المالیة المرحلیة الموجزة٢٠١٧ینایر ١المالیة ابتداًء

المطلوبة للبیانات المالیة الموحدة واإلفصاحات حدة كافة المعلومات ال تشمل ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة المو
للمجموعة ویجب قراءتھا مع البیانات المالیة التقاریر المالیة للمعاییر الدولیة إلعدادوالتي تم إعدادھا وفقا السنویة الكاملة 

سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةإضافة إلى ذلك لیس بالضرورة أن تكون نتائج فترة ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
. ٢٠١٧دیسمبر ٣١إرشادیة للنتائج المتوقعة للبیانات المالیة الكاملة في ٢٠١٧

عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة، قامت اإلدارة بوضع أحكام ھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة 
٣١في في السنة المنتھیة للتقدیر ھي نفسھا المطبقة في البیانات المالیة الموحدة كما للمجموعة وكانت المصادر الرئیسیة 

. ٢٠١٦دیسمبر 

التقدیرات )أ(

وتقدیرات  إن إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة یتطلب من اإلدارة أن تضع أحكاماً
والمصروفات. الدخل والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات ووافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة 

قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

إدارة المخاطر المالیة)ب(

تتفق أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة للمجموعة مع تلك المعلنة في البیانات المالیة الموحدة كما في وعن 
. ٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٩

نقد وودائع لدى المصرف المركزي٣

غیر مدققة
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
 -----------------

مدققة
٢٠١٦دیسمبر٣١

درھمألف 
 -----------------

٣٫١٠٣٫٦٧٤٣٫٠٧٦٫٨٠٩نقد

٢٨٫٩٧٧٫٠٢٠٢٩٫٤٧٧٫٣١٨ةرف المركزیالدى المصوودائع أخرىودائع إلزامیة

٦٧٥٫٩٩٣٨٩٥٫٧٧٠ةرف المركزیاإیداعات خاضعة لفوائد لدى المص

٣٥٫١١١٫١٠٣ةرف المركزیافوائد لدى المصللمدّرةشھادات ودائع مرابحات و
 ----------------

٢٣٫٧٦٤٫٧٦٣
 ----------------

٦٧٫٨٦٧٫٧٩٠
=========

٥٧٫٢١٤٫٦٦٠
=========

لیست متاحة لالستخدام في عملیات للدول التي تعمل المجموعة فیھاالمصارف المركزیةالمحتفظ بھا لدى اتإن متطلبات االحتیاطی
طبقا بشكل دوري . یتغیر مستوى االحتیاطیات المطلوبة ةالمركزیالمصارفالمجموعة الیومیة وال یمكن سحبھا دون موافقة 

.المركزیةرفامصاللتوجیھات 

المستحق من البنوك ٤

غیر مدققة
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
 ----------------

مدققة
٢٠١٦دیسمبر٣١

ألف درھم
 -----------------

٩٫٠١٤٫٨٧٠١١٫٥٥٨٫٩٤٥في دولة اإلمارات العربیة المتحدة المستحق من البنوك 

٣٥٫٧٧٠٫٣٦٤المستحق من البنوك األجنبیة
 -----------------

٤٥٫٥٢٣٫٢٠٣
 -----------------

٤٤٫٧٨٥٫٢٣٤
==========

٥٧٫٠٨٢٫١٤٨
==========



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

١٠

أوراق مالیة استثماریة ٥

٧٢٠١سبتمبر٣٠(غیر مدققة) 

محلیة
ألف درھم

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

إقلیمیة
ألف درھم

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

دولیة
ألف درھم

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

اإلجمالي
ألف درھم

 ---------------
محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

١٫١٥٢٫٦٤٦-١٠٫٩١٢١٫١٤١٫٧٣٤سندات حكومیة

٣٤٫٠٦٥سندات شركات 
 -------------

١٤٫٦٣١
 -------------

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

٤٨٫٦٩٦
 -------------

٤٤٫٩٧٧
 -------------

١٫١٥٦٫٣٦٥
 -------------

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

١٫٢٠١٫٣٤٢
 -------------

متاحة للبیع

سندات حكومیة

٥٥١٫٢٧١٥٫٧٥٢٫٧٩٧٢٫٢٠٩٫٢٢١٨٫٥١٣٫٢٨٩سندات شركات

١٫٠٠٨٫١٣٦٧٣٥٫٧٠٧٢٫٣٣٥٫٠٦٦٤٫٠٧٨٫٩٠٩أسھم 

٢٨٥٫٥١٤٦٣٣٫٢١٣٨٨٫٨٤٩١٫٠٠٧٫٥٧٦أخرى 

٦٧٫٨٩٣
 -------------

٥١٫٨٢٦
 -------------

١٦٠٫٢٩٦
 -------------

٢٨٠٫٠١٥
 -------------

١٫٩١٢٫٨١٤
 -------------

٧٫١٧٣٫٥٤٣
 -------------

٤٫٧٩٣٫٤٣٢
 -------------

١٣٫٨٧٩٫٧٨٩
 -------------

مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر 

أخرى

-١٣٠٦٫٠٤١٦٫١٧١

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

-١٣٠٦٫٠٤١٦٫١٧١
 ------------- ------------- ------------- -------------
١٫٩٥٧٫٧٩١٨٫٣٣٠٫٠٣٨٤٫٧٩٩٫٤٧٣١٥٫٠٨٧٫٣٠٢

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



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

١١

أوراق مالیة استثماریة (تتمة) ٥

٢٠١٦دیسمبر ٣١(مدققة) 
محلیة

ألف درھم
 -------- ----

إقلیمیة
ألف درھم

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

دولیة
ألف درھم

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

اإلجمالي
درھمألف

 -------- ----
محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 

١٫٠٥٩٫٢٦٤-١١٫١٥٦١٫٠٤٨٫١٠٨سندات حكومیة 
١٦٠٫٤٢٥-١٤٥٫٥٤٣١٤٫٨٨٢سندات شركات 

 ---------- ---- ---------- ---- ---------- ---- ---------- ----
١٫٢١٩٫٦٨٩-١٥٦٫٦٩٩١٫٠٦٢٫٩٩٠

 ---------- ---- ---------- ---- ---------- ---- ---------- ----
متاحة للبیع 

٦٠٥٫٢٦٠٥٫١٨٧٫٤٥٤٨٦٨٫٠٨٧٦٫٦٦٠٫٨٠١سندات حكومیة 
١٫٣٣٢٫٩٥٨٨٩١٫١٦٤١٫٩٤٢٫٦٥٥٤٫١٦٦٫٧٧٧سندات شركات 

٢٨١٫٣٥٦٦٦٧٫٩٤٠٨٤٫٦٨٥١٫٠٣٣٫٩٨١أسھم 
٧٢٫٩٩٢٥٧٫١٨٩٢٠٤٫١٧٩٣٣٤٫٣٦٠أخرى 

 ---------- ---- ---------- ---- ---------- ---- ---------- ----
٢٫٢٩٢٫٥٦٦٦٫٨٠٣٫٧٤٧٣٫٠٩٩٫٦٠٦١٢٫١٩٥٫٩١٩

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

مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة 

٧٦٫٣٩٣١٣٧٨١٫٤٨٤١٥٨٫٠١٤أخرى
 ---------- ---- ---------- ---- ---------- ---- ---------- ----

٧٦٫٣٩٣١٣٧٨١٫٤٨٤١٥٨٫٠١٤
 ---------- ---- ---------- ---- ---------- ---- ---------- ----

٢٫٥٢٥٫٦٥٨٧٫٨٦٦٫٨٧٤٣٫١٨١٫٠٩٠١٣٫٥٧٣٫٦٢٢
================================



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

١٢

المدینةالقروض والذمم ٦

غیر مدققة
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
 -------------------

مدققة
٢٠١٦دیسمبر٣١

ألف درھم
---- --------- ----

١٢١٫٦٢٤٫٧٠٣١١٢٫٤١٠٫٦٦٠سحوبات على المكشوف
١٣٥٫٧٨٩٫٢٢٢١٣٣٫٠٦٦٫٨٠٩قروض آلجل

٩٫١٠٢٫٩٦٣٨٫١٦٩٫٢٥٧قروض مقابل إیصاالت أمانة
٣٫٤٢٥٫٤٣٠٢٫٦٥٢٫٩١٥سندات مخصومة

٥٫٥٣٥٫١٠٥٥٫٢١٨٫٤٩٨ذمم مدینة لبطاقات االئتمان

٦٠٠٫١١٨٦٢٤٫٠٢٥أخرى
 ----------------- -----------------

٢٧٦٫٠٧٧٫٥٤١٢٦٢٫١٤٢٫١٦٤القـروض و الذمم المدینةمجموع
٥١٫١٧٣٦٣٫٦٤٩أدوات دین أخرى

 ----------------- -----------------
٢٧٦٫١٢٨٫٧١٤٢٦٢٫٢٠٥٫٨١٣إجمالي القـروض و الذمم المدینة

)١٩٫٥٩٣٫١٩٦()٢٠٫٢٨٠٫٥٠٩(ناقصاً: مخصصات انخفاض القیمة 
 ----------------- -----------------
٢٥٥٫٨٤٨٫٢٠٥٢٤٢٫٦١٢٫٦١٧
==================

١٤٫٥٢٣٫٢٦٥التي تعرضت النخفاض في القیمةالقروض و الذمم المدینةإجمالي 
=========

١٤٫٧٧٣٫١٤٠
=========



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

١٣

القروض والذمم المدینة (تتمة)٦

التحلیل حسب النشاط االقتصادي

غیر مدققة
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
 -------------------

مدققة
٢٠١٦دیسمبر٣١

ألف درھم
---- --------- ----

١٠٧٫٠٧٥١٠١٫٧٧١الزراعة و األنشطة المتصلة بھا 

٥١٠٫٤٥٥٤٥٠٫٢٣٢التعدین واالحتجار

٧٫٣٠٤٫٢٧٩٧٫٧١٥٫٩٩٢الصناعة 

٧٫٣٥٤٫٦٨٤٧٫٦٠٤٫٦٧٨اإلنشاءات 

١٥٫٦٢٥٫٣٩٣١٤٫٠٣٣٫٧٨٦التجارة 

٢٫٥٦٢٫٥٣٩٣٫٤٣٥٫٠٤١المواصالت واالتصاالت 

٤٫٤٤٠٫٦٥١٣٫٧٧٥٫٠٢٤الخدمات 

١٣٨٫٤٦١٫٨١٢١٣٠٫٦٧٨٫٩٠٦حكومي 

٣٨٫٥٤٤٫٢٦٨٣٨٫٨١٢٫٦٧٣أفراد

٣٨٫٣٩٠٫٤٧٧٣٢٫٣٤٦٫٧٢٢العقارات 

٢٢٫٤٤٢٫٩٩٤٢٢٫٦٧٣٫١٢١مؤسسات مالیة وشركات استثماریة

٣٨٤٫٠٨٧أخرى 
 ------------------

٥٧٧٫٨٦٧
 ------------------

٢٧٦٫١٢٨٫٧١٤٢٦٢٫٢٠٥٫٨١٣إجمالي القروض والذمم المدینة 

)٢٠٫٢٨٠٫٥٠٩(ناقصاً: مخصصات انخفاض القیمة 
 ------------------

)١٩٫٥٩٣٫١٩٦(
 ------------------

٢٥٥٫٨٤٨٫٢٠٥
==========

٢٤٢٫٦١٢٫٦١٧
==========



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

١٤

القروض والذمم المدینة (تتمة)٦

اإلفراديالحركة في مخصصات انخفاض القیمة 
 ------------------------------------------

غیر مدققة
التسعةفترة 
المنتھیة فيأشھر

٢٠١٧سبتمبر٣٠
ألف درھم

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

غیر مدققة
التسعةفترة 
المنتھیة فيأشھر

٢٠١٦سبتمبر٣٠
ألف درھم

 ---------------
١٣,٣٥٥,٨٩٠١٣,١٣٩,٧٣١ینایر١الرصید كما في 

١,١٢٤,١١٨١,٣٩٥,٧٩٨مخصصات انخفاض القیمة المكونة خالل الفترة 
)١,٣٨٩,٠٥١()٧٤١,٩٩٧(تحصیالت خالل الفترة/عملیات استرداد

)٤٠٨,٨٠٣()٣٥٥,٨٤٠(مبالغ مشطوبة خالل الفترة
)٥٢٩(وتعدیالت أخرىالصرف 

 ---------------
)٣,٣٢٥(

 ---------------
١٣,٣٨١,٦٤٢١٢,٧٣٤,٣٥٠سبتمبر٣٠الرصید كما في 

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

الحركة في مخصصات انخفاض القیمة الجماعي
 ---------------------------------------------

٦,٢٣٧,٣٠٦٥,٥٣٠,٣٩٧ینایر١الرصید كما في 
٦٦٢,٧٥٥١,١٢٤,٦٩٧مخصصات انخفاض القیمة المكونة خالل الفترة 

)١,١٩٤(الصرف وتعدیالت أخرى
 ---------------

)٦,٠٧٣(
 ---------------

٦,٨٩٨,٨٦٧سبتمبر٣٠الرصید كما في 
 ---------------

٦,٦٤٩,٠٢١
 ---------------

٢٠٫٢٨٠٫٥٠٩٢٠,٢٨٠,٥٠٩اإلجمالي
=========

١٩,٣٨٣,٣٧١
=========



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

١٥

لتمویل اإلسالميمن االذمم المدینة٧

مدققةغیر 
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
 -------------------

مدققة
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درھم
 --------------------

٣١٫٠٠٥٫٢١٢٣١٫٦٦٧٫٦٠٠مرابحة
١٩٫٣١١٫٥٧٣١٨٫٦٩٦٫٤٦٢إجارة

١٫١٨٥٫٤٢٣١٫٠٩٦٫٠٧٦ذمم مدینة لبطاقات االئتمان  
١٫٠٥٢٫٨١٣١٫٣٠٦٫٩٩١وكالة

٢٫٢٤٠٫٤٨٧١٫٩٠٩٫١٣٣استصناع 
٦٥٥٫٠٥٦أخرى 

--------------
٥٥٠٫٤٤٥
--------------

٥٥٫٤٥٠٫٥٦٤٥٥٫٢٢٦٫٧٠٧لتمویل اإلسالميمن االذمم المدینةإجمالي 
)٢٫٦٨٨٫٩١٥()٢٫٣١١٫٤٥٥(المؤجلالدخلناقصاً: 

)٤٫٨٧٦٫٨٣٩(ناقصاً: مخصصات انخفاض القیمة 
--------------

)٤٫٧٥٤٫١٠٠(
--------------

٤٨٫٢٦٢٫٢٧٠
========

٤٧٫٧٨٣٫٦٩٢
========

التي تعرضت الذمم المدینة للتمویل اإلسالمي إجمالي 
النخفاض في القیمة

٥٫٦١٧٫٠٠٨
========

٥٫٤٩٢٫١٥٦
========

غ اره للشركات بمبل ار ٤٫٠تم توریق موجودات إج مملی م]٥٫٩: ٢٠١٦[درھ ار درھ غملی ول مرابحة بمبل ١٫٥وأص
).١١(یرجى مراجعة اإلیضاح بغرض إصدار صكوك مدیونیة]درھمملیار١٫٥: ٢٠١٦ملیار درھم [



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

١٦

(تتمة)لتمویل اإلسالميمن االذمم المدینة٧

التحلیل حسب النشاط االقتصادي
 --------------------------------

غیر مدققة
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
 -------------------

مدققة
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درھم
 --------------------

٤٢٫١٠٨٣٢٫٢٧٨الزراعة و األنشطة المتصلة بھا 
١٤٣٫٥٨٦٣٩٢التعدین واالحتجار

٩١٧٫٥٧٢١٫٠٤٤٫١٥٧الصناعة  
٢٫٣٠٦٫٧٢٥٢٫٠٦٠٫٧٧٠اإلنشاءات 

٣٫٩٢٥٫٢٦٣٣٫١٥١٫٦٢٣التجارة 
١٫٣٦٣٫٣٨٩١٫٣٢٦٫٧٠٦المواصالت واالتصاالت 

٤٫٧٢٨٫٨١٣٣٫٦٢٢٫٥٣٧الخدمات 
٨١٫٣٠٧٢٩٨٫٤٥٥حكومي 
٢٦٫١٦٨٫٦٤٣٢٨٫٨٧١٫٨٦٦شخصي

١٠٫٤٠٨٫٠٣٦١٠٫٢٢٩٫٠٥٤العقارات 
٢٫٠٥٩٫٧٦٤١٫٩٢٦٫٢٦٨مؤسسات مالیة وشركات استثماریة

٣٫٣٠٥٫٣٥٨أخرى
 -----------------

٢٫٦٦٢٫٦٠١
 -----------------

٥٥٫٤٥٠٫٥٦٤٥٥٫٢٢٦٫٧٠٧لتمویل اإلسالميمن االذمم المدینةإجمالي 
)٢٫٦٨٨٫٩١٥()٢٫٣١١٫٤٥٥(المؤجلالدخلناقصاً: 
ً )٤٫٧٥٤٫١٠٠()٤٫٨٧٦٫٨٣٩(مخصصات انخفاض القیمة :ناقصا

 ----------------- -----------------
٤٨٫٢٦٢٫٢٧٠٤٧٫٧٨٣٫٦٩٢

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



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

١٧

(تتمة) لتمویل اإلسالميمن االذمم المدینة٧

اإلفراديالحركة في مخصصات انخفاض القیمة 

غیر مدققة
التسعةفترة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
 --------------

غیر مدققة
التسعةفترة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٦سبتمبر٣٠

ألف درھم
 ---------------

٣٫٩٧١٫٧٠٩٤٫٠٢٩٫٣٦٦ینایر١الرصید كما في 
١٫١١٠٫٤٩٥١٫٤٨٩٫٨٢١مخصصات انخفاض القیمة المكونة خالل الفترة 

)٧٣٩٫٩٩٨()٣١٠٫٣٧٥(تحصیالت خالل الفترة/عملیات استرداد
)٥٥٧٫٧٢٩()٥٣٩٫٢٢٧(المبالغ المشطوبة خالل الفترة

١٣٣تبادل وتعدیالت أخرى
 ---------------

)٣٥(
 ---------------

٤٫٢٣٢٫٧٣٥سبتمبر٣٠الرصید كما في 
 ---------------

٤٫٢٢١٫٤٢٥
 ---------------

الحركة في مخصصات انخفاض القیمة الجماعي
٧٨٢٫٣٩١٥٣٩٫٩٤٧ینایر١الرصید كما في 

١٩٣٫٥٧٨)١٣٨٫٣٠٠(مخصصات انخفاض القیمة المكونة خالل الفترة 
)٦(١٣تبادل وتعدیالت أخرى 

 --------------- ---------------
٦٤٤٫١٠٤٧٣٣٫٥١٩سبتمبر٣٠الرصید كما في 

 --------------- ---------------
٤٫٨٧٦٫٨٣٩٤٫٩٥٤٫٩٤٤اإلجمالي

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



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

١٨

الملموسةالشھرة التجاریة والموجودات غیر ٨

الشھرة 
التجاریة

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

عند االستحواذموجودات غیر ملموسة

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

اإلجمالي 

------------
تراخیص 
مصرفیة

برامج 
عالقات عمالءكمبیوتر

ودائع أساسیة
غیر ملموسة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٧سبتمبر٣٠
 ---------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ----------- ------------

التكلفة:
٥٫٥٨١٫٦٧٨٢١٨٫١٥٧٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٦٥٩٫٣٩٢٦٫٦٢٥٫٩٩٨ینایر ١الرصید كما في 

)١٠٠٫٨٤٣(٤٫٧٤٨--)٧٧٫٢٣٨()٢٨٫٣٥٣(األجنبيالصرفحركات
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

٥٫٥٥٣٫٣٢٥١٤٠٫٩١٩٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٦٦٤٫١٤٠٦٫٥٢٥٫١٥٥
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

ًناقص اإلطفاء وانخفاض القیمة: ا

٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٦٢٧٫١٧٤٧٩٨٫٨٤٨-٤٫٩٠٣ینایر ١الرصید كما في 

٢٧٫٧٥٠٢٧٫٧٥٠----للفترة وانخفاض القیمةاإلطفاء
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٦٥٤٫٩٢٤٨٢٦٫٥٩٨-٤٫٩٠٣سبتمبر٣٠الرصید كما في 
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

افي ة ص ھرة التجاری الش
والموجودات غیر الملموسة

٥٫٥٤٨٫٤٢٢
=======

١٤٠٫٩١٩
=======

-
=======

-
=======

٩٫٢١٦
=======

٥٫٦٩٨٫٥٥٧
=======

٦٢٠١دیسمبر ٣١(مدققة) 

٥٫٥٨١٫٦٧٨٢١٨٫١٥٧٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٦٥٩٫٣٩٢٦٫٦٢٥٫٩٩٨التكلفة 
ًناقص ٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٦٢٧٫١٧٤٧٩٨٫٨٤٨- ٤٫٩٠٣: اإلطفاء وانخفاض القیمةا

 -------------------- ------------ --------- ------------------ ------ ------------
صافي الشھرة التجاریة 

والموجودات غیر الملموسة
٥٫٥٧٦٫٧٧٥
=======

٢١٨٫١٥٧
=======

 -
=======

 -
=======

٣٢٫٢١٨
=======

٥٫٨٢٧٫١٥٠
=======



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

١٩

الموجودات األخرى٩

غیر مدققة 
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم 
----------------

مدققة
٢٠١٦دیسمبر٣١

ألف درھم 
---------------

١٫٦٥٥٫٥٥٣١٫٤٤٤٫٤٦٩فوائد مستحقة مدینة
١٢٧٫٥٧٠٩٤٫٠٢٣القبضأرباح مستحقة–تمویل إسالمي 
٢٣١٫٠٤٤٢٤٢٫٩٤٧وسلفیات أخرى اًمدفوعات مقدم

٣٫٤٠٠٫٥٦١١٫٠٢٨٫٤٧٢مدینون مختلفون وذمم مدینة أخرى
١٫٣٨٦٫٤٨٧١٫٥٩٥٫٦٣٣مخزون

١٦٢٫٢٣٧٢١٦٫٦٥٩القیمة العادلة للودیعة (أ)
١٫١٩٣٫٤١٥٢٫٩٨٥٫٧١٤أخرى

 ------------------------------
٨٫١٥٦٫٨٦٧٧٫٦٠٧٫٩١٧

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

، استلمت المجموعة ودیعة من وزارة المالیة في دولة اإلمارات ٢٠١١عند االستحواذ على مصرف دبي في أكتوبر )أ(
ملیار درھم بسعر مخفض مقارنة بسعر الفائدة المتاح في السوق. وفقا لسیاسة المجموعة، ٢٫٨العربیة المتحدة بمبلغ 

التي یمكن أن تنسب مباشرة إلى ةتكالیف المعامل،ة مضافا إلیھمبدئیا بالقیمة العادلالمطلوبات المالیةینبغي تثبیت 
ألنھ قد تم استالم الودیعة أعاله بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة المتاح في المطلوبات المالیةاالستحواذ أو إصدار  . نظراً

، والتي سیتم إطفاؤھا ٢٠١١لعام ملیون درھم في البیانات المالیة٥٤٣السوق، فقد تم تثبیت أرباح القیمة العادلة بواقع 
سنوات) بمعدل الفائدة الفعلي.٨على مدى الفترة الزمنیة للودیعة (



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٢٠

وأموال مقترضة أخرىدین صادر١٠
مدققة غیر مدققة 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر٣٠
ألف درھم ألف درھم

---------------------------- --------
٢٨٫٩٨١٫٦٩٦٣١٫١٣٩٫٥٢٥*برنامج  السندات متوسطة األجل

٦٫٤٢٦٫٨٧٥٦٫٢٤٣٫٢٥٠*قروض ألجل من البنوك
١٫٢٧٥٫٩٨٤١٫٣١٢٫٩٥٩القروض المجمعة من توریق القرض

----------- ---------------- -----
٣٦٫٦٨٤٫٥٥٥٣٨٫٦٩٥٫٧٣٤

==================
ملیون درھم) تم جمعھا من ٣٫٧٥٢: ٢٠١٦(ملیون درھم٣٫٧٥٢بقیمةرأس المال من *تشمل سندات الشق الثاني 
خالل الطرح العام والخاص.

غیر مدققة
٢٠١٧سبتمبر ٣٠

ألف درھم
------------- ---

مدققة
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درھم
 ------------- ----

٣٨٫٦٩٥٫٧٣٤٣١٫٢٨٧٫٣٤٢ینایر١الرصید كما في 
٧٫٠٤٥٫٤٤٢١٦٫٧٠٩٫٥٨٧إصدارات جدیدة

)٩٫٢٤٣٫٦١٩()٩٫٢٧٥٫٢٧٧(دفعات مسددة
٢١٨٫٦٥٦*الحركات األخرى

------------- ---
)٥٧٫٥٧٦(

------------- ---
٣٦٫٦٨٤٫٥٥٥٣٨٫٦٩٥٫٧٣٤الفترةالرصید كما في نھایة 

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

بتغطیة مخاطر العملة األجنبیة على المجموعةتقومالعملة األجنبیة. بالصرف على الدیون المصدرة سعرمثل حركةت*
.مشتقةالاإلصدارات العامة من خالل األدوات المالیة

ملیون درھم٣٦٫٦٨٥لدى المجموعة قروض متوسطة األجل قائمة تبلغ قیمتھا اإلجمالیة،٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في 
ملیون درھم) سوف یتم سدادھا كما یلي:٣٨٫٦٩٦: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(

غیر مدققة
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
------------- ---

مدققة
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درھم
 ------------- ----

٢٠١٧١٧١٩٫١٧٦
٢٠١٨٤٫٠٥٦١٫٨٢٦
٢٠١٩١٢٫٩٢٤١٢٫٦٦٦
٢٠٢٠٧٫١٤٤٤٫٧٤٥
٢٠٢١١٫٧٢٦١٫٣٥٨
٢٠٢٢٥٫٠٧٢٤٫٥٥٢
٢٠٢٣٣٫٦٧٩٣٫٦٤٢
٢٠٢٤٥٤١٥٤٠
٢٠٢٥١٦٠١١٤
٢٠٢٦١٢٣٧٧
٢٠٢٧٦٨٥-
٢٠٣٢٢٥٧-
٢٠٣٧١٤٧

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

 ---------------
٣٦٫٦٨٥٣٨٫٦٩٦



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
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(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٢١

الصكوك مستحقة الدفع١١

غیر مدققة
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
------------- ---

مدققة
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درھم
 ------------- ----

٧٫٣٦٨٫١٣٨٣٫٦٧٢٫٥٠٠ینایر ١الرصید كما في 
٣٫٦٩٦٫٩٤٨-إصدارات جدیدة

-)١٫٨٣٦٫٢٥٠(دفعات مسددة
)١٫٣١٠()٣٫٩٢٩(دفعات أخرى

------------ ---------------- ----
٥٫٥٢٧٫٩٥٩٧٫٣٦٨٫١٣٨الرصید كما في نھایة الفترة 

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

(٥٫٥٢٨، بلغ إجمالي مبالغ الصكوك المستحقة ٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في  ً ملیون درھما٧٫٣٦٨ً: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون درھما
مستحقة حسب ما ھو مبین أدناه.

غیر مدققة
٢٠١٧سبتمبر٣٠

درھمملیون
------------- ---

مدققة
٢٠١٦دیسمبر ٣١

درھمملیون
 ------------- ----

١٫٨٣٦-٢٠١٧
٢٠١٨١٫٨٣٦١٫٨٣٦
٢٠٢١٣٫٦٩٢٣٫٦٩٦

----------- --------------- ----
٥٫٥٢٨٧٫٣٦٨

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

المطلوبات األخرى١٢

غیر مدققة
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
------------- ---

مدققة
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درھم
 ------------- ----

١٫٦٧١٫٠٥٠١٫٥١٨٫٠٥٠فوائد دائنة مستحقة الدفع
١٥٤٫٦٧٥٢٥٩٫٣٧٦أرباح مستحقة الدفع للمودعین على أساس النظام اإلسالمي

٨٥٣٫٧٢٠١٫١٦٤٫٠٨٠شیكات مصرفیة 
٣٫٧٢٣٫٨١١١٫٥٥٧٫١٦١ذمم دائنة تجاریة وأخرى

٩٨٣٫٤٣١١٫٠٢٩٫٠٣٤مطلوبات متعلقة بالموظفین
٧٦٫٩٢٦٥٥٫٦٦٦مخصص الضریبة 

٢٫٩٤٩٫٣٧٤أخرى
 --------------

٣٫٠٧٤٫٦٤٦
 --------------

١٠٫٤١٢٫٩٨٧
========

٨٫٦٥٨٫٠١٣
========
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(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٢٢

أموال المساھمین١٣

اح على دفع٢٠١٧فبرایر ١٢بتاریخ المنعقد وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي بنسبة توزیعات أرب
ا٢٫٢٢٣ًوالبالغةمن رأس المال المصدر والمدفوع ٪٤٠ ون درھم مملی ث ت ا حی ا تثبیتھ ة كم ة المرحلی ات المالی ي البیان ف
.٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

رأس المال الشق األولسندات١٤

ال قامت المجموعة باصدار عدد من سندات  اه، رأس الم ي الجدول أدن واردة ف ة حسب التفاصیل ال الشق األول التنظیمی
ا  ندات بأنھ ذه الس ر ھ ة وتعتب مونة. ثابت ر مض ة وغی ع وبإوثانوی دم دف ار ع ة اختی ان المجموع ندمك ى الس دة عل ب فائ حس

ھ عجز.فائدة السندات المطالبة بامليتقدیرھا الخاص. وال یحق لح ى أن ر الحدث عل ا وال یعتب اریخ ال تحمل الكم سندات ت
حقوق الملكیة.كاستحقاق وتم تصنیفھا 

الدخل التشغیلي اآلخر١٥

غیر مدققة
التسعةفترة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
 --------------

غیر مدققة
التسعةفترة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٦سبتمبر٣٠

ألف درھم
 ---------------

٢٥٫٧٤٩٢٧٫٣٧٩توزیعات األرباح دخل
١٠٧٫٣٥١٢٣١٫٢٩٧األرباح من بیع أوراق مالیة استثماریة متاحة للبیع

من أوراق مالیة استثماریة مصنفة بالقیمة العادلة من / (الخسائر)األرباح
خالل األرباح أو الخسائر

٢٫٨٨١(٢٫٠٩٣(

٣٧٫٧١٢٦٠٫٣٤٨اإلیجاراتدخل
١٥٫٢٨٤٢٥٫٥٦٦العقارات (العقارات االستثماریة/المخزون)األرباح من بیع 

٨٧٦٫٦٦٠٨١٩٫٩٤٠صرف األجنبي*الدخل
٥٥٫٨٧٨٨٢٫٢٠٧المشتقاتدخل
٩٦٤١٣٨٫٩٩٨(صافي)آخردخل

 --------------- ---------------
١٫١٢١٫٦٩١١٫٣٨٢٫٨٥٤
==================

من أرباح المتاجرة والتحویل واألرباح الناتجة عن المعامالت مع العمالء. الصرف األجنبيدخلتألف ی*

سعر الفائدة المصّدر المبلغ اإلصدار
الشھر/السنة

ت  دة ثاب عر فائ ت س د س ھ بع تم مراجعت ت
سنوات

ملیون دوالر أمریكي٥٠٠
ملیار درھم)١٫٨٣( ٢٠١٤سبتمبر 

ت  دة ثاب عر فائ د س ھ بع تم مراجعت تت س
سنوات

ي (١ ار دوالر أمریك ار ٣٫٦٧ملی ملی
درھم) ٢٠١٣مایو 

ى  نوات األول س س ت للخم دة ثاب عر فائ س
ر دة متغی عر فائ اس س ى أس نوات وعل للس

التي تلیھا.
ملیار درھم ٤ ٢٠٠٩یونیو
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(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٢٣

العمومیة واإلداریة  المصروفات ١٦

غیر مدققة
التسعةفترة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
 --------------

غیر مدققة
التسعةفترة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٦سبتمبر٣٠

ألف درھم
 ---------------

٢٫٢٣٤٫٧١٥٢٫٤٨٤٫٠٠٤تكلفة موظفین
٢٦٩٫٨٣٢٢٩٢٫٨٥٣تكلفة إشغال

٨٦٫٩٨٢١٠٥٫٦٨٦المعدات والتجھیزات
١٤٤٫٤٣٣١٠٧٫٠٥٠تشغیل أجھزة الحاسوبتكلفة

١١٣٫٠٧٠١١٧٫٢٨٩تكلفة االتصاالت
٥٦٫٧٤٨٥٨٫٨٤٠رسوم الخدمات والرسوم القانونیة والمھنیة

١٠٢٫٣٦٥٧٠٫٥٥٧المتعلقة بالتسویقالمصاریف 
٢٥١٫٥٨٨٢٣٦٫٨٨٩استھالك 

٢٧٫٧٥٠٥٢٫١١٨إطفاء موجودات غیر ملموسة
٢٣٤٫٨٨٩١٦٨٫١٩٧أخرى

------------------------------
٣٫٥٢٢٫٣٧٢٣٫٦٩٣٫٤٨٣

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

صافي خسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة١٧

تم إظھار صافي خسائر انخفاض القیمة للموجودات المالیة المحملة على بیان الدخل كالتالي: 

غیر مدققة
التسعةفترة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٧سبتمبر٣٠

ألف درھم
---- - ----------

غیر مدققة
التسعةفترة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٦سبتمبر٣٠

ألف درھم
 ---------------

١٫٠٤٤٫٨٧٦١٫١٣١٫٤٤٤صافي انخفاض قیمة القروض والذمم المدینة 
٦٦١٫٨٢٠٩٤٣٫٤٠١اإلسالميذمم مدینة للتمویلصافي انخفاض قیمة 

٢٨٫٠٧٤١٢٢٫٨٣٩صافي انخفاض قیمة أوراق مالیة استثماریة 
)٦٤(٨٫٨٧٢/موجودات أخرىالمستحقات من البنوكصافي انخفاض قیمة

)١٣٫٢٨٠()٥١٫٨٩٧(صافي-)المحصلة(/ المشطوبةالدیون المعدومة
 --------------- ---------------

١٫٦٩١٫٧٤٥٢٫١٨٤٫٣٤٠صافي خسائر انخفاض القیمة للفترة
================
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٢٤

االلتزامات والمطلوبات الطارئة١٨

:٢٠١٧سبتمبر٣٠ي الطارئة للمجموعة ففیما یلي االلتزامات والمطلوبات
مدققةغیر مدققة

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر٣٠
ألف درھمألف درھم

 ---------------------------------
١١٫٤٢٠٫٣٦٢٩٫٧٢٦٫٩١٢خطابات اعتماد

٤٨٫٨١٣٫٨٢١٤٧٫١٦٨٫٧١٣الضمانات 

١٫١٠١٫٧٠٣٢٥٦٫١٨٣المطلوبات المترتبة على المشاركة في المخاطر
٢٤٫٢٤٩٫٨٩٠٢٩٫٠٩٩٫٨٦٣*قروض غیر قابلة لإللغاءالتزامات 

 --------------- ---------------
٨٥٫٥٨٥٫٧٧٦٨٦٫٢٥١٫٦٧١

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

قابلة لإللغاء التزام تعاقدي للسماح بالسحب على التسھیالت خالل فترة محددة مع مراعاة الشروط ال*تمثل التزامات القرض غیر 
لضرورة استیفاء الشروط المسبقة للسحب، فإن قیمة العقود ،وبنود اإلنھاء. بما أن االلتزامات قد تنتھي دون سحبھاالمسبقة  ونظراً

المتطلبات النقدیة المستقبلیة بشكل دقیق.اإلجمالیة ال تمثل بالضرورة 

ربحیة السھم ١٩

ربحیة السھم بقسمة الربح أو الخسارة احتسابتعرض المجموعة بیانات ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ألسھمھا العادیة. یتم 
المتعلقة بالمساھمین العادیین (التي یتم إدخال مزید من التعدیل علیھا فیما یتعلق بمصروفات الفائدة على سندات رأس المال الشق 

تعدیلمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. یتم تحدید ربحیة السھم المخفضة عن طریق األول) في البنك على ال
الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساھمین العادیین والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة لتغطیة تأثیرات كافة األسھم العادیة 

المحتمل تخفیضھا، إن وجدت. 

مدققةغیر 
رة  عةفت ھرالتس أش

المنتھیة في 

غیر مدققة
أشھرالتسعةافترة 

المنتھیة في
٢٠١٦سبتمبر٢٠١٧٣٠سبتمبر٣٠

ألف درھمألف درھم
--------------------------------

٦٫١٦٩٫٤٢٨٥٫٣٨٢٫٠٨٩والتي تعود إلى المساھمینفترة للاألرباح 

)٤٤٢٫٥٤١()٤٤١٫٨٢٢(: الفائدة على سندات رأس المال الشق األول اًناقص

--------------------------------
٥٫٧٢٧٫٦٠٦٤٫٩٣٩٫٥٤٨صافي األرباح التي تعود إلى المساھمین

٥٫٥٥٧٫٧٧٥٥٫٥٥٧٫٧٧٥المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة في اإلصدار (ألف)

--------------------------------
١٫٠٣٠٫٨٩ربحیة السھم * (درھم)

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

.٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة فيأشھرالتسعة* كانت ربحیة األسھم األساسیة والمخفضة ھي نفسھا لفترة 



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٢٥

المشتقات٢٠

مدققة٢٠١٦دیسمبر ٣١غیر مدققة٢٠١٧سبتمبر٣٠
القیمة العادلة 

الموجبة
القیمة العادلة 

السالبة
القیمة العادلة المبلغ االسمي

الموجبة
القیمة العادلة 

السالبة
المبلغ االسمي

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

المشتقات المحتفظ بھا 
للمتاجرة

٤٠٩٫٥٨٧٫٧٤٧)٢٫٤١٥٫٦٨٩(٤٤٥٫٠٣٧٫١٨٧٣٫٠٨١٫٥١٢)١٫٨٤٢٫٥٤٢(٢٫٢٨٢٫٨٤٢

المشتقات المحتفظ بھا لتغطیة 
التدفقات النقدیة

٨٫٥٣٢٫٣٣٣)٣١٫٥٧٣(١٢٫١٤٧٫٢٣٥٦٩٫٠٢٧)٣٢٫٠٧٧(٣١١٫٤٦٣

المشتقات المحتفظ بھا لتغطیة 
القیمة العادلة

٣٫١٩١٫٣١٦)٣٧٧٫٤٤٦(٤٫٩٦٨٫٧٤٧٣٫٤٣٣)٢٠٥٫٣٩٤(٣٧٫٠٥٦

المشتقات المحتفظ بھا 
كتغطیة لصافي االستثمار في 

العملیات الخارجیة

٣٫٤٠٨
 -------------

)٣٦٥(
 -------------

٣٥٥٫٩٨٩
 -------------

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

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

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

٤٢١٫٣١١٫٣٩٦)٢٫٨٢٤٫٧٠٨(٤٦٢٫٥٠٩٫١٥٨٣٫١٥٣٫٩٧٢)٢٫٠٨٠٫٣٧٨(٢٫٦٣٤٫٧٦٩المجموع
================================================

القطاعات التشغیلیة ٢١

تنقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:

الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر وودائع العمالء والسحب واألعمال المصرفیة للشركات تمثل التمویل المنظم·
والخدمات التجاریین والشركاتعلى المكشوف والتمویل التجاري والقروض ألجل لجھات حكومیة وللعمالء 

الوطني اإلسالمي؛المقدمة من خاللوالمنتجات اإلسالمیة المصرفیة االستثماریة

لثروات وخدمات الخدمات المصرفیة لألفراد تمثل القروض والودائع لألفراد والخدمات المصرفیة الخاصة وإدارة ا·
؛الموجودات وتمویل األفرادوساطة األسھم وإدارة

؛أنشطة الخزینة إدارة محفظة استثمارات المجموعة وإدارة األموال وعملیات الخزینة بین البنوكتشمل·

الخدمات والمصاریف المدفوعة من قبل شركاتالمحصلةوالرسوم الدخلتمثل األنشطة المصرفیة اإلسالمیة ·
؛ واإلسالمیة التابعةالمصرفیة

وأنشطة والعملیات لعقاراتات دبي الوطني مصر وتنفیذ وإدارة ابنك اإلمارتشمل العملیات األخرى للمجموعة ·
.الدعم



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٢٦

قطاعات التشغیلیة (تتمة)  ال٢١

٢٠١٧سبتمبر٣٠(غیر مدققة) 
 -----------------------

الخدمات
المصرفیة
للشركات 
ألف درھم

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

الخدمات المصرفیة
لألفراد

ألف درھم
 ---------------

الخزینة 
ألف درھم

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

المصرفیة الخدمات 
اإلسالمیة
ألف درھم

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

أخرى 
ألف درھم

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

اإلجمالي
ألف درھم

 ------------
توزیعات بعد خصممن منتجات التمویل اإلسالمي الدخلالفوائد ودخلصافي 

األرباح للمودعین
٢٫٧٢٧٫٣٥١٣٫٢٦٣٫٧٩٢١٦٥٫٩٤٩١٫٢١١٫٣٦٥٦٢٢٫٢٦٩٧٫٩٩٠٫٧٢٦

٣٫٤٢٧٫٨٦٦)٢١٠٫٥٤٩(٩٣١٫٨٧٣١٫٧٧٩٫٢١٨٣٥٣٫١٤٧٥٧٤٫١٧٧والدخل اآلخرالرسوم والعموالت دخلصافي 

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

٣٫٦٥٩٫٢٢٤٥٫٠٤٣٫٠١٠٥١٩٫٠٩٦١٫٧٨٥٫٥٤٢٤١١٫٧٢٠١١٫٤١٨٫٥٩٢يالتشغیلالدخلإجمالي 

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

)٣٫٥٢٢٫٣٧٢()٩٨٠٫٥٠٤()٧٣٨٫٨٨٧()٨٨٫٠٥٠()١٫٤١٢٫٣٩٧()٣٠٢٫٥٣٤(مصروفات إداریة وعمومیة

)١٫٦٩١٫٧٤٥()١٣٤٫٠٥٢()٥٤٤٫٥٣٩(٥٫٢٦١)٤٩٤٫٦٦٥()٥٢٣٫٧٥٠(صافي خسائر انخفاض القیمة للموجودات المالیة 

٥٤٫٢٨١٥٤٫٢٨١----مشتركةومشاریعشركات زمیلةأرباحالحصة من

)٨٨٫٧٨٠()٧٢٫٣٢٣(-)٢٫٤١٢()٥٫٦٦٢()٨٫٣٨٣(رسوم ضریبیة

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
٦٫١٦٩٫٩٧٦)٧٢٠٫٨٧٨(٢٫٨٢٤٫٥٥٧٣٫١٣٠٫٢٨٦٤٣٣٫٨٩٥٥٠٢٫١١٦أرباح المجموعة للفترة

======================================================
٢٦٦٫٨٦٣٫٢٦٩٥٣٫٣٨١٫١٩٦٦٤٫٩٠٨٫٣٢٢٥٥٫١٣٨٫٨٧٢٢٠٫٧٩٢٫٤٥٦٤٦١٫٠٨٤٫١١٥موجودات القطاع

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

١١٣٫٦٣٦٫٧٦٦١٤٨٫٥٣٧٫٧٨٦٤٣٫٠٤٢٫٩٩٦٥٥٫٦٩٢٫٥٩١١٠٠٫١٧٣٫٩٧٦٤٦١٫٠٨٤٫١١٥مطلوبات القطاع وحقوق الملكیة

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



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٢٧

قطاعات التشغیلیة (تتمة) ال٢١

٢٠١٦سبتمبر٣٠(غیر مدققة) 
 -----------------------

الخدمات
المصرفیة
للشركات 
ألف درھم

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

الخدمات المصرفیة
لألفراد

ألف درھم
 ---------------

الخزینة 
ألف درھم

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

الخدمات المصرفیة 
اإلسالمیة
ألف درھم

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

أخرى 
ألف درھم

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

اإلجمالي
ألف درھم

 ------------
توزیعات بعد خصممن منتجات التمویل اإلسالمي والدخلالفوائد دخلصافي 

األرباح للمودعین
١٫٣٢٣٫٤٢٣١٫١٨٠٫٣٧٨٧٫٦٥٠٫٧٩١)٢١٫٨٤٠(٢٫٣٥٧٫٠٥١٢٫٨١١٫٧٧٩

٩٣٠٫٢٥٥١٫٧٣٥٫٥٣١٣٨١٫١٠٢٥٧٦٫٧٦٧١٠٫٧٠٥٣٫٦٣٤٫٣٦٠اآلخروالدخلالرسوم والعموالت دخلصافي 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

٣٫٢٨٧٫٣٠٦٤٫٥٤٧٫٣١٠٣٥٩٫٢٦٢١٫٩٠٠٫١٩٠١٫١٩١٫٠٨٣١١٫٢٨٥٫١٥١الدخل التشغیليإجمالي 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

)٣٫٦٩٣٫٤٨٣()٩٦٦٫٦٣٥()٨٥١٫٤٦٦()٩١٫١٢٤()١٫٤٧١٫٢٨٨()٣١٢٫٩٧٠(مصروفات إداریة وعمومیة

صافي خسائر انخفاض القیمة للموجودات المالیة 
)٢٫١٨٤٫٣٤٠()١٥٥٫١٤٤()١٫٠٦٥٫٤٣٨(٥٣٥)٥٩٧٫٩٩٢()٣٦٦٫٣٠١(

مشتركةومشاریعشركات زمیلةأرباحالحصة من
---٧٥٢٨٥٫٢٥٧٨٦٫٠٠٩

)١١١٫١٣١()١٠٠٫٤٩٥(-٣٫٤٤٣)٥٫٩٦٤()٨٫١١٥(رسوم ضریبیة
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

٥٤٫٠٦٦٥٫٣٨٢٫٢٠٦)١٥٫٩٦٢(٢٫٥٩٩٫٩٢٠٢٫٤٧٢٫٠٦٦٢٧٢٫١١٦أرباح المجموعة للفترة 
======================================================

٢٤٢٫٠٣٢٫٢٦٦٥١٫٧٨٠٫٠٢٠٦٢٫٥٩٤٫٠٩٥٥١٫٤٧٦٫٧١٨٣٨٫١٦٤٫٦٨٣٤٤٦٫٠٤٧٫٧٨٢موجودات القطاع
======================================================

١١٣٫٤٠٣٫١٧٧١٣٩٫٣٩٤٫٨٦٩٢٩٫١٢٧٫٣٩٢٥٦٫٠٦٣٫٤٩١١٠٨٫٠٥٨٫٨٥٣٤٤٦٫٠٤٧٫٧٨٢مطلوبات القطاع وحقوق الملكیة
======================================================



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٢٨

لمعامالت مع األطراف ذات العالقةا٢٢

(بنسبة إن مجموعة ً شركة تعتبر حكومة دبي وھي مؤسسة دبي لالستثمار،) من قبل٪٥٥٫٨اإلمارات دبي الوطني مملوكة جزئیا
فیھا.المساھم الرئیسي

%٥ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنھا بشكل منفرد تمثلالممنوحة للمؤسسات القروضالمقدمة من وإن الودائع
من إجمالي الودائع والقروض لدى المجموعة.على التوالي،)٪٦: ٢٠١٦دیسمبر(%٦و)  ٪٦: ٢٠١٦دیسمبر(

ًوتجرىتتم إدارة ھذه المؤسسات بشكل مستقل  للشروط التجاریة االعتیادیة.كافة معامالتھا المالیة مع المجموعة وفقا

معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة األخرى  والتي ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومة. وقد تم أیضا أبرمت المجموعة أیضاً
إجراء ھذه المعامالت بصورة فعلیة بنفس الشروط، بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات السائدة في نفس الوقت الذي تتم فیھ معامالت 

مقابلة مع أطراف أخرى وال تنطوي على ما یزید عن حجم المخاطر االعتیادي.

للرصدة و المعامالت مع األطراف ذات العالقةاألنفیذیتم ت ً :وھي كما یليشروط التجاریة االعتیادیةوفقا

غیر مدققة
٢٠١٧سبتمبر٣٠

مدققة
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درھم
----------- ------

ألف درھم
------------ -----

قروض وذمم مدینة: 

١٣٨٫٠٥٥٫٩٩٩١٣٠٫٥٧٨٫٨٧٤إلى مساھم األغلبیة لدى الشركة األم 

١٫٤٦٩٫٢٠٠١٫٤٧٠٫٤٨٢للشركة األم 

٢٫١٨١٫٤١٦٢٫٢٨٧٫٥٧٢إلى أعضاء مجلس اإلدارة والشركات ذات العالقة

٤٤٫٤١٠-إلى شركات زمیلة وائتالفات مشتركة

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

١٤١٫٧٠٦٫٦١٥١٣٤٫٣٨١٫٣٣٨

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

والودائع اإلسالمیة ودائع العمالء 

٥٫٨٢٤٫٢٧٥٢٫٣٥٦٫١٩٣من مساھم األغلبیة لدى الشركة األم 

٣٫٥٤٧٫٥٣٥٣٫٩٥٥٫٦٧٤من الشركة األم 

٦٧٠٫٠٠٩٢٣٨٫٦٦٢المشتركةومشاریعمن شركات زمیلة 

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

١٠٫٠٤١٫٨١٩٦٫٥٥٠٫٥٢٩

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

٦٨٫٤٦٢٣٦٫١٢٢استثمار في سندات حكومة دبي

٧٩٫٩٧٨٢٣٥٫٩٤٢قروض إلى واستثمار في صنادیق مدارة من قبل المجموعة

٢٣٫١٨١٢٠٫٩٨٩وائتالفات مشتركةالتزامات تجاه شركات زمیلة



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٢٩

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)٢٢

غیر مدققةغیر مدققة
التسعةفترة 
المنتھیة فيأشھر

٢٠١٧سبتمبر٣٠

التسعةفترة 
المنتھیة فيأشھر

٢٠١٦سبتمبر٣٠

ألف درھمألف درھم
 ------------------ ------------------

١١٨٫١١٢١٠٢٫٦٥٣مشتركة ومشاریعالمدفوعات إلى شركات زمیلة 

٣٫٦٧٧٣٫٧٤٥الدفعات المستلمة من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة

٣٠٫٢٤٤٤٥٫٤٣٠المدفوعات إلى أطراف ذات عالقة أخرى

٣١٫٢٨٩٤٤٫٧٠٨الرسوم المستلمة بخصوص الصنادیق المدارة من قبل المجموعة

٣٫٣٩٨٩٫٤٨٠فوائد مدفوعة لصنادیق مدارة من قبل المجموعة

٣٫٠٨٩٢٫٩٦٠مشتركةالمن قبل)/المدفوعة إلى المشاریعمدفوعة(فوائد 

٨٫٣٢٤٥٫٨٩٢أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

فیما یلي إجمالي مبلغ التعویضات المدفوعة لكبار المسؤولین اإلداریین بالمجموعة  خالل الفترة :

غیر مدققةغیر مدققة
التسعةفترة 
المنتھیة فيأشھر

٢٠١٧سبتمبر٣٠

التسعةفترة 
المنتھیة فيأشھر

٢٠١٦سبتمبر٣٠
ألف درھمألف درھم

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

تعویضات كبار المسئولین اإلداریین

٥١٫٢٩٤٥٦٫٥٦٥تعویضات الموظفین قصیرة األجل

٩٦٩٩٠٨تعویضات نھایة الخدمة للموظفین

ولیة للتخطیط وإدارة ومراقبة أنشطة المجموعة بصورة ؤالذین لدیھم السلطة والمسإن كبار المسئولین اإلداریین ھم أولئك األشخاص
مباشرة أو غیر مباشرة. 

ولین اإلداریین ولم یتم رصد مخصصات محددة ؤلم یتم تسجیل خسائر انخفاض القیمة لألرصدة قید السداد خالل الفترة لدى كبار المس
وعالقاتھم المباشرة في نھایة الفترة.ولین اإلداریین ؤلخسائر انخفاض القیمة لألرصدة لدى كبار المس



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٣٠

الموحد للمجموعةةالنقدیاتإیضاحات حول بیان التدفق٢٣

غیر مدققةغیر مدققة
التسعةفترة 
المنتھیة فيأشھر

٢٠١٧سبتمبر٣٠

التسعةفترة 
المنتھیة فيأشھر

٢٠١٦سبتمبر٣٠
ألف درھمألف درھم

 ------------------- -------------------
(أ) تحلیل التغیرات في النقد وما یعادلھ خالل الفترة  

٤٣٫٦٣٣٫٨١٩٣١٫٨٢٨٫٥٣٩الفترة  الرصید في بدایة 

)١٤٫١١٢٫٠٠٧(/(الخارج)الداخلصافي التدفق النقدي
---------- ------

٧٫٠١٧٫٦٠٦
---------- ------

٢٩٫٥٢١٫٨١٢الفترة  الرصید في نھایة 
==========

٣٨٫٨٤٦٫١٤٥
==========

(ب)  تحلیل النقد وما یعادلھ 

٦٧٫٨٦٧٫٧٩٠٥٣٫٨٧١٫٥٤١نقد وودائع لدى المصرف المركزي

٤٤٫٧٨٥٫٢٣٤٥٧٫٦٠٧٫٤٢٥مستحق من البنوك

)١٩٫١٥٨٫١٥١(مستحق للبنوك
---------- ------

)١٥٫٩٧٣٫٢٣٧(
---------- ------

٩٣٫٤٩٤٫٨٧٣
---------- ------

٩٥٫٥٠٥٫٧٢٩
---------- ------

)٣٠٫١٢٤٫٧٣٧()٢٨٫٩٧٧٫٠٢٠(ناقصاً: ودائع لدى المصرف المركزي ألغراض نظامیة

)١٥٫١٨٥٫٢٢٥()٢٢٫٤٨٦٫٥٠٠(أشھرمستحقة بعد ثالثة لدى المصرف المركزيإیداعناقصاً: شھادات 

)١٨٫١٣٧٫٥٦٩()١٧٫٤١١٫٦٠٧(أشھر٣ناقصاً: المبالغ المستحقة من البنوك بعد 

: المبالغ المستحقة للبنوك بعد  ٤٫٩٠٢٫٠٦٦أشھر٣زائداً
---------- ------

٦٫٧٨٧٫٩٤٨
---------- ------

٢٩٫٥٢١٫٨١٢
==========

٣٨٫٨٤٦٫١٤٦
==========

الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقیمة العادلة٢٤

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات

لطریقة التقییم. فیما یلي إیضاح حول للموجودات والمطلوبات المقدرة یوضح الجدول التالي تحلیالً بالقیمة العادلة وفقاً
المستویات المختلفة: 

: األسعار المعلنة (غیر معدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المحددة. ١المستوى ·
والتي یمكن مالحظتھا ١ت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى : التقییم باستخدام المدخال٢المستوى ·

(تستنتج من األسعار). أيللموجودات والمطلوبات سواء بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة 
دخالت غیر : التقییم باستخدام مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بیانات السوق (م٣المستوى ·

ملحوظة). 



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٣١

الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقیمة العادلة (تتمة)٢٤

٧٢٠١سبتمبر٣٠
١المستوى 
ألف درھم

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

٢المستوى 
ألف درھم
------------- ---

٣المستوى 
ألف درھم

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

اإلجمالي 
ألف درھم
-------------- --

للمتاجرةأوراق مالیة 
٢٫٦٨٦٫٣٠٦-٢٫٦٤٧٫٣٩٠٣٨٫٩١٦أوراق مالیة خاصة بالدین 

٤٠٫٤٣٧--٤٠٫٤٣٧أخرى
------------- ------------------ --------------- ----------------- -----

٢٫٧٢٦٫٧٤٣-٢٫٦٨٧٫٨٢٧٣٨٫٩١٦
------------- ------------------ --------------- ----------------- -----

أوراق مالیة استثماریة
متاحة للبیع:

١٢٫٥٩٢٫١٩٨-١٠٫١٠٢٫١٣٨٢٫٤٩٠٫٠٦٠أوراق مالیة خاصة بالدین 
١٩١٫٤٨٧١٤٥٫٥٢٩٦٧٠٫٥٦٠١٫٠٠٧٫٥٧٦استثمار في حقوق الملكیة

٩٧٫١٤٠١٨٢٫٨٧٥٢٨٠٫٠١٥-أخرى
------------- ------------------ --------------- ----------------- -----

١٠٫٢٩٣٫٦٢٥٢٫٧٣٢٫٧٢٩٨٥٣٫٤٣٥١٣٫٨٧٩٫٧٨٩
------------- ------------------ --------------- ----------------- -----

محددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة:

٦٫١٧١-٦٫١٧١-أخرى
------------- ------------------ --------------- ----------------- -----

-٦٫١٧١-٦٫١٧١
------------- ------------------ --------------- ----------------- -----

المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة
٢٫٢٨٢٫٨٤٢-٢٫٢٨٢٫٨٤٢-القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

كتغطیات للتدفق النقدي:مشتقات محتفظ بھا 
٣١١٫٤٦٣-٣١١٫٤٦٣-مقایضات سعر الفائدة

مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للقیمة العادلة:
٣٧٫٠٥٦-٣٧٫٠٥٦-مقایضات سعر الفائدة

المشتقات المحتفظ بھا كتغطیة لصافي االستثمار
في العملیات الخارجیة

٣٫٤٠٨-٣٫٤٠٨-عقود الصرف األجنبي المرحلة
------------- ------------------ --------------- ----------------- -----

-٢٫٦٣٤٫٧٦٩-٢٫٦٣٤٫٧٦٩
------------- ------------------ --------------- ----------------- -----

المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة
)١٫٨٤٢٫٥٤٢(-)١٫٨٤٢٫٥٤٢(-القیمة العادلة السالبة للمشتقات

مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للتدفق النقدي:
)٣٢٫٠٧٧(-)٣٢٫٠٧٧(-مقایضات سعر الفائدة

مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للقیمة العادلة:
)٢٠٥٫٣٩٤(-)٢٠٥٫٣٩٤(-مقایضات سعر الفائدة

المشتقات المحتفظ بھا كتغطیة لصافي االستثمار 
العملیات الخارجیةفي 

)٣٦٥(-)٣٦٥(-عقود الصرف األجنبي المرحلة
------------- ------------------ --------------- ----------------- -----

-)٢٫٠٨٠٫٣٧٨(-)٢٫٠٨٠٫٣٧٨(
------------- ------------------ --------------- ----------------- -----

١٢٫٩٨١٫٤٥٢٣٫٣٣٢٫٢٠٧٨٥٣٫٤٣٥١٧٫١٦٧٫٠٩٤
=====================================



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
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(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٣٢

الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقیمة العادلة (تتمة)٢٤

من ھذا ٣یوضح الجدول التالي تسویة من األرصدة االفتتاحیة إلى األرصدة الختامیة فیما یتعلق بقیاسات القیمة العادلة في المستوى 
النظام المتدرج للقیمة العادلة.

موجودات مالیة
متاحة للبیع

موجودات مالیة
محددة بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر

موجودات مالیة 
محتفظ بھا 

اإلجمالي للمتاجرة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

--------------- ------------------ ------------------ ----------------- ---
١٫١٠٦٫٥٧٩--٢٠١٧١٫١٠٦٫٥٧٩ینایر ١الرصید كما في 

----إجمالي األرباح أو الخسائر:
----في األرباح أو الخسائر

٢٠٫٩٠٢--٢٠٫٩٠٢األخرىالدخل الشاملبنودفي
٩٤٫٠١٦٩٤٫٠١٦--مشتریات

)٣٧٥٫٠٤١()٩٤٫٠١٦(-)٢٨١٫٠٢٥(تسویات وتعدیالت أخرى
٦٫٩٧٩--٣٦٫٩٧٩التحویالت إلى المستوى 

----٣التحویالت خارج المستوى 
--------------- ------------------ ------------------ ----------------- ---

٨٥٣٫٤٣٥--٢٠١٧٨٥٣٫٤٣٥سبتمبر ٣٠في كماالرصید
========================================

التقییم التي تتضمن االفتراضات أسالیبباستخدام ٣مستوى في الالقیمة العادلة لألدوات المالیة المصنفةتقاسفي ظروف معینة، 
.الملحوظةمعامالت السوق الحالیة الممكن مالحظتھا لنفس األداة وغیر المرتكزة على بیانات السوق أسعارغیر المثبتة من خالل 

على  نوع األداة والبیانات المتاحة في السوق. على سبیل المثال، في حال غیاب السوق تستخدم المجموعة تقنیات التقییم اعتماداً
أساس تحلیل المركز المالي والنتائج والقدرة على تحمل المخاطر وغیرھا من العوامل النشطة، یتم تقییم القیمة العادلة لالستثمار على

في قیمة األدوات المالیة على أساس التغیرات في قیمة المناسبةوغیر المناسبةیتم تحدید التغیرات وذات الصلة بمتلقي االستثمارات. 
والتي یتم قیاسھا على أساس تقدیري.  ابةالمعاییر غیر الخاضعة للرقاألدوات نتیجة الختالف مستویات 

من أو ٢إلى المستوى ١تحویل موجودات مالیة متاحة للبیع من المستوى لم یتم٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في الفترةخالل 
.درھم)صفر: ٢٠١٦(١إلى المستوى ٢المستوى 



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٣٣

الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقیمة العادلة (تتمة)٢٤
١المستوى ٢٠١٦دیسمبر ٣١(مدققة) 

ألف درھم
 -----------------

٢المستوى 
ألف درھم

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

٣المستوى 
ألف درھم

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

اإلجمالي
ألف درھم

 ----------------
أوراق مالیة للمتاجرة

١٫٥٢٩٫٠٩٨-١٫٤٧٢٫٩٤٤٥٦٫١٥٤أوراق مالیة خاصة بالدین 
٤٦٫١٨١-٢٥٫٢٤٥٢٠٫٩٣٦أخرى

 ----------------- ----------------- --------------- ----------------
١٫٤٩٨٫١٨٩

 -----------------
٧٧٫٠٩٠

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

 ---------------
١٫٥٧٥٫٢٧٩

 ----------------
أوراق مالیة استثماریة

متاحة للبیع
٧٫٩٢٩٫٥٩٩٢٫٧١٤٫١٦٥١٨٣٫٨١٤١٠٫٨٢٧٫٥٧٨أوراق مالیة خاصة بالدین 
١٨٢٫٦٣٧١٥٠٫٨٢٦٧٠٠٫٥١٨١٫٠٣٣٫٩٨١استثمار في حقوق الملكیة

٢٧١١٢٫٠٨٦٢٢٢٫٢٤٧٣٣٤٫٣٦٠أخرى
 ----------------- ----------------- --------------- ----------------

٨٫١١٢٫٢٦٣٢٫٩٧٧٫٠٧٧١٫١٠٦٫٥٧٩١٢٫١٩٥٫٩١٩
 ----------------- ----------------- --------------- ----------------

محددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
١٥٨٫٠١٤-١٥١٫٠٤٦٦٫٩٦٨أخرى

 ----------------- ----------------- --------------- ----------------
١٥٨٫٠١٤-١٥١٫٠٤٦٦٫٩٦٨

 ----------------- ----------------- --------------- ----------------
المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة
٣٫٠٨١٫٥١٢-٣٫٠٨١٫٥١٢-القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للتدفق النقدي:
٦٩٫٠٢٧-٦٩٫٠٢٧-مقایضات سعر الفائدة

مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للقیمة العادلة:
٣٫٤٣٣-٣٫٤٣٣-مقایضات سعر الفائدة

في المشتقات المحتفظ بھا كتغطیات لصافي االستثمار
العملیات الخارجیة

----عقود الصرف األجنبي المرحلة
 ----------------- ----------------- --------------- ----------------

-٣٫١٥٣٫٩٧٢-٣٫١٥٣٫٩٧٢
 ----------------- ----------------- --------------- ----------------

المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة
)٢٫٤١٥٫٦٨٩(-)٢٫٤١٥٫٦٨٩(-القیمة العادلة السالبة للمشتقات

مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للتدفق النقدي:
)٣١٫٥٧٣(-)٣١٫٥٧٣(-مقایضات سعر الفائدة

مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للقیمة العادلة:
)٣٧٧٫٤٤٦(-)٣٧٧٫٤٤٦(-مقایضات سعر الفائدة

في المشتقات المحتفظ بھا كتغطیات لصافي االستثمار
العملیات الخارجیة

----عقود الصرف األجنبي المرحلة
 ----------------- ----------------- --------------- ----------------

-)٢٫٨٢٤٫٧٠٨(-)٢٫٨٢٤٫٧٠٨(
 ----------------- ----------------- --------------- ----------------

٩٫٧٦١٫٤٩٨
=========

٣٫٣٩٠٫٣٩٩
=========

١٫١٠٦٫٥٧٩
=========

١٤٫٢٥٨٫٤٧٦
=========
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(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةعن فترة 

٣٤

الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقیمة العادلة (تتمة)٢٤

موجودات مالیة
متاحة للبیع

موجودات مالیة
محددة بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح أو الخسائر

موجودات مالیة 
اإلجمالي للمتاجرةمحتفظ بھا 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
 ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

١٧٧٫٦٦٩١٫٤٤٨٫٢٤٧-٢٠١٦١٫٢٧٠٫٥٧٨ینایر ١الرصید كما في 
إجمالي األرباح أو الخسائر:

في األرباح أو الخسائر-
١٥٫٨١٤--١٥٫٨١٤األخرىالدخل الشاملبنودفي-

مشتریات
----إصدارات 

)٣٨٥٫٥٥٨()١٧٧٫٦٦٩(-)٢٠٧٫٨٨٩(وتعدیالت أخرىتسویات
٢٨٫٠٧٦--٣٢٨٫٠٧٦التحویالت إلى المستوى 

----٣التحویالت خارج المستوى 
 -------------- -------------- -------------- --------------

١٫١٠٦٫٥٧٩--٢٠١٦١٫١٠٦٫٥٧٩دیسمبر ٣١الرصید كما في 
 -------------- -------------- -------------- --------------
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