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  خبر صحفي 
  

  ١٠٢٠علن نتائج النصف األول من عام ياإلمارات دبي الوطني ينك 
  

  في النصف األول من العامقوي أداء 
  مليار درهما  ١.٥ األرباحوصافي  مليار درهما ٤.٩إجمالي اإليرادات 

  
  

   ٢٠١٠يوليو   ٢٦في  ،دبي
  

ة في     ، اليوم المنطقة، البنك الرائد في إلمارات دبي الوطنيا أعلن بنك عن نتائجه للستة شهور المنتهي
    .٢٠١٠يونيو  ٣٠
  
  : برز النتائج الماليةأ

  
ام  إ ○ ن ع ي النصف األول م رادات ف الي اإلي اض إجم بة  ٢٠١٠نخف ى %  ١١بنس ار  ٤.٩إل ملي

  ٢٠٠٩درهما مقارنة بالنصف األول من عام 
 

ام  إ - ن ع ي النصف األول م دة ف ل الفائ اض صافي دخ بة  ٢٠١٠نخف ار  ٣.٥ى إل%  ٥بنس ملي
   .٢٠٠٩درهما مقارنة بالنصف األول من عام 

  
ام     %  ٧نخفاض دخل العمليات األساسية دون دخل الفائدة بنسبة إ - ة بالنصف األول من ع مقارن

٢٠٠٩.  
 
 نجاح مبادرات ترشيد التكاليف  ○
 

ا   ١.٦إلى %  ١٣انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة  - ام     مليار درهم في النصف األول من ع
  .٢٠٠٩مقارنة بالنصف األول من عام  ٢٠١٠

  
بة   - رادات بنس ى اإلي اليف إل بة التك اض نس ام % ( ٣٢.٤انخف ن ع ف األول م : ٢٠٠٩النص

٣٢.٨%(.  
  
 للجودة االئتمانية واستمرار التوجهات ضمن التوقعات  تحفظةإدارة م ○
 

ام     %  ٢.٨٨بلغت القروض غير المنتجة نسبة    - ة بنسبة   مقار ٢٠١٠في النصف األول من ع ن
   .٢٠٠٩في النصف األول من عام % ٢.٣٦

 
غ    - ة بمبل ا في النصف      ٧٤٥إضافات متحفظة لمخصصات انخفاض القيمة االئتماني ون درهم ملي

ام   ن ع ات     ٢٠١٠األول م ك المخصص الي تل غ إجم ذلك بل م  ٢.٦وب ار دره ة   ملي ادة تغطي وزي
 .% ١١٧إلى  ٢٠٠٩بنهاية عام %  ١٠٥من  المخصصات
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 للميزانية العمومية   اإلعداد األمثلمستمر لمبادرات تقدم  ○
 

د أن آانت      ١٩٧.٦لتصل إلى %  ٩زادت ودائع العمالء بنسبة  - ا بع ار درهم ار   ١٨١.٢ملي ملي
  .درهما بنهاية العام السابق

  
ى   %  ٥انخفاض قروض العمالء بنسبة    - د أن آانت      ٢٠٣.٧لتصل إل ا بع ار درهم  ٢١٤.٦ملي

   .٢٠٠٩ة عام مليار درهما بنهاي
  
ع    - روض للودائ بة الق ت نس ام  بلغ كل ع ي  % ١٠٣ بش ا ف و  ٣٠آم بة   ٢٠١٠يوني ة بنس مقارن

  .٢٠٠٩بنهاية عام % ١١٨
  
م  - زت ال   تعزي ة رأس الم بة آفاي اس نس ى أس ازل عل ى    ٢ب بة %  ١٩.٦لتصل إل ة بنس مقارن

  .٢٠٠٩بنهاية عام % ١٨.٧
 
 
ام   ○ ن ع ي النصف األول م ربح ف اض صافي ال ى  ٢٠١٠انخف م ١.٥إل ار دره بة  ملي % ٢٨بنس

 .٢٠٠٩من عام  بنفس الفترةمقارنة 
 
ا   ٠.٢٧لتصل إلى  % ٢٨انخفاض ربحية السهم بنسبة  ○ ام    (درهم : ٢٠٠٩النصف األول من ع

٠.٣٨(. 
  
  
يس مجلس إدارة  و اير، رئ د الط د حمي الي أحم ال مع ك ق ى أداء  بن ا عل وطني معلق ي ال ارات دب اإلم

ا في      بنك أداء  لقد آان: " المجموعة  وطني قوي ارات دبي ال ام    اإلم ا   ٢٠١٠النصف األول من ع مم
الغموض   ال يزالبينما ، وويعزز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي في المنطقةيعكس نجاح أعمالنا 

ديات  ائلون    والتح ى متف ا نبق المي، فإنن اد الع ي اإلقتص ائدة ف ادي  س افي االقتص تمرارية التع أن اس بش
درتنا    المتوقع  دولي واإلقليمي وق ى  على الصعيدين ال ة المضافة       عل استثمار الفرص التي تحقق القيم

ه ال        . للمساهمين وطني سوف تحقق ل ي ال ارات دب درات بنك اإلم د من   نحن على يقين بأن قوة وق مزي
   ."النجاح واالزدهار

  
  

ذي   رئيس التنفي ك  وقال السيد ريك بدنر، ال وطني   ا لبن ارات دبي ال د : " إلم ا   لق دما حققن ا   تق  خالل قوي
داد         ٢٠١٠عام األول من النصف  ادرات اإلع دافنا اإلستراتيجية، حيث أثمرت مب في سبيل تحقيق أه

ال،          دة رأس الم ز قاع ادة تعزي ة مع زي األمثل للميزانية العمومية عن تحسن آبير في أنشطتنا التمويلي
درتنا   ن خالل الترشيد المتواصل  ف التشغيل موباإلضافة إلى هذا نحن مستمرون في تخفيض تكالي وق

ا   . ٢٠٠٩على االستفادة من إتمام عملية الدمج في عام  لقد استمر توافق العمليات االئتمانية مع توقعاتن
ة          ة االئتماني رغم من المخصصات المتحفظة النخفاض القيم ى ال وبقيت األرباح على مستوى جيد عل

رة  م إضافتها خالل الفت ي ت د مضو. الت را، لق ارة ل أخي ة مخت ي أنظم تثمار ف ي االس ق اينا ف و تحقي لنم
ا من          اآاإلستثمار في  د يمكنن ا في وضع جي ا أنن وظبي، آم ألعمال المصرفية الخاصة والتوسع في أب

   ."ألنشطة االقتصاديةاالستفادة من التحسن المنتظر ل
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  : مالي التقرير ال
    

الستة شهور المنتهية في   مليون درهما 
   ٢٠١٠يونيو  ٣٠

الستة شهور المنتهية في 
  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠

  (%)نسبة التغير 

        
  % ١١ -  ٥.٤٩٩  ٤.٨٧٠  اإليراداتإجمالي 

  %  ١٣-  )١.٨٠٦(  )١.٥٧٨(  نفقات تشغيلية 
ل    غيلية قب اح تش أرب
 مخصصات انخفاض القيمة

١١ -  ٣.٦٩٣  ٣.٢٩٢  %  

  % ٨+   )١.٦١١(  )١.٧٤٧(  مخصصات انخفاض القيمة
  % ٢٦ -  ٢.٠٨٢  ١.٥٤٥  يةأرباح تشغيل

  -  )٤٧(  )٤٧( إطفاء أصول غير ملموسة
  % ٨٠ -  ٧٦  ١٥  شرآات زميلة 
  % ٢٨ -  ٢.١١١  ١.٥١٣  صافي الربح 

        
  % ٠.٤ -  % ٣٢.٨  % ٣٢.٤  لإليرادات التكاليفنسبة 

  %  ٠.٢٤-  % ٢.٨١  % ٢.٥٧  صافي هامش الفائدة 
  % ٢٨ -  ٠.٣٨  ٠.٢٧  )درهم(ربحية السهم 

على متوسط حقوق العائد 
  (%)المساهمين 

٧.٣ -  % ٢٠.٩  % ١٣.٦ %  

        
  آما في   درهما ارملي

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠
  آما في

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ 
  (%)نسبة التغير 

        
  % ٠+   ٢٨١.٦  ٢٨٢.٣  إجمالي األصول

  %  ٥-  ٢١٤.٦  ٢٠٣.٧  قروض 
  % ٩+   ١٨١.٢  ١٩٧.٦  ودائع 

 – نسبة آفاية رأس المال
   (%) ٢بازل

٠.٩+   % ١٨.٧  %١٩.٦ %  

 –نسبة الشق األول 
  (%) ٢بازل

٠.٦+   % ١١.٩  % ١٢.٥ %  

        
  

  :إجمالي اإليرادات 
  

ن   انخفض رادات للنصف األول م الي اإلي ام إجم بة ٢٠١٠ع ى %  ١١ بنس  ارملي ٤.٨٧٠ليصل إل
ام   في الربع الثاني. ٢٠٠٩درهما في النصف األول من عام  ارملي ٥.٤٩٩درهما مقارنة بمبلغ  من ع

ام  % ٢٠إجمالي اإليرادات بنسبة  انخفض ،٢٠١٠  ارملي  ٢.٨٨٥( ٢٠٠٩مقارنة بالربع الثاني من ع
   .)درهما

دة  انخفض رادات الفائ بة صافي إي ى %  ٥بنس ام   ارملي ٣.٤٥٢إل ن ع ي النصف األول م ا ف درهم
رة   ارملي ٣.٦٤٣من مبلغ  ٢٠١٠ ام   نفسها  درهما في الفت في صافي   بسبب االنخفاض    ٢٠٠٩من ع

ى تقليص       . % ٢.٨١من %  ٢.٥٧هامش الفائدة إلى  ويعود سبب انخفاض الهامش بشكل أساسي إل
ع  د للرب رادات الفوائ ان صافي إي ك آ ع ذل وك، وم ين البن ل ب ات التموي اتج عن عملي ربح الن هامش ال

ا في   ارملي ١.٧١٦درهما مقارنة بمبلغ  ارملي ١.٧٢٣مستقرا عند  ٢٠١٠الثاني من عام  ع   درهم الرب
  .٢٠١٠في الربع األول من عام  درهما ارملي ١.٧٢٩ومبلغ  ٢٠٠٩الثاني من عام 
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ى   %  ٢٤انخفاضا عن العام الماضي بنسبة  الفوائدسجلت اإليرادات من غير   ارملي  ١.٤١٨لتصل إل
ام     ن ع ي النصف األول م ا ف ودو ٢٠١٠درهم بب ال يع ذا  س ي له اض األساس ى االنخف اض إل انخف

ت رادات االس اض   ثمارات إي ى انخف افة إل رى باإلض ة األخ ل  واألوراق المالي وم الخاصة بالتموي الرس
اري  ام     انخفضت. ضماناتال والتج ن ع اني م ي النصف الث د ف ر الفوائ ن غي ية م رادات الرئيس اإلي
ام    % ٥و %  ٧ بنسبة ٢٠١٠ ام      ٢٠٠٩مقارنة بالنصف األول من ع اني من ع  ٢٠٠٩والنصف الث

   . على التوالي
  

  : لي التكاليف إجما
  

ام     ٢٠١٠وصلت التكاليف في النصف األول من عام  اني من ع ى   ٢٠١٠والربع الث  ارملي  ١.٥٧٨إل
ا ، و  بة     ٧١١درهم اض بنس والي بانخف ى الت ا عل ون درهم ام   %  ١٣ملي ن ع ن النصف األول م ع

اليف انخفضت نسبة    .٢٠٠٩الربع الثاني من عام عن %  ٢٠وبنسبة  ٢٠٠٩ راد   التك ى اإلي ات في  إل
ام   ى   ٢٠١٠النصف األول من ع ام    في  %  ٣٢.٨من  %  ٣٢.٤إل د   ٢٠٠٩النصف األول من ع وق

 مع االستمرار في   وتوحيد األعمال عمليات الدمجوتنفيذ اإلدارة النشطة للتكاليف خالل  تحقق هذا من
ال        ي مج ك ف ه البن وم ب ذي يق خم ال تثمار الض ة    االس ع وأنظم بكات التوزي ية لش ة األساس ة تالبني قني

  .الحوآمة والرقابة اراتدإوالمعلومات 
  

  :وانخفاض القيمة  االئتمانجودة 
  

للشرآات   المصرفيةفي محفظتي األعمال  جيدةإلمارات دبي الوطني بنك ااستمرت الجودة االئتمانية ل
ر المنتجة التي شهدتها           ديون المستحقة والقروض غي ة في ال واألفراد على الرغم من الزيادة المتوقع

ة االستثمارية المخفضة       زادت نسبة و ك المحفظتين،تل تثناء األوراق المالي القروض غير المنتجة باس
   .٢٠٠٩الرابع من عام في الربع %  ٢.٣٦من  ٢٠١٠في الربع الثاني من عام %  ٢.٨٨القيمة إلى 

  
ة  إ ى األصول المالي ة عل اض القيم ع مخصص انخف ام  للنصفرتف ن ع ى  ٢٠١٠األول م  ١.٧٤٧إل
ام       ارملي ١.٦١١درهما مقارنة بمبلغ  اريمل ا في النصف األول من ع ى    . ٢٠٠٩درهم ك إل ود ذل ويع

ال       ي األعم ي محفظت ة ف اض القيم ة النخف ي مخصصات معين ة ف ادة متوقع رفيةزي رآات  المص للش
راد و غ واألف افظ   ٧٤٥إضافة مبل ة المح اض قيم ى مخصصات انخف ا إل ون درهم خالل النصف ملي

ة       ٢٠١٠األول من عام  ه وتمت  آإجراء احترازي في ظل الظروف االقتصادية الحالي ا   موازنت جزئي
   .نخفاض قيمة األوراق المالية االستثماريةمنخفضة المخصصات ب

  
  : صافي األرباح 

  
اح للمجموعة    ام      ارملي  ١.٥١٣آان صافي األرب ا للنصف األول من ع دره    ٢٠١٠درهم بانخفاض ق

ام  مقابل ما تحقق في النصف األ%  ٢٨ دره   ٢٠٠٩ول من ع ا ولكن   ارملي  ٢.١١١ وق ادة   درهم بزي
   .درهما ارملي ١.٢٣١وقدره  ٢٠٠٩عن صافي األرباح في النصف الثاني من عام %  ٢٣بنسبة 

  
  قروض وودائع العمالء 

  
ا في    و   ٣٠انخفضت قروض العمالء آم ل اإلسالمي     (  ٢٠١٠يوني ك التموي ا في ذل ى  ) بم  ٢٠٣.٧إل

   .٢٠٠٩عن المستويات التي تحققت بنهاية عام % ٥ مليار درهما بنسبة
  

ي بلغت  ا ف الء آم ع العم و  ٣٠ودائ غ  ٢٠١٠يوني ادة  ١٧٩.٦مبل ا بزي ار درهم ع %  ٩ملي عن ودائ
  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١العمالء آما في 
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  رأس المال 
  

وة ة  استمرت ق بة آفاي كنس ال البن الي رأس م ازل  إجم ى أساس ب ى  ووصلت ٢عل من %  ١٩.٦إل
ام %  ١٨.٧ ة ع ال أيضا من الشق األول من وتحسنت نسبة   ،٢٠٠٩بنهاي ي %  ١١.٩رأس الم ف
ى   ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ و   ٣٠في  %  ١٢.٥إل ادة في     و  .٢٠١٠يوني ذه الزي ود ه ة  تع ال  آفاي رأس الم

ة المخاطر   والمحققة األرباح المحتفظ بها  قوةبشكل أساسي إلى  خالل الفترة وتقليص األصول موزون
  .% ٣بنسبة 

  
  : أداء األعمال 

  
 : األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

 
تمر  روات    تس راد وإدارة الث رفية لألف ال المص ي األعم ك ف ا     البن يخ موقعه و وترس ق النم ي تحقي ف

  .الظروف الحالية للسوق تفرضها ومواجهة التحديات التي
  

ام   ١.٦٥٥استقر حجم اإليرادات بشكل عام عند مستوى   ٢٠١٠مليار درهمًا في النصف األول من ع
  .٢٠٠٩مليار درهمًا في النصف األول من عام  ١.٦٧٦مقارنة بمبلغ 

  
بة  وًا بنس ع نم ام % ٤حققت محفظة الودائ ي النصف األول من ع ى  ٢٠١٠ف ار  ٥٦.٥لتصل إل ملي
اف ا مح ي سوق تستمر فيه ًا ف اضدرهم ع باإلنخف ي محفظة . ظ الودائ و ف ان النم ة أخرى، آ من ناحي

  .األصول حذرًا واستهدف األصول عالية الجودة
  

ى        وي عل ز الق ه من خالل الترآي اليف   استمر تعرض هامش الفائدة للضغوط وتم موازنت تخفيض التك
ال الدول          ادة مساهمة األعم دخل من الرسوم وأيضًا من خالل زي ة التشغيلية وزيادة ال وأدى إطالق  . ي

ى        (تناسب عمالئنا مثل الودائع المرنة منتجات مبتكرة  اظ عل ة مع الحف التي تسمح بالسحوبات الجزئي
  .على موقعنا الريادي في السوق إلى مساعدتنا على الحفاظ) ما تبقى من الوديعة الثابتة على حاله

  
د عن      وتستمر األعمال المصرفية الخاصة في تحقيق النجاح للبنك حيث يعم     ا يزي ًا م ا حالي  ٦٠ل فيه

ائزة    . مديرعالقات وتحقق نموًا سريعًا في قاعدة العمالء ى ج أفضل بنك خاص    "ويعتبر حصولها عل
دة     ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ال       "ف اح األعم ى نج ًا عل يًال قوي ز ودل ا المتمي ًا بموقعه ، إعتراف

  .الخاصة في البنكالمصرفية 
  

ا          ونستمر في الترآيز على ال ة عمالءن ي لخدم زة الصراف اآلل روع وأجه ل في شبكة الف . توسع األمث
رعين خالل النصف األول       اح ف م افتت وتعتبر أبو ظبي مرآزًا أساسيًا للتوسع في شبكة التوزيع حيث ت

  .آما أن العمل يجري على إفتتاح فروع أخرى ٢٠١٠للعام 
  

  : األعمال المصرفية للشرآات
  

ه من          ٢٠١٠آان النصف األول من عام  ا حقق ال المصرفية للشرآات بالبنك بم ذراع األعم إيجابيا  ل
ال   و لألعم الي ونم و م ة بنم ادية   مقارن تمرار األوضاع االقتص ن اس رغم م ى ال ابقة عل الفترات الس

غ   .الصعبة الء بمبل ع إضافية للعم ق ودائ يولة تحقي ى إدارة الس دائم عل ا ال م عن ترآيزه د نج  ١٢ولق
ا خالل ا ار درهم ام ملي ى  ٢٠١٠لنصف األول من ع ا انخفضت  ٩٥.٢لتصل إل ا، بينم ار درهم ملي
   .٢٠٠٩مليار درهما منذ نهاية عام  ١٦٥.١إلى % ٤ محفظة القروض بنسبة
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تمرت ال المصرفية  اس ا  األعم ة منتجاته دماتها ومجموع وير خ ي تط رآات ف ن خالل للش الء م للعم

ات طرح  ن المنتج د م ك  المصرفيةالعدي ة اوذل اتلتقوي الء لعالق ع العم ال . م ادرات األعم وأدت مب
ينتقلون من إجراء     المصرفية عبر اإلنترنت لتعزيز الفاعلية ومن المنتظر زيادة عدد العمالء  الذين س

ة     من خالل فروع البنك المعامالت المصرفية  وات أخرى بديل ل  إلى قن زنس  "مث د  "و" سمارت بي تري
  ."اون الين

  
  األسواق العالمية والخزينة

  
ام      ٣٣٤حققت األسواق العالمية والخزينة إجمالي إيرادات بلغ  مليون درهما في النصف األول من ع

ى       .هم وأسواق رأس المالنتيجة للعوائد الجيدة في أسواق األس ٢٠١٠ ومع عودة أوضاع األسواق إل
وك خال    الناتج عنآان هناك انخفاض في هوامش الربح  ،طبيعتها ين البن ل النصف  عمليات التمويل ب

دة     مما نتج عنه  ٢٠٠٩مقارنة بنفس الفترة من عام  ٢٠١٠األول من عام  هبوط في صافي دخل الفائ
إلى تحسن   ٢٠٠٩في النصف الثاني من عام استقرار أسواق األسهم واألسواق المالية وأدى . للخزينة

ام  ي النصف األول من ع رادات األخرى ف ي دخل الرسوم والعموالت واإلي نفس مقار ٢٠١٠ف ة ب ن
ام   ام من حيث            ٢٠٠٩الفترة من ع ازا في النصف األول من الع اجرة ممت ال المت ان أداء أعم ا آ ، آم

  .االستفادة من الفرص الجيدة في أسواق األسهم واالئتمان في منطقة الشرق األوسط
  

  نتورك انترناشيونال 
  

غيلية ل رادات التش ت اإلي يونال ارتفع ورك انترناش رآة  –نت دة فالش دارالرائ ال إص از  ي مج وإنج
امالت ات مع ك البطاق ة للبن ام  عن – التابع ن ع ى  ٢٠٠٩النصف األول م م  ١٩٢إل ون دره ي ملي ف

ادة بنسبة      ٢٠١٠النصف األول من عام  ى زي % ١٤، ويعود هذا النمو في اإليرادات بشكل أساسي إل
  .إنجاز معامالت البطاقاتفي دخل 

  
ل   باإلعالن عن طرح العديد من الخدما قيام نتورك انترناشيونال  ٢٠١٠شهد عام  دة مث ع  "ت الجدي ادف
وب أب "و" بعملتك م، وقامت الشرآة           " ئي ت دمها التجار لعمالئه ات التي يق لتطوير تسهيالت البطاق

ات    امالت البطاق ات المدفوعة     بالتوسع في مجاالت خدماتها المتعلقة بإنجاز مع بإضافة خدمات البطاق
دا    ات اله بقا وبطاق ة استراتيجية مع شرآة        القيمة مس يالز   ٢إم " يا من خالل شراآة تكنولوجي فاينانش

  ."ليمتد
   

ي   ا ف يونال آم ورك انترناش تمرت نت و  ٣٠اس امالت   ٢٠١٠يوني از مع ع وإنج ة دف زود لخدم ر م أآب
د عن           ا يزي ه من خدمات لم ا تقدم ة بم اجرا وانجاز    10,000بطاقات االئتمان والخصم في المنطق ت

  .ومؤسسة مالية في المنطقة مصرفًا ٤٩لعدد  معامالت بطاقات
  

  مصرف اإلمارات اإلسالمي 
  

رادات  بلغ  الي إي ارات اإلسالمي    إجم اح   العمالء صافيا من حصة    ( مصرف اإلم للنصف  ) في األرب
ام  %  ١٨مليون درهم بانخفاض  ٣٢٢مبلغ  ٢٠١٠األول من عام  عن مستويات النصف األول من ع

ام    مليار درهما خالل النصف ٢٢.١بقيمة %  ٨ء بنسبة ارتفعت حسابات العمال .٢٠٠٩ األول من ع
   .٢٠٠٩مليار درهما من نهاية عام  ١٧.٤إلى %  ٣بينما انخفض تمويل الذمم المدينة بنسبة  ٢٠١٠

  
ا في    مصرف اإلمارات اإلسالمي وصل إجمالي عدد فروع  و   ٣٠آم ى   ٢٠١٠يوني ا   ٣١إل ا  فرع آم
   .جهازًا على التوالي ٢٧و  ٧٤إلى  ذاتياليداع أجهزة اإلو لياآل صرافوصلت شبكة أجهزة ال
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  تقنية المعلومات والعمليات 
  

د    بنك اإلمارات دبي الوطني مستمرا في حصاد ال يزال  ات توحي المنافع الناتجة عن اإلنتهاء من عملي
ات ة المعلوم ة تقني ال وأنظم ة والعالم  .األعم وائز المحلي ن الج د م ى العدي ك عل ة وحصل البن ة نتيج ي

ات  ة المعلوم ات تقني ة وعملي اجح ألنظم د الن وطني  للتوحي ي ال ارات دب ك اإلم ث حصل بن الل  حي خ
ة    "على جائزة  ٢٠١٠النصف األول من عام  د األنظم فاينانشيال سكتور   "من  " أفضل مشروع لتوحي

وجي ائزة        "تكنول ى ج اء عل ات بالبرش ز المعلوم ل مرآ ا حص ال   " ، آم ة األعم ذ لتقني ل تنفي  أفض
ل ن " المصرفية والتموي وز"م وتر ني ان آمبي ي   "آرابي ارات دب ك اإلم ذا حصل  بن ى ه ، باإلضافة إل

أفضل بنك في الشرق األوسط في استخدام       "على جائزة   ٢٠١٠خالل الربع الثاني من عام الوطني 
 ."وسائل التقنية

  
اليف     البرشاءبمعلومات التم توحيد البنية األساسية لتقنية المعلومات في مرآز  ى تقليص تك مما أدى إل

ات  ة المعلوم ات تقني ا  .عملي ات   آم ة المعلوم رق تقني كيل ف ادة تش ذلك إع م آ ات ادة فعاليته د لزي ، وبع
دة   استقرار األنظمة الموحدة يتم تطبيق المبادرات ة المعلومات   ل الجدي ة     في   تقني روع البنك في دول ف

   .في الفروع الدوليةاإلمارات العربية المتحدة و
   

  : مالمح مستقبلية 
  

ام   ن ع ع األول م هد الرب ا ش دة   ٢٠١٠بينم ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ى  ف رة عل رات مبك مؤش
ة، ا   اني  النشاط االقتصادي وا   تسم االستقرار وزيادة األنشطة االقتصادية والثق ع    لتوسع اإلئتم في الرب

رغم    بالرآود النسبي نتيجة لتجدد المخاوف والشكوك الثاني من العام  ى ال المي، وعل على المستوى الع
ن  كم افظ ، ذل ه  يح ى موقف وطني عل ي ال ارات دب ك اإلم أنبن ل بش تمرار تحسن الظروف  المتفائ اس

المي االقتصادية آما هو متوقع سواء على المستو ال المصرفية     و.  اإلقليمي وأ يين الع في قطاع األعم
دة  ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول وف دم ملم ق تق تم تحقي قس ي ا يتعل ديون ب فيم ة ال ادة جدول ن إع وم

تم المنتظر  رارأن ي اذ ق ن   اتخ ادم م يكونخالل النصف الق ام س ين   الع ة وتحس ز الثق أنه تعزي ن ش م
ذا    .األنشطة ى ه ات تخفيض           ،باإلضافة إل ًا إشارات للخروج من عملي يظهر القطاع المصرفي حالي
   .٢٠٠٨نهاية عام في التي بدأت الديون 

  
كو وطني  سيواصل بن ي ال ارات دب ز اإلم تر ترآي وده االس ة  اجه ل للميزاني داد األمث ى اإلع تيجية عل

اإلستثمار في   في  سيستمر البنك  في الوقت ذاته والعمومية وتحسين الربحية وتطوير إدارة المخاطر، 
و  تحقيق  من أجل   إنتقائيةفرص  أن   النم ًا ب تفادة من التحسن          علم ه باالس د يسمح ل ع جي البنك في موق

   .ظروف االقتصاديةلمنتظر لال
   –انتهى  -

  
  : مالحظات للمحررين

  
  : الجوائز

  
استخدام وسائل  -أفضل بنك في الشرق األوسط " جائزة  •

  من بانكر ميدل إيست " ٢٠١٠التقنية لعام 
 ٢٠١٠يونيو   

  
      

منتجات القروض  - أفضل بنك في الشرق األوسط " جائزة  •
  إيستمن بانكر ميدل "  ٢٠١٠لعام  الشخصية

  ٢٠١٠أبريل   

      
  ٢٠١٠مارس     "  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم الفنون"جائزة  •
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من إف إس تي " أفضل مشروع لتوحيد األنظمة "جائزة  •

  ٢٠١٠لندن لعام 
  ٢٠١٠مارس   

      
" أفضل بنك خاص في دولة اإلمارات العربية المتحدة"جائزة  •

ت به عن األعمال من يوروموني نتيجة لالستبيان الذي قام
  ٢٠١٠المصرفية الخاصة لعام 

  ٢٠١٠فبراير   

      
العالمة التجارية المصرفية األولى في الشرق "جائزة  •

 نكر  امن ذا ب" األوسط
  

  ٢٠١٠فبراير   

 
  

  :دبي الوطني بنك اإلماراتنبذة عن 
  

  . من البنوك الرائدة في المنطقة هواإلمارات دبي الوطني بنك 
 ١٣٣تضم  التي   اد في الدولة من خالل شبكة فروعه   لألفرمتميزة  م أعمال مصرفية بتقدي يقوم البنك

الالعب الرئيسي    البنك  تبر ويعجهاز إيداع ذاتي ،  ١٥٦جهاز صراف آلي و  ٥٨٤فرعًا إضافة إلى 
ة في      في مجال ال المصرفية التجاري ة  األعم دة    دول ة المتح ارات العربي وم اإلم ديم   ويق ه في   بتق خدمات

ال المصرفية اإلسالمية و   امجال  ال المصرفية   ألعم ال المصرفية   االستثمارية و األعم الخاصة  األعم
  .وإدارة األصول وعمليات الوساطة

متحدة في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والمملكة ال ويعمل البنك
  .  وسنغافورةمكاتب تمثيلية في الهند وإيران  ولديه) جزر القنال(وجيرسي 

  
  : لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ

  
  ابراهيم سويدان

  االتصاالت الخارجية للمجموعة إدارة رئيس 
  بنك اإلمارات دبي الوطني 

 6538937 97150+: متحرك/  +٩٧١٤ ٦٠٩٤١١٣: هاتف 
 

 بن فرانز مارويك 
  رئيس عالقات المستثمرين 
 بنك اإلمارات دبي الوطني

  97150+ ٦٥٨١٢٤٥ : متحرك / 9714+ ٢٠١٢٦٠٤: هاتف



  
  
  
  
  
 
 

  )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

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

 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

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

  . 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 

 




