
  
  
  
  
  
 
 

  )ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
 
 

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 
  
  

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠شهور المنتهية في  الستةعن فترة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  )ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 



 
 

 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 
 

   
 صفحةال المحتويات 

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

 ٢ بيان المرآز المالي المرحلي الموحد للمجموعة

 ٣ بيان الدخل المرحلي الموحد للمجموعة

 ٤ بيان اإليرادات الشاملة المرحلي الموحد للمجموعة

 ٥   ية المرحلي الموحد للمجموعةبيان التدفقات النقد

 ٦ بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد للمجموعة 

   -  ٧ إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة







 
 

                                                   ٣.)                                                     ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  للمجموعة بيان الدخل المرحلي الموحد 

  ) غير مدققة( ٢٠١٠ يونيو ٣٠شهور المنتهية في  الستةعن فترة 
 

 

  
  
  
  
  إيضاح
-------

 )غير مدققة(
  عن فترة الثالثة

شهور المنتهية في 
 ٢٠١٠يونيو  ٣٠

  ألف درهم
-----------------

  ) غير مدققة(
  عن فترة الثالثة

شهور المنتهية في 
 ٢٠٠٩ يونيو ٣٠

  ألف درهم
----------------- 

  ) غير مدققة(
  الستةعن فترة 

شهور المنتهية في 
 ٢٠١٠يونيو  ٣٠

  ألف درهم
---------------- 

  ) غير مدققة(
  الستةعن فترة 

شهور المنتهية في 
 ٢٠٠٩ يونيو ٣٠

  ألف درهم
----------------- 

 ٦.٢٢٠.٧٢٧ ٥.٥٥٣.٠٦٩ ٣.٠٢٨.٠٧٥ ٢.٨٠٣.١٧٢  إيرادات الفوائد
 )١.٢١٩.٥٨٣(  مصروفات الفوائد

----------------- 
)١.٤٧٩.٢١٣( 

----------------- 
)٢.٣٨١.٦٩٥( 

----------------- 
)٢.٩٠٥.١١٨( 

----------------- 
 ٣.٣١٥.٦٠٩ ٣.١٧١.٣٧٤ ١.٥٤٨.٨٦٢ ١.٥٨٣.٥٨٩  صافي إيرادات الفوائد

 ٦٨٣.٦٥٥ ٦٤٢.٥٤٠ ٣٣٧.٥٦٥ ٣٢٤.٧٦٧  اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
 )١٨٥.١٩٨(  توزيعات أرباح للمودعين وحاملي الصكوك 

----------------- 
)١٧٠.٧٨٩(  

----------------- 
)٣٦٢.١٠٣( 

----------------- 
)٣٥٦.٠٨٤( 

----------------- 
 ٣٢٧.٥٧١ ٢٨٠.٤٣٧ ١٦٦.٧٧٦ ١٣٩.٥٦٩ ت االستثماريةصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي والمنتجا

صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي والمنتجات 
 االستثمارية بعد تنزيل توزيعات األرباح للمودعين

 

٣.٦٤٣.١٨٠ ٣.٤٥١.٨١١ ١.٧١٥.٦٣٨ ١.٧٢٣.١٥٨ 
 ١.٣٢٠.٦٩٠ ١.٣٢٥.٩٦٨ ٦٦١.٣٩٠ ٦٧٩.٥٠٢  إيرادات األتعاب والعموالت

 مصروفات األتعاب والعموالت
 )١٩٢.٧٢٢ ( 

----------------- 
)١٦٩.٩٢٤( 

----------------- 
)٣٦٥.٧٤٤( 

----------------- 
)٣٣٦.٠٣٥( 

----------------- 
 ٩٨٤.٦٥٥ ٩٦٠.٢٢٤ ٤٩١.٤٦٦ ٤٨٦.٧٨٠  صافي إيرادات األتعاب والعموالت

 ١٤٢.٢٨٠ ٢٢.٨٣١ ١٣٢.٢٢٩ )٣٦.٧٢٨(  ربح األوراق المالية للمتاجرة )/خسارة( صافي

 ١٤٠.٥٧٨  خرى إيرادات تشغيلية أ
----------------- 

٥٤٥.٥٥٨ 
----------------- 

٤٣٥.٣٢٤ 
----------------- 

٧٢٩.٠٤٥  
----------------- 

 ٥.٤٩٩.١٦٠ ٤.٨٧٠.١٩٠ ٢.٨٨٤.٨٩١ ٢.٣١٣.٧٨٨  إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 )١.٨٠٥.٩٠٥( )١.٥٧٧.٩٣٦( )٨٩٢.٦١٩( )٧١١.٣٤٨(  مصروفات إدارية وعمومية
 )١.١٩٢.٨٩٢( ٧ سارة انخفاض القيمة للموجودات المالية صافي خ

----------------- 
)١.١٤٩.٢٧٥( 

----------------- 
)١.٧٤٧.٦١٤( 

----------------- 
)١.٦١١.٣٢٥ ( 

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

 )٣.٤١٧.٢٣٠( )٣.٣٢٥.٥٥٠( )٢.٠٤١.٨٩٤( )١.٩٠٤.٢٤٠(  إجمالي المصروفات التشغيلية

   األرباح التشغيلية
 

٢.٠٨١.٩٣٠ ١.٥٤٤.٦٤٠ ٨٤٢.٩٩٧ ٤٠٩.٥٤٨ 

 )٤٦.٩٣٠( )٤٦.٩٣٠( )٢٣.٤٦٥( )٢٣.٤٦٥(  إطفاء أصول غير ملموسة 
 ١٦.٥٥٩  ومشاريع مشترآة أرباح شرآات زميلة حصة من

----------------- 
٣٢.٤٧٢ 

----------------- 
١٤.٩٩٥ 

----------------- 
٧٦.٠٦٠ 

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

 ٤٠٢.٦٤٢  عة عن السنة  أرباح المجمو
============

٨٥٢.٠٠٤ 
============ 

١.٥١٢.٧٠٥ 
============ 

٢.١١١.٠٦٠ 
============ 

      :   العائدة إلى

 مساهمي المجموعة
 

٢.١١١.٠٤٨ ١.٥٠٩.٠٨٥ ٨٥٢.٠٦٢ ٣٩٨.١٥١ 
 ٤.٤٩١  حصة غير مسيطرة

----------------- 
 )٥٨(   

----------------- 
 ٣.٦٢٠       

----------------- 
 ١٢       

----------------- 
 ٤٠٢.٦٤٢  أرباح المجموعة عن الفترة

============
٨٥٢.٠٠٤ 

============ 
١.٥١٢.٧٠٥ 

============ 
٢.١١١.٠٦٠ 

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

  ) غير مدققة( 
  عن فترة الثالثة

شهور المنتهية في  
 ٢٠١٠ يونيو ٣٠

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

  ) غير مدققة(
  عن فترة الثالثة

شهور المنتهية في  
 ٢٠٠٩ يونيو ٣٠

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

  ) غير مدققة(
  الستةعن فترة 

  شهور المنتهية في  
 ٢٠١٠ يونيو ٣٠

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

  ) غير مدققة(
  الستةعن فترة 

شهور المنتهية في  
 ٢٠٠٩ يونيو ٣٠

 --------------- 
 ٠.٣٨ ٠.٢٧ ٠.١٥ ٠.٠٧ ١٧ ربحية السهم

  ============== ======= ======= 
  .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من البيانات المالية    إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

.١تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل لمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة  الموحدة للمجموعة في الصفحة 



 

 
 

                                               ٤.)                                                       ع.م.ش(مارات دبي الوطني اإل
  بيان اإليرادات الشاملة المرحلي الموحد للمجموعة

 )غير مدققة( ٢٠١٠ يونيو ٣٠شهور المنتهية في  الستةعن فترة 
 
 
 

  
 

  ) غير مدققة( 
  الستةرة فت عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠١٠ يونيو ٣٠

  ألف درهم
----------------- 

  ) غير مدققة(
  الستةفترة  عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠٠٩ يونيو ٣٠

  ألف درهم
----------------- 

 ٢.١١١.٠٦٠ ١.٥١٢.٧٠٥ أرباح المجموعة عن الفترة 
    اإليرادات الشاملة األخرى

 :تحوطات التدفق النقدي
   

 )٢٤١.٣٨٩( ٢٠٠.٤٩٦  الحصة الفعلية من التغيرات في القيمة العادلة - 

  
    ):أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع(احتياطي القيمة العادلة 

 ٤٨٥.٧٩١ ٤٦٨.١١٨  صافي التغير في القيمة العادلة  -

  )١٢٦.٤٣٥(  صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة  -
-----------------

٣٦.٥٨٠  
----------------- 

  ٥٤٢.١٧٩  اإليرادات الشاملة األخرى للمرحلة 
-----------------

٢٨٠.٩٨٢  
----------------- 

  ٢.٠٥٤.٨٨٤  إجمالي اإليرادات الشاملة للمرحلة
============ 

٢.٣٩٢.٠٤٢  
============ 

  
    :عائدة إلى

 ٢.٣٩٢.٠٣٠ ٢.٠٥١.٢٦٤  حقوق المساهمين في المجموعة

 ١٢ ٣.٦٢٠  حصة غير مسيطرة

---------------------------------- 
 ٢.٣٩٢.٠٤٢ ٢.٠٥٤.٨٨٤إجمالي اإليرادات المعترف بها للمرحلة

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

  .الموحدة للمجموعة زةالمرحلية الموججزءًا من البيانات المالية    إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  .١تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل لمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة  الموحدة للمجموعة في الصفحة 

  

  



 

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

    دفقات النقدية المرحلي الموحد للمجموعةبيان الت
  )غير مدققة( ٢٠١٠ يونيو ٣٠شهور المنتهية في  الستةعن فترة 

  
  

 
  )غير مدققة( 

  الستةفترة  عن
  شهور المنتهية في

 ٢٠١٠ يونيو ٣٠
  ألف درهم

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

  )غير مدققة(
  الستةفترة  عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠٠٩ يونيو ٣٠

   مألف دره
-- ---------------- 

   األنشطة التشغيلية 
 ٢.١١١.٠٦٠ ١.٥١٢.٧٠٥  المرحلة أرباح المجموعة عن 

    تسويات بنود غير نقدية 
 ١.٥٥٠.٨٢١ ١.٥٤٣.٤٨٦  خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة  

 ١٠٨.٨٩٣ ١٥٦.٥٢٩  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةخسائر انخفاض قيمة 
 ١٠٩.٥٨٥ ١١١.٨٠٢  خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية

 ١٣.٧٧٤ -   المستحق من البنوك  خسائر انخفاض قيمة
  ٤٦.٩٣٠ ٤٦.٩٣٠  إطفاء أصول غير ملموسة 

 ١٠٩.٩٩٨ ١٢٩.٠٢٠  استهالك الممتلكات والمعدات 
  )١٤.٩٩٥(  حصة من خسائر  شرآات زميلة ومشاريع مشترآة

------------------ 
)٧٦.٠٦٠(  

 ------------------ 
 ٣.٩٧٥.٠٠١ ٣.٤٨٥.٤٧٧األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات  والمطلوبات التشغيلية

 ١.١٤٧.١١٧ )٣.٧٧٦.٠٣٤(في الودائع اإللزامية نقص /)زيادة(
 ١.٥٩١.١١٤ )٤٣٠.٠٠٩(  في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر  نقص  /)زيادة(

 )١.٠٣١.٩٣٣( ٤٧٥.٧٦٤  في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر )نقص/ (زيادة 
 ٥.٢٠٣.٢٦٣ )٤٨٠.٠٤٩(  الموجودات األخرى/ صافي التغير في المطلوبات 

 )١٨٩.٣٨٤( ٣١٠.٦٧١  صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات 
 ٨.٢٢٥.٨٢٦ ١٦.٤٢٥.٣٦٣  زيادة في ودائع العمالء 

 )١٠.١٦٤.٨٩٠( ٩.٠٧٧.٩٠٦  في القروض والذمم المدينة  ) زيادة/(نقص
  ١٠٨.١٣٦  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةفي  نقص

------------------ 
٨٠٣.١٩٦  

 ------------------ 
  ٢٥.١٩٧.٢٢٥  األنشطة التشغيلية  قات النقدية منصافي التدف

------------------ 
٩.٥٥٩.٣١٠  

 ------------------ 
   األنشطة االستثمارية 

 ٢.٥٨٠.٧٩٠ ٧٣٩.٥٧٥)من تحرآات القيمة العادلةصافي(في األوراق المالية االستثماريةنقص
 ٢.٦٥١ -نقص االستثمار في شرآات زميلة ومشاريع مشترآة

 )٢١٠.٤٣٠( ١٥٦.٦٩١  )صافي(في العقارات االستثمارية ) زيادة( /نقص
 )١٥١.٠٩٢( )٢٢٢.٥٤٧(  )صافي(إضافات إلى الممتلكات والمعدات 

 ------------------  ------------------ 
 ٢.٢٢١.٩١٩ ٦٧٣.٧١٩األنشطة االستثماريةمن صافي التدفقات النقدية 

 ------------------  ------------------ 
   األنشطة التمويلية 

 )٣.١٠٠.٩٤١( )٢.٦٥٧.٥٠٤(تفاقيات إعادة شراءفي ودائع بموجب انقص
 )٣.٨٢٤.٦١٩( )٥.٧٢١.٨٤٣()صافي(في إصدار القروض و األموال المقترضة األخرىنقص

  ١.٥٠٠  - زيادة في الحصة غير المسيطرة
 ٤.٠٠٠.٠٠٠ -الشق األولسندات رأس المال إصدار

  -  )١٢٩.٧١٧( الشق األولسندات رأس المال فوائد على 
 )١.٠١٠.٥٠٥( )١.١١١.٥٥٥(  أرباح  أسهم مدفوعة 

 ------------------  ------------------ 
 )٣.٩٣٤.٥٦٥( )٩.٦٢٠.٦١٩(  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

=========== =========== 
  ٧.٨٤٦.٦٦٤ ١٦.٢٥٠.٣٢٥  )٢٠انظر اإليضاح رقم (في النقد ومعادالته  زيادة

=========== =========== 
  
  .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من البيانات المالية     إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من   
  .١الصفحة تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل لمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في   



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

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد للمجموعة
 )غير مدققة( ٢٠١٠ يونيو ٣٠شهور المنتهية في  الستةعن فترة 

  
 

  
   

 ةـــــــــوعــــن في المجمـيــمـــاهــــوق المســــحقـــد لــــائــــــالع                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

  

   

  رأس المال المصدر

  ألف درهم

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

  

  أسهم خزينة 

  ألف درهم

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

  

سندات رأس المال 

  الشق  األول

  ألف درهم

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

احتياطي عالوة  

  األسهم 

  ألف درهم

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

االحتياطي القانوني 

  لزامي واإل

  ألف درهم

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

  احتياطيات  أخرى 

  ألف درهم

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

  التغيرات المتراآمة

   في القيمة العادلة 

  ألف درهم

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

  

  األرباح المحتجزة

  ألف درهم

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

  

  اإلجمالي

  ألف درهم

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

  

  حصة غير مسيطرة

  ألف درهم

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

  

اإلجمالي 

  للمجموعة 

  ألف درهم

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

 ٢٥.٧٦١.٩٢١ ٩٦.٧٧٦ ٢٥.٦٦٥.١٤٥ ٤.١٩٣.٠٦٢ )٧٥٧.٩٧٩(  ٣.٣٢٤.٣٨٥ ١.٦٢٩.٢٠٥ ١٢.٢٧٠.١٢٤ - )٤٦.١٧٥( ٥.٠٥٢.٥٢٣ ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد آما في 

 ٢.٣٩٢.٠٤٢ ١٢ ٢.٣٩٢.٠٣٠ ٢.١١١.٠٤٨ ٢٨٠.٩٨٢ - - - - - - للفترة  اإليرادات الشاملةإجمالي 

  ٤.٠٠٠.٠٠٠  -  ٤.٠٠٠.٠٠٠  -  - - - -  ٤.٠٠٠.٠٠٠  -  -  سندات رأس المال الشق األول إصدار

  ١.٥٠٠  ١.٥٠٠  -  -  - - - -  -  -  -  زيادة في حصة غير مسيطرة

 )١.٠١٠.٥٠٥( - )١.٠١٠.٥٠٥( )١.٠١٠.٥٠٥( - - - - - - - أرباح أسهم مدفوعة 

  -  -  -  -  - - - -  -  -  ٥٠٥.٢٥٢  إصدار أسهم عالوة 

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

 ٣١.١٤٤.٩٥٨ ٩٨.٢٨٨ ٣١.٠٤٦.٦٧٠ ٥.٢٩٣.٦٠٥ )٤٧٦.٩٩٧( ٢.٨١٩.١٣٣ ١.٦٢٩.٢٠٥ ١٢.٢٧٠.١٢٤ ٤.٠٠٠.٠٠٠ )٤٦.١٧٥( ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٢٠٠٩ يونيو ٣٠ الرصيد آما في

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

 ٣١.٩٧٠.٦٤٤ ٩٤.١٤٥ ٣١.٨٧٦.٤٩٩ ٥.٩٨٩.٨٠٩ )٧٢٨.٧٧٢( ٢.٨٦٩.٥٣٣ ١.٩٦٤.٢٠٥ ١٢.٢٧٠.١٢٤ ٤.٠٠٠.٠٠٠ )٤٦.١٧٥( ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٢٠١٠يناير  ١ي الرصيد آما ف

 ٢.٠٥٤.٨٨٤ ٣.٦٢٠ ٢.٠٥١.٢٦٤ ١.٥٠٩.٠٨٥ ٥٤٢.١٧٩ - - - - - - للفترة  اإليرادات الشاملةإجمالي 

الشق  فائدة على سندات رأس المال 

 )١٢٩.٧١٧( - )١٢٩.٧١٧( )١٢٩.٧١٧( - - - - - - - األول

  )١.١١١.٥٥٥(  -  )١.١١١.٥٥٥(  )١.١١١.٥٥٥( - - - - -  -  -  أرباح  أسهم مدفوعة
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 ٣٢.٧٨٤.٢٥٦ ٩٧.٧٦٥ ٣٢.٦٨٦.٤٩١ ٦.٢٥٧.٦٢٢ )١٨٦.٥٩٣( ٢.٨٦٩.٥٣٣ ١.٩٦٤.٢٠٥ ١٢.٢٧٠.١٢٤ ٤.٠٠٠.٠٠٠ )٤٦.١٧٥( ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٢٠١٠ يونيو ٣٠ الرصيد آما في
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  . حيث سيتم تنفيذ ذلك مع نهاية السنة ٢٠١٠  يونيو ٣٠شهور المنتهية في  الستةعن فترة  لم يتم تنفيذ تخصيصات إلى االحتياطي القانوني والنظامي: ملحوظة

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من البيانات المالية      إلى  ٧من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 . ١تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل لمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة 

 




