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 )ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 
 

   
 الصفحة المحتويات 

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

 ٢ الموحد للمجموعة الموجز بيان المرآز المالي المرحلي

 ٣ الموحد للمجموعة الموجز بيان الدخل المرحلي

 ٤ الموحد للمجموعة الموجز المرحلي الدخل الشاملبيان 

 ٥   الموحد للمجموعة الموجز بيان التدفقات النقدية المرحلي

 ٦ الموحد للمجموعة  الموجز بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي

  ٢٧  -  ٧ الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 







 

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

  ) غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠شهور المنتهية في  التسعةعن فترة 
 

 

  
  
  
  
  إيضاح
------- 

  غير مدققة 
  عن فترة الثالثة

 ٣٠شهور المنتهية في 
 ٢٠١١ سبتمبر

  ألف درهم
----------------- 

  غير مدققة 
  عن فترة الثالثة

 ٣٠شهور المنتهية في 
 ٢٠١٠ سبتمبر

  ألف درهم
----------------- 

  غير مدققة 
  التسعةعن فترة 

 ٣٠شهور المنتهية في 
 ٢٠١١ سبتمبر

  ألف درهم
---------------- 

  غير مدققة 
  التسعةعن فترة 

 ٣٠شهور المنتهية في 
 ٢٠١٠ سبتمبر

  ألف درهم
----------------- 

  ٨.٤٦٣.٦٣٩  ٧.٩٦٥.٦٤٧  ٢.٩١٠.٥٧٠  ٢.٥٨٥.١٨٠  إيرادات الفوائد
  )٧٩١.٨٣٩(  الفوائدمصروفات 

 --------------  
)١.٢٧٣.٤٤٩(  

 --------------  
)٢.٩٨١.١٨٣(  

 ---------------  
)٣.٦٥٥.١٤٤(  

 ---------------  
  ٤.٨٠٨.٤٩٥  ٤.٩٨٤.٤٦٤  ١.٦٣٧.١٢١  ١.٧٩٣.٣٤١  صافي إيرادات الفوائد

  ١.٠٠٠.٢٨٢  ٨٨٩.٧٠٩  ٣٥٧.٧٤٢  ٢٤٦.٧٩٥  اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  )٩٠.٣١٩(  الصكوك واألرباح المدفوعة لحاملي  توزيعات أرباح للمودعين
 --------------  

)٢٧٢.٠٠٣(  
 --------------  

)٥٤٥.٣٨١(  
 ---------------  

)٦٣٤.١٠٦(  
 ---------------  

  ٣٦٦.١٧٦  ٣٤٤.٣٢٨  ٨٥.٧٣٩  ١٥٦.٤٧٦   المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةصافي اإليرادات من 
المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  صافي إيرادات الفوائد وإيرادات

 توزيعات األرباح للمودعين صافية من
   

١.٩٤٩.٨١٧  
  

١.٧٢٢.٨٦٠  
  

٥.٣٢٨.٧٩٢  
  

٥.١٧٤.٦٧١  

  ١.٩٢٣.٦٨٨  ١.٣٦٥.٢١٦  ٥٩٧.٧٢٠  ٤٦٥.٨٧٦  والعموالت الرسومإيرادات 

 والعموالت الرسوممصروفات 
 )٤٥.٢٣١(  

 --------------  
)١٨٦.٣٣٣(  

 --------------  
)١١٥.١٦١(  

 ---------------  
)٥٥٢.٠٧٧(  

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

  ١.٣٧١.٦١١  ١.٢٥٠.٠٥٥  ٤١١.٣٨٧  ٤٢٠.٦٤٥  والعموالت الرسومصافي إيرادات 

  ٢٠.٥١٤  ١٢.٦٣٦  )٢.٣١٧(  ٣.٥٢٥  األوراق المالية للمتاجرة )خسارة( /ربح صافي

  إيرادات تشغيلية أخرى 
٢٣١.٢٤٧  

 --------------  
٤٥٧.١٦٢  

 --------------  
٨٤٧.٤٤٤  

 ---------------  
٨٩٢.٤٨٦  

 ---------------  
 إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 
٧.٤٥٩.٢٨٢  ٧.٤٣٨.٩٢٧  ٢.٥٨٩.٠٩٢  ٢.٦٠٥.٢٣٤  

  مصروفات إدارية وعمومية
  
)٨٤٩.٥٣٦(  

  
)٧٢٤.٤٢٨(  

  
)٢.٤٨٢.٩١٠(  

  
)٢.٢٩١.٤١٥(  

  )١.٥٧١.٣٩٥( ٧ انخفاض القيمة للموجودات المالية  ئرصافي خسا
 ---------------  

)١.٢٤١.٢٣٠(  
 --------------  

)٣.٩٢١.٣١٦(  
 ---------------  

)٢.٩٨٨.٨٤٤(  
 ---------------  

  وخسارة انخفاض القيمة  إجمالي المصروفات التشغيلية
)٥.٢٨٠.٢٥٩(  )٦.٤٠٤.٢٢٦(  )١.٩٦٥.٦٥٨(  )٢.٤٢٠.٩٣١(  

 األرباح التشغيلية  
 ٢.١٧٩.٠٢٣  ١.٠٣٤.٧٠١  ٦٢٣.٤٣٤  ١٨٤.٣٠٣  

  غير ملموسة  موجوداتإطفاء 
)٧٠.٣٩٥(  )٧٠.٣٩٥(  )٢٣.٤٦٥(  )٢٣.٤٦٥(  

 وائتالفاتشرآات زميلة  )خسائر( /أرباح حصة منانخفاض القيمة وال
 مشترآة

 ١٥٥.٦٥٦(  )٤٢٦.٣٢٢(  )١٧٠.٦٥١(  ١٩.٠٠٠(  

  -   ٩٥٦.٥٨١  -   -  ١١  في الشرآات التابعة%) ٤٩(حصة جزئية  استبعادمن  األرباح

  -   ٨٥٦.٢١٧  -   -  ١٠  %)٥١(أرباح القيمة العادلة لحصص محتفظ بها في شرآة تابعة 

  )٥.٢٢٦(   رسوم ضريبية
 -------------  

)٥.٣٥٥(  
 --------------  

)١٩.٠٦٤(  
 ---------------  

)١٦.٣٠٤(  
 ---------------  

    الفترة أرباح المجموعة عن 
١٧٤.٦١٢  

=======  
٤٢٣.٩٦٣  
======  

٢.٣٣١.٧١٨  
========  

١.٩٣٦.٦٦٨  
=======  

 :   العائدة إلى
         

 مساهمي المجموعة
 ١.٩٣٣.٠١٤  ٢.٣٣١.٩٠٩  ٤٢٣.٩٢٩  ١٧٤.٨٠٢  

 حصة غير مسيطرة
 

)١٩٠(  
 -------------  

٣٤  
 -------------  

)١٩١(  
 ---------------  

٣.٦٥٤  
 ---------------  

  ١٧٤.٦١٢  أرباح المجموعة عن الفترة
=======  

٤٢٣.٩٦٣  
=======  

٢.٣٣١.٧١٨  
========  

١.٩٣٦.٦٦٨  
======== 

 ٠.٣١ ٠.٣٨ ٠.٠٦ ٠.٠٢ ١٨ )بدرهم اإلمارات(ربحية السهم
  ======= ======= ======= ======= 

  .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من البيانات المالية  ٢٧ إلى ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
.١لمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة  الموحدة للمجموعة في الصفحة  ينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل



  

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

  الموحد للمجموعة الموجز المرحلي الدخل الشاملبيان 
 )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠شهور المنتهية في  التسعةعن فترة 

 
 

  
 

  غير مدققة 
  عن فترة الثالثة

 ٣٠شهور المنتهية في 
 ٢٠١١ سبتمبر

  ألف درهم
----------------- 

  غير مدققة 
  عن فترة الثالثة

 ٣٠شهور المنتهية في 
 ٢٠١٠ سبتمبر

  ألف درهم
----------------- 

  غير مدققة 
  التسعةعن فترة 

 ٣٠شهور المنتهية في 
 ٢٠١١ سبتمبر

  ألف درهم
---------------- 

  غير مدققة 
  التسعةعن فترة 

شهور المنتهية في 
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠

  ألف درهم
----------------- 

  ١.٩٣٦.٦٦٨  ٢.٣٣١.٧١٨  ٤٢٣.٩٦٣ ١٧٤.٦١٢ أرباح المجموعة عن الفترة 
          اإليرادات الشاملة األخرى
         :تحوطات التدفق النقدي

  ١٥١.٦٦٥  ٢٥٩.٥٤٥  )٤٨.٨٣١(  ١٥٣.١٢٧ الحصة الفعلية من التغيرات في القيمة العادلة - 

         ):استثمارية متاحة للبيع أوراق مالية(احتياطي القيمة العادلة 

  ٢٧٧.٣١٩  ٣٠٢.٩٧٨  )١٩٠.٧٩٩( )١٦.١٨٦( صافي التغير في القيمة العادلة -
  )٩٦.٠٦٨( صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة  -

-------------- 
)١٣٧.٧٦٠(  

 --------------  
)١٦٧.٠٥٩(  

 --------------  
)٢٦٤.١٩٥(  

 --------------  
  ٤٠.٨٧٣  للفترةاإليرادات الشاملة األخرى 

-------------- 
)٣٧٧.٣٩٠(  

 --------------  
٣٩٥.٤٦٤  

 --------------  
١٦٤.٧٨٩  

 --------------  
  ٢١٥.٤٨٥ للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 

======== 
٤٦.٥٧٣  

========  
٢.٧٢٧.١٨٢  

========  
٢.١٠١.٤٥٧  

========  
       :عائدة إلى

  ٢.٠٩٧.٨٠٣  ٢.٧٢٧.٣٧٣  ٤٦.٥٣٩ ٢١٥.٦٧٥ المساهمين في المجموعةحقوق 
  )١٩٠( حصة غير مسيطرة

-------------- 
٣٤  

 --------------  
)١٩١(  

 --------------  
٣.٦٥٤  

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

  ٢١٥.٤٨٥للفترةإجمالي اإليرادات المعترف بها 
========  

٤٦.٥٧٣  
========  

٢.٧٢٧.١٨٢  
========  

٢.١٠١.٤٥٧  
========  

  
  .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من البيانات المالية  ٢٧ إلى ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

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



  
 

                                              ٥              .)                         ع.م.ش(الوطني  اإلمارات دبي
 الموحد للمجموعة   الموجز بيان التدفقات النقدية المرحلي

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠شهور المنتهية في  التسعةعن فترة 
  
 

  
  
  
  

  إيضاح
--------  

  غير مدققة 
  التسعةفترة  عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  ألف درهم
-----------------   

  غير مدققة 
  التسعةفترة  عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠

  ألف درهم
-----------------   

      األنشطة التشغيلية 

  ١.٩٣٦.٦٦٨    ٢.٣٣١.٧١٨   للفترة أرباح المجموعة

      تسويات بنود غير نقدية 

  ٢.٦١٩.٦٥٩  ٣.٣٩٢.١٧٢  خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة  

  ٢٣٦.٤٦٤  ٣٨٣.١٥٩  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةخسائر انخفاض قيمة 

  ١٨١.٤٩٣  ١٢٢.٧٦٤  خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية

  -  )١٦٠.٠٠٠(   المقترضةعلى الديون المصدرة واألموال القيمة العادلة  أرباح

 ائتالفاتشرآات زميلة و انخفاض القيمة على االستثمارات في مخصصات
  مشترآة

  ٤٢٦.٠٠٠  -  

  ٧٠.٣٩٥  ٧٠.٣٩٥  إطفاء أصول غير ملموسة 

  ١٩٧.٧٠٥  ١٨٩.٠٧٣  استهالك الممتلكات والمعدات 

  -  ٢٧.٧٤٠   شطب موجودات ثابتة

  ١٥٥.٦٥٦  ٣٢٢  مشترآة وائتالفاتشرآات زميلة ) أرباح/(حصة من خسائر

  -  )٩٥٦.٥٨١(    تابعةشرآة في %) ٤٩(حصة جزئية  استبعاد األرباح من 

  -  )٨٥٦.٢١٧(   %)٥١(أرباح القيمة العادلة لحصص محتفظ بها في شرآة تابعة 

  ٣١.٥٠٠   إعادة تقييم االستثمارات العقارية
 ----------------  

١٦٢.٦٦٤  
 ---------------  

  ٥.٥٦٠.٧٠٤  ٥.٠٠٢.٠٤٥  التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةاألرباح 

  ١٢٣.٥٣٢  )٨١٩.٢٤٥(  لدى المصرف المرآزي اإللزاميةالتغير في الودائع 

  )١٢.٠٥٠.٠٠٠(  ١٨.٥٥٠.٠٠٠   التغير في شهادات اإليداع لدى المصرف المرآزي

  ٧٨.٦١٦  )٥.٣٠٥.٩٦٢(  في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر  التغير

  )١٥٨.٨٤٣(  )١٦٨.٥٦١(  في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر التغير

  ٣١٤.٨٣٣  )٧٨٩.٨١٥(  الموجودات األخرى/ األخرىصافي التغير في المطلوبات 

  ٧.٥٩٠  ٢٤٨.٧٣٢  صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات 

  ١٧.٦٠٦.٥٥٧  )١٦.٣٧٠.٨٤٦(   في ودائع العمالء  التغير

  ٩.٩٨٧.٣٧٢  )٥.٥٢٦.٧٣٢(  في القروض والذمم المدينة   التغير

  ١.٦٧٥.٠٩٦  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةفي  التغير
 ----------------  

٦٢٥.١٩٣  
 -----------------  

  )٣.٥٠٥.٢٨٨(  من األنشطة التشغيلية )/المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية
 ----------------  

٢٢.٠٩٥.٥٥٣  
 -----------------  

      األنشطة االستثمارية 

صافي (األوراق المالية االستثمارية و األوراق المالية التجارية نقص في
 ) القيمة العادلة تغيراتمن 

  ٢.٢٥٦.٢٨٧  ٤٨٢.٦٦٠  

  ٥.٨٩٥  ١٣.٥٠٤  مشترآة ائتالفاتشرآات زميلة ونقص االستثمار في 

  -  ١.٥٥١.٣٠٠  زميلة ةبيع استثمار في شرآ

  )٨.٣٩١(  )١.٤٢١(   إضافات إلى االستثمارات العقارية

  )٢٢١.٢٦٥(  )صافي(إضافات إلى الممتلكات والمعدات 
 ----------------  

)٤١٩.٣٨٣(  
 -----------------  

  ١.٨٢٤.٧٧٨  األنشطة االستثمارية  من صافي التدفقات النقدية
 ----------------  

١.٨٣٤.٤٠٨  
 -----------------  

      األنشطة التمويلية 

  )٢.٧٠٠.٠٣٤(  )٣.٠٧٦(  في ودائع بموجب اتفاقيات إعادة شراء  تغير

  )٤.٩٥٥.٩٥٦(  )٣.١٤٠.٤٤٨(  األموال المقترضة األخرىسداد للديون المصدرة و

  -  )٢٠.٦٠٣(      نقص في قروض الصكوك

  )١٩٥.٦٥٠(  )١٩٥.٦٥٠(   سندات رأس المال الشق األولفوائد على 

  )١.١١١.٥٥٥(  توزيعات أرباح مدفوعة
 ----------------  

)١.١١١.٥٥٥(  
 -----------------  

  )٤.٤٧١.٣٣٢(   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
 ----------------  

)٨.٩٦٣.١٩٥(  
 -----------------  

  )٦.١٥١.٨٤٢(  ٢١ وما يعادلهزيادة في النقد )/نقص(
=========  

١٤.٩٦٦.٧٦٦  
=========  

  .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من البيانات المالية  ٢٧ إلى ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  .١لمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة  ينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل

 



 
 

                                              ٦.)                                                                       ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  الموحد للمجموعة الموجز بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي

 )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠شهور المنتهية في  التسعةعن 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 

  واإللزامي 

  ألف درهم

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

  احتياطيات  أخرى 

  ألف درهم

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

القيمة  احتياطي

   العادلة 

  ألف درهم

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

  

  األرباح المحتجزة

  ألف درهم

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

  

  اإلجمالي

  ألف درهم

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

  

  حصة غير مسيطرة

  ألف درهم

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

  

اإلجمالي 

  للمجموعة 

  ألف درهم

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

  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  ١الرصيد آما في 
٣١.٩٧٠.٦٤٤  

  

  ٢.١٠١.٤٥٧  ٣.٦٥٤  ٢.٠٩٧.٨٠٣  ١.٩٣٣.٠١٤ ١٦٤.٧٨٩ - - - - - - للفترة  اإليرادات الشاملةإجمالي 

سندات رأس المال الشق فائدة على 

  -  -  األول

  

-  - - - -  

  

)١٩٥.٦٥٠(  

  

)١٩٥.٦٥٠(  

  

-  

  

)١٩٥.٦٥٠(  

  )١.١١١.٥٥٥(  -  )١.١١١.٥٥٥(  )١.١١١.٥٥٥( - - - - - - - أرباح مدفوعة توزيعات 

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

  ٣٢.٧٦٤.٨٩٦  ٩٧.٧٩٩  ٣٢.٦٦٧.٠٩٧  ٦.٦١٥.٦١٨ )٥٦٣.٩٨٣( ٢.٨٦٩.٥٣٣ ١.٩٦٤.٢٠٥ ١٢.٢٧٠.١٢٤ ٤.٠٠٠.٠٠٠ )٤٦.١٧٥( ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ الرصيد آما في

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

  ٣٣.٧٤٩.٥٩٠  ٩٣.٨٢٠  ٣٣.٦٥٥.٧٧٠  ٦.٧٠٠.٤٠٩ ١٠٥.٨٩٩ ٢.٨٦٩.٥٣٣ ٢.١٩٨.٢٠٥ ١٢.٢٧٠.١٢٤ ٤.٠٠٠.٠٠٠ )٤٦.١٧٥( ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٢٠١١يناير  ١الرصيد آما في 

  ٢.٧٢٧.١٨٢  )١٩١(  ٢.٧٢٧.٣٧٣  ٢.٣٣١.٩٠٩ ٣٩٥.٤٦٤ - - - - - - للفترة  اإليرادات الشاملةإجمالي 

الشق  فائدة على سندات رأس المال 

 - - - - - - - األول

)١٩٥.٦٥٠(  -  )١٩٥.٦٥٠(  )١٩٥.٦٥٠(  

  )١.١١١.٥٥٥(  -  )١.١١١.٥٥٥(  )١.١١١.٥٥٥( - - - - -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة

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

  ٣٥.١٦٩.٥٦٧  ٩٣.٦٢٩  ٣٥.٠٧٥.٩٣٨  ٧.٧٢٥.١١٣ ٥٠١.٣٦٣ ٢.٨٦٩.٥٣٣ ٢.١٩٨.٢٠٥ ١٢.٢٧٠.١٢٤ ٤.٠٠٠.٠٠٠ )٤٦.١٧٥( ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ الرصيد آما في

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

  

  . نهاية السنةإجراء تلك التحويالت في حيث سيتم  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠شهور المنتهية في  التسعة عن فترةواالحتياطيات األخرى  إلى االحتياطي القانوني والنظامي إجراء أية تحويالتلم يتم : ملحوظة

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من البيانات المالية  ٢٧ إلى ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  .١لمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة  ينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل




