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 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  

     )٣                          (.            الموجزة الموحدةت الماليةابيان جزءاً ال يتجزأ من هذه الالمرفقةتشكل اإليضاحات 

  )غير مدقق(بيان الدخل الموجز الموحد 
   ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  حإيضا   مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١١  ٢٠١٠    
    ألف درهـم  ألف درهـم

________________________  ________________________    
        

 إيرادات الفوائد ١٧  ١,٨١٦,١٩٦  ١,٦٣١,٢٨٢
 مصاريف الفوائد  ١٨  )٩٠١,٩٩٩(  )٧٧٠,٧٥٠(

________________________  ________________________    
      

 صافي إيرادات الفوائد    ٩١٤,١٩٧  ٨٦٠,٥٣٢
________________________  ________________________    

        

 إيرادات من تمويالت ٍإسالمية   ٧٧,٤٢٤  ٤٠,٠٥٣
 توزيعات للمودعين   )٦٥,٩٤١(  )٢٨,٨٩٢(

________________________  ________________________    
        

 صافي إيرادات التمويالت اإلسالمية   ١١,٤٨٣  ١١,١٦١
________________________  ________________________    

 صافي إيرادات الفوائد والتمويالت اإلسالمية   ٩٢٥,٦٨٠  ٨٧١,٦٩٣
      

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ١٩  ٢٦٢,٥٥٦  ٢٠٩,٦٨٧
 صافي أرباح المتاجرة  ٢٠  ١٠١,٧٦٩  ٢٧,٧١٧

 الحصة في أرباح شركات زميلة   ٨٤,٣٧٦  ١٠٨,٠٣٠
 إ�2ادات ;���ت ا#�ى    ٣٥,٩٩٠  ٥٢,٦٨٨

________________________  ________________________    
        

 إيرادات العمليات    ١,٤١٠,٣٧١  ١,٢٦٩,٨١٥
________________________  ________________________             

      
 مصروفات الموظفين    )١٩٩,٥٣٩(  )١٩٤,٧٣٧(
 استهالكات    )٣٦,١٠١(  )٢٣,٩٠١(
 إطفاءات موجودات غير ملموسة   )٧,٠٢٠(  -
 مصروفات عمليات اخرى    )١٨٤,٤١٨(  )١٤٢,٧٦٦(

________________________  ________________________    
        

 مصاريف العمليات    )٤٢٧,٠٧٨(  )٣٦١,٤٠٤(
________________________  ________________________    

      

 الضرائبأرباح العمليات قبل    ٩٨٣,٢٩٣  ٩٠٨,٤١١
         
 صافي مخصصات انخفاض القيمة على القروض والتسهيالت ٥  )٣٢٥,٤٩٩(  )٥٨٩,١٨٨(
 مخصصات انخفاض القيمة ٢١  )٧٣,٦٤٤(  )٩٢,١٣٦(

________________________  ________________________    
        

 صافي الربح قبل الضريبة   ٥٨٤,١٥٠  ٢٢٧,٠٨٧
________________________  ________________________    

        

 مصاريف ضريبة الدخل الخارجية    )١,٥٩٠(  )٢,٠٧٨(
________________________  ________________________    

        

 صافي أرباح الفترة    ٥٨٢,٥٦٠  ٢٢٥,٠٠٩
             

    
    

 :عائدة إلى     
 حقوق الملكية للمساهمين في الشركة األم   ٥٧٤,٤٠٠  ٢١٨,٥٥٧

 حقوق الملكية غير المسيطرة   ٨,١٦٠  ٦,٤٥٢
________________________  ________________________    

        

 صافي أرباح الفترة    ٥٨٢,٥٦٠  ٢٢٥,٠٠٩
      

      

 ) همدر(العائد األساسي على السهم  ٢٢  ٠,٠٩  ٠,٠٢
    

 
 

  



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  

     )٤                          (.            الموجزة الموحدةت الماليةابيان جزءاً ال يتجزأ من هذه الالمرفقةتشكل اإليضاحات 

  
  )غير مدقق(بيـان الدخل الشامل الموجز الموحد 

   ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 
  

   مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١١ ٢٠١٠   
   ألف درهــم ألف درهـم

________________________ ________________________   
    

 صافي أرباح السنة  ٥٨٢,٥٦٠ ٢٢٥,٠٠٩
 فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية   ١٠٢,٧٨٦ ٢٠٩,٦٤٩

 التغيرات في القيمة العادلة من التحوط لصافي اإلستثمارات في العمليات الخارجية  )٧٧,٥٠٤( )١٦٨,١٠٧(
 التغيرات في القيمة العادلة تم عكسها عند بيع استثمارات متاحة للبيع  )٩٤( ١١,٢٨٤
 التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع  )١٠٣,٣١٢( ٥٣,١٩٥

 يان الدخل الشامل لشركة زميلة  ب بنودالحصة من  )١٩,٠٩٨( -
________________________ ________________________   

 صافي األرباح الشاملة للفترة  ٤٨٥,٣٣٨ ٣٣١,٠٣٠
=============== ===============   

    
 :عائدة إلى   

 حقوق الملكية للمساهمين في الشركة األم  ٤٧٧,١٧٨ ٣٢٤,٥٧٨
 حقوق الملكية غير المسيطرة  ٨,١٦٠ ٦,٤٥٢

________________________ ________________________   

    
  للفترةصافي أرباح  ٤٨٥,٣٣٨ ٣٣١,٠٣٠

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



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  

     )٥                          (.            الموجزة الموحدةت الماليةابيان جزءاً ال يتجزأ من هذه الالمرفقةتشكل اإليضاحات 

  
  )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 

  ٢٠١١ مارس ٣١رة المنتهية في للفت
  

 مجمـوع 
 حقوق الملكية

 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 عائدة إلى 
حقوق الملكية 
للمساهمين في 

 الشركة األم

األوراق لمالية 
 - لتحويلاإلزامية

عنصر حقوق 
 الملكية

سندات رأس 
 مال

 األرباح 
 المستبقاة

 اتاحتياطي
 أخرى

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة 

إحتياطي تحوط 
 التدفقات النقدية

إحتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

أسهم برنامج 
حوافز الموظفين ، 

ي                                  صاف
 احتياطي
 طوارئ

 احتياطي
  عـام

حتياطي ا
 قانوني

 احتياطي
  المالرأس  نظامي

  الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم مالف دره الف درهم الف درهم
_____________ ___________ ___________ ___________ _______________ ___________ ___________ ______________ ___________ _____________ _________________ ___________ ___________ ___________ _____________ ___________  

                 
 ٢٠١١ يناير ١الرصيد كما في  ٤,٨١٠,٠٠٠ ١,٣٧٤,٤٨٣ ١,٣٢٩,٦٩٦ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ )٣٦,٦٧٧( ١٣٦,٦٧٦ )٥٣٧,٩٠٤( ١٧٤,٧٩٩ ٥,٦٣٠ ١,٥٢٤,٢٠١ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٦٣٣,٨٨٣ ١٩,٥٦٤,٧٨٧ ٨,٥٦١ ١٩,٥٧٣,٣٤٨
_________ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _________ _______ _______ _________ _______ _________ _______ _______ _______  

                 
 صافي أرباح الفترة - - - - - - - - - - ٥٧٤,٤٠٠ - - ٥٧٤,٤٠٠ ٨,١٦٠ ٥٨٢,٥٦٠

١٠٢,٧٨٦ - - - - - - ١٠٢,٧٨٦ - ١٠٢,٧٨٦ - - - - - - 
فروقات الصرف الناتجة عن 
 تحويل العمليات الخارجية 

)٧٧,٥٠٤( - )٧٧,٥٠٤( 

- 

- - 

- 

- )٧٧,٥٠٤( - - - - - - - 

من العادلة التغيرات في القيمة 
التحوط لصافي اإلستثمارات في 

 العمليات الخارجية

)١٠٣,٣١٢( - - -  )١٠٣,٣١٢( - )١٠٣,٣١٢( - - - - - - - - 
التغيرات في القيمة العادلة 

 إلستثمارات متاحة للبيع
 
)٩٤( 

- )٩٤( 

- 

- - 

- 

)٩٤( 

- 

- - - - - - - 

غيرات في القيمة العادلة تم الت
عكسها عند بيع استثمارات 

 متاحة للبيع

)٧٦٣ - )٢٠,٠٧٢( ٢١١ - - - )١٩,٠٩٨( - )١٩,٠٩٨ - - - - - - 
الحصة من بنود بيان الدخل 

 الشامل لشركة زميلة
_________ _______ _________ _________ _________ _________ ________ _________ _________ _________ ____________ _________ _________ _________ _________ ________  

٤٨٥,٣٣٨ 
١٠٣,٥٤٩ )٧٧,٥٠٤( )١٢٣,٤٧٨( ٢١١ ٥٧٤,٤٠٠ - - ٤٧٧,١٧٨ ٨,١٦٠ - - - - - - 

) الخسائر/ (مجموع  األرباح
 الشاملة للفترة

_________ ________ _________ _________ _________ _________ ________ _________ _________ _________ ____________ _________ _________ _________ _________ ________  
                 
دفوعة على سندات رأس قسائم م - - - - - - - - - - )١١٦,٦٦٧( - - )١١٦,٦٦٧( - )١١٦,٦٦٧(

 )١٦إيضاح  (مال
 أسهم ممنوحة - - - - - )٦٠,٨٠٠( - - - - - - - )٦٠,٨٠٠( - )٦٠,٨٠٠(

 الجزء المكتسب من األسهم  - - - - - ٩,٢٤٥ - - - - - - - ٩,٢٤٥ - ٩,٢٤٥
__________ ________ _________ _________ _________ _________ ________ __________ _________ __________ ___________ _________ _________ _________ _________ _________  

٤,٨١٠,٠٠٠ ١,٣٧٤,٤٨٣ ١,٣٢٩,٦٩٦ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ )٨٨,٢٣٢( ٢٤٠,٢٢٥ )٦١٥,٤٠٨( ٥١,٣٢١ ٥,٨٤١ ١,٩٨١,٩٣٤ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٦٣٣,٨٨٣ ١٩,٨٧٣,٧٤٣ ١٦,٧٢١ ١٩,٨٩٠,٤٦٤ 
 مارس ٣١الرصيد كما في 

٢٠١١ 
========= ======= ======== ======= ======== ======== ======= ========= ========= ========= ========== ======== ======== ======== ======== ========  

 

  .ة تم تحويلها إلى احتياطي وهي غير متاحة للتوزيع ألف درهم يمثل الحصة من أرباح شركة زميل١٥٤,٥٦٨تشمل األرباح المستبقاة مبلغ 



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  

     )٦                          (.            الموجزة الموحدةت الماليةابيان جزءاً ال يتجزأ من هذه الالمرفقةتشكل اإليضاحات 

  )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
  )عتاب( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  

 مجمـوع 
 حقوق الملكية

 ق الملكية حقو
 غير المسيطرة

 عائدة إلى 
حقوق الملكية 
للمساهمين في 

 الشركة األم

األوراق المالية 
- إلزامية التحويل
عنصر حقوق 

 الملكية
سندات رأس 

 مال
 األرباح

 المستبقاة

التغيرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 

إحتياطي تحوط 
التدفقات 

 النقدية
إحتياطي تحويل 

 عمالت أجنبية

رنامج أسهم ب
حوافز الموظفين 

 ، صافي
 احتياطي
 طوارئ

 احتياطي
 عـام

حتياطي ا
 قانوني

 احتياطي
  رأس المال نظامي

  الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم

___________ ___________ _________ ____________ ___________ __________ _________ _________ ________ ____________ _________ ________ _________ ___________ _________  
                

 ٢٠١٠ يناير ١الرصيد كما في  ٤,٨١٠,٠٠٠ ١,٣٣٦,٣٨٣ ١,٢٩١,٥٩٦ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ )١٣,٤٣٨( )٣٥٣,٧٣٦( )١٠٧,٣٦٠( )١٩٤,٢٧٩( ١,٤٦٧,٩٨٣ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٦٣٣,٨٨٣ ١٩,٠٢١,٠٣٢ ٦٩,٠٨٧ ١٩,٠٩٠,١١٩
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ____________ __________ __________ __________ __________ _________  

                
 صافي أرباح الفترة - - - - - - - - - ٢١٨,٥٥٧ - - ٢١٨,٥٥٧ ٦,٤٥٢ ٢٢٥,٠٠٩

٢٠٩,٦٤٩ - - - - - ٢٠٩,٦٤٩ - ٢٠٩,٦٤٩ - - - - - - 

فروقات الصرف الناتجة عن تحويل 
 العمليات الخارجية 

)١٦٨,١٠٧( - - - - )١٦٨,١٠٧( - )١٦٨,١٠٧( - - - - - - - 

من التحوط التغيرات في القيمة العادلة 
لصافي اإلستثمارات في العمليات 

 الخارجية

٥٣,١٩٥ - - - ٥٣,١٩٥ - ٥٣,١٩٥ - - - - - - - - 
التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات 

 متاحة للبيع

١١,٢٨٤ - - - ١١,٢٨٤ - ١١,٢٨٤ - - - - - - - - 
التغيرات في القيمة العادلة تم عكسها 

 عند بيع استثمارات متاحة للبيع
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _____________ __________ __________ __________ __________ _________  

                

٢٠٩,٦٤٩ )١٦٨,١٠٧( ٦٤,٤٧٩ ٢١٨,٥٥٧ - - ٣٢٤,٥٧٨ ٦,٤٥٢ ٣٣١,٠٣٠ - - - - - - 
الشاملة ) الخسائر/ (مجموع  األرباح

 للفترة
_________ _________ _________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _____________ __________ _________ __________ __________ _________  

                
  أرباح مدفوعة توزيعات - - - - - - - - - - - - - )٦,٦٩٢( )٦,٦٩٢(
 قسائم مدفوعة على سندات رأس مال - - - - - - - - - )١٢٢,٦٦٧( - - )١٢٢,٦٦٧( - )١٢٢,٦٦٧(

 )١٦إيضاح (
 أسهم ممنوحة - - - - - )٤٧,٠٨٥( - - - - - - )٤٧,٠٨٥( - )٤٧,٠٨٥(

 الجزء المكتسب من األسهم  - - - - - ٦,٩٩٢ - - - - - - ٦,٩٩٢ - ٦,٩٩٢
 زيادة في الحصة غير المسيطرةال - - - - - - - - - - - - - ٤,٤١٨ ٤,٤١٨

_________ _________ _________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ____________ _________ _________ _________ __________ _________  
                

 ٢٠١٠ مارس ٣١الرصيد كما في  ٤,٨١٠,٠٠٠ ١,٣٣٦,٣٨٣ ١,٢٩١,٥٩٦ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ )٥٣,٥٣١( )١٤٤,٠٨٧( )٢٧٥,٤٦٧( )١٢٩,٨٠٠( ١,٥٦٣,٨٧٣ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٦٣٣,٨٨٣ ١٩,١٨٢,٨٥٠ ٧٣,٢٦٥ ١٩,٢٥٦,١١٥
======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== =========== ======== ======= ======== ======== ========  

  
  . ألف درهم يشمل الحصة من أرباح شركة زميلة تم تحويلها إلى اإلحتياطي وهي غير متاحة للتوزيع١٧٦,٨٤٠تشمل األرباح المستبقاة مبلغ 

  



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  

 )٧         (          .            الموجزة الموحدةت الماليةابيان جزءاً ال يتجزأ من هذه الالمرفقةتشكل اإليضاحات 
  

  ) غير مدقق(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
   ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

     مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١١  ٢٠١٠    
    ألف درهـم  ألف درهـم

 األنشطة التشغيلية      
  غير المسيطرةصافي األرباح بعد التوزيعات للمودعين وقبل الضرائب وحقوق الملكية   ٥٨٤,١٥٠  ٢٢٧,٠٨٧

 :التعديالت     
 استهالك    ٣٦,١٠١  ٢٣,٩٠١

 إطفاءات موجودات غير ملموسة   ٧,٠٢٠  -
 إيرادات أنصبة أرباح   )٣(  )٨٦٣(

 مخصص القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها   ٣٥٩,١٤٨  ٦١٣,٧٩٠
 هامخصصات مرتجعة لقروض وسلفيات مشكوك في تحصيل   )٣٣,٦٤٩(  )٢٤,٦٠٢(

 مخصصات أخرى   ٧٣,٦٤٤  ٩٢,١٣٦
 الربح الصافي من إستثمارات لغرض المتاجرة واستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع   )٣,١٥٢(  )١٣,٧٨١(
 حصة في أرباح شركات زميلة   )٨٤,٣٧٦(  )١٠٨,٠٣٠(
 الفائدة المنسوبة إلى األوراق المالية إلزامية التحويل   )٢٢,٨١٣(  )١٢,٦٦٣(
 الجزء غير الفعال من التحوط   )١,٢٦٩(  -

 مصاريف برنامج حوافز أسهم الموظفين    ٩,٢٤٥  ٦,٩٩٢
_____________________ 

 
____________________    

      
 أرباح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة    ٩٢٤,٠٤٦  ٨٠٣,٩٦٧

 في ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك دةالزيا   )٥٧٩,٥٥٠(  )٤١٩,٣٢٨(
 في صافي مشتقات مالية للمتاجرة الزيادة   )٢,٨٢٣(  )٥٣,٩٣٩(
  في قروض وسلفيات )الزيادة/ (النقص   ١,٣٨٢,٧٣٣  )١,٢١١,١٨٠(
  في الموجودات األخرى)الزيادة/ (النقص   ٦٨,٦٨٦  )٢٠٦,٠٣٢(

 في األرصدة المستحقة للبنوك )النقص/(الزيادة    )١,٢٣٥,١٠٤(  ١,٠٧٩,٢٣٠
 الزيادة في ودائع العمالء   ٣,٠٣٢,٨٤٩  ٣,٨٣٩,٢٢١

 الزيادة في المطلوبات األخرى   ٣٣٥,٤٢٩  ٤٨٤,٧٢٢
____________________  ____________________    

      
 العمليات التشغيلية/ النقد الناتج من   ٣,٩٢٦,٢٦٦  ٤,٣١٦,٦٦١

 ب خارجية مدفوعةضرائ   -  )٢,٠٧٨(
____________________  ____________________    

      
 األنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج من   ٣,٩٢٦,٢٦٦  ٤,٣١٤,٥٨٣

         
____________________  ____________________    

 األنشطة االستثمارية     
 إستثمارات في شركات زميلة   )٣٢٨(  )٧٤٣(

 أنصبة أرباح إيرادات    ٣  ٨٦٣
 إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيعشراء    )٢,٣٦٥,٥٦٩(  )٨٤٧,٠٣١(

 استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيعصافي عوائد بيع    ٧٦,٠١٧  ٤٥٩,٦٤٧
 الزيادة في استثمارات عقارية   )١٣,٠٣٨(  -
 في شراء ممتلكات ومعدات، صا   )٢٣,٦٥٥(  )٢٤,٥٠٢(

____________________  ____________________    
      
 األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في   )٢,٣٢٦,٥٧٠(  )٤١١,٧٦٦(
         

____________________  ____________________    
 األنشطة التمويلية     
 وسطة األجلصافي تسديد قروض قصيرة ومت   )١,١١٦,٠٩١(  )٩١٩,٥٦٥(
  أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرةتوزيعات   -  )٦,٦٩٢(
 فوائد مدفوعة على سندات رأس مال   )١١٦,٦٦٧(  )١٢٢,٦٦٧(

 الزيادة في حقوق الملكية غير المسيطرة   -  ٤,٤١٨
 شراء أسهم برنامج حوافز الموظفين   )٦٠,٨٠٠(  )٣٣,٠٠٠(

____________________  ____________________    
      
 األنشطة التمويلية  صافي النقد المستخدم في   )١,٢٩٣,٥٥٨(  )١,٠٧٧,٥٠٦(
         

____________________  ____________________    
      

 في النقد وما يعادله  صافي الزيادة   ٣٠٦,١٣٨  ٢,٨٢٥,٣١١
      

 ما يعادله في بداية الفترةالنقد و   ١٦,٦٧٦,٢٨٤  ١٩,٣٧٣,٩١٩
         

___________________  ___________________    
      

 النقد وما يعادله في نهاية الفترة    ١٦,٩٨٢,٤٢٢  ٢٢,١٩٩,٢٣٠
         

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



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٨( 
  

  ت المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالبيانا
   ٢٠١١ مارس ٣١في للفترة المنتهية 

  
  عــام   ١

  

هو شركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية مسجلة فـي إمـارة أبـوظبي، دولـة               ) البنك. (ع.م. ش –بنك أبوظبي التجاري    
لخدمات البنكية والتجارية واالستثمارية واإلسالمية والوساطة وإدارة المحافظ من خالل          يقدم البنك ا  . اإلمارات العربية المتحدة  

شبكة فروعه البالغ عددها خمس وأربعون فرعا وأربع مكاتب للدفع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأربعة أفرع أخـرى                   
  . كات زميلةللدفع، باإلضافة إلى فرعين في الهند وشركات تابعة ومشاريع مشتركة وشر

  

. ب.، ص ١١- ، قطاع اي  ٣٣عنوان المكتب الرئيسي المسجل للبنك هو مبنى بنك أبوظبي التجاري، شارع السالم، قطعة سي               
  .، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة٩٣٩

  
  . وتعديالته١٩٨٤لسنة ) ٨(البنك مسجل كشركة مساهمة عامة طبقا لقانون الشركات التجارية االتحادي رقم 

  

  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٢

   أساس اإلعداد٢/١

، "التقارير المالية المرحليـة    " ٣٤تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بناء على المعيار المحاسبي الدولي رقم              
افق مـع القـوائم الماليـة الموحـدة          ويجب قراءتها بـالتو    المطلوبة للقوائم المالية الشاملة السنوية    والتشمل كافة اإلفصاحات    

 والتي تم تحضيرها بناءاًً على معـايير التقـارير الماليـة الدوليـة              ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١للمجموعة كما في نهاية السنة المالية       
  .الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي

  

 المالية الموجزة الموحدة متوافقة مـع       اناتاإلحتساب المستخدمة في إعداد هذه البي      طرق العرض و     إن السياسات المحاسبية و   
  .٢٠١٠ ديسمبر ٣١تلك المستخدمة في إعداد  البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
 ليست بالضرورة مؤشر على نتائج األعمـال المتوقعـة          ٢٠١١ مارس   ٣١إن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في         

  .٢٠١١ ديسمبر ٣١لتي سوف تنتهي في للسنة المالية ا
  

 العربية المتحدة والتي تمثل عملة التعامل والعـرض للبنـك          المالية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات       تم عرض هذه البيانات   
  .ير ذلكمقربة إلى أقرب ألف درهم، إال في حالة إيضاح غ

  
 ١٢ بتاريخ   ٢٠٠٨/ ٢٦٢٤وفقاً لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب البالغ رقم               

حسابية المتعلقة باإلستثمارات في األوراق المالية واإلستثمارات العقارية في         م، فقد تم اإلفصاح عن السياسات ال      ٢٠٠٨أكتوبر  
  . الموجزة الموحدةالبيانات المالية 
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 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٩( 
  

   المالية الموجزة الموحدة البياناتإيضاحات تتعلق ب
  )تابع( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  )تابع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٢
  
����� وا�	����ات ا���درة ��� ��� ا���ر�� 
	� ا�ن٢/٢�  ),�&. ( ا�
  

تقوم .  المفعولات المالية الموحدة للبنك للفترة األولي عندما تصبح سارية هذه التعديالت في البيانتطبيقتتوقع اإلدارة أن يتم 
  . هذه التعديالتتطبيقاإلدارة حالياً بدراسة اآلثار المحتملة ل

   المالية الموجزةالبياناتتوحيد أساس  ٢/٣
مة وشركاته التابعة، وشركاته الزميلة     شركة مساهمة عا   - تتضمن بنك أبوظبي التجاري     البيانات المالية الموجزة الموحدة     إن  

إن . إن المنشآت المسيطر عليها من قبل البنك يتم معاملتها كشركات تابعـة           "). البنك"يشار إليها معاً بـ     (ومشاريعه المشتركة   
تابعـة  السيطرة على هذه الشركات التابعة تتمثل في قدرة البنك على التحكم في السياسات الماليـة والتـشغيلية للـشركات ال                   

لقد تم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك وباستخدام سياسـات              . لإلستفادة من نشاط هذه الشركات    
يتم إستبعاد األرصدة المهمة للمعامالت واإليرادات والمصاريف بـين البنـك وشـركاته             . محاسبية مماثلة لما يستخدمه البنك    

  .لمشاريع المشتركة عند التوحيدالتابعة، والزميلة وا
  

يتم . يتم احتساب أثر التغيرات في حصة البنك في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق الملكية                  
 .تعديل القيمة المدرجة لحصة البنك وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغييرات في الحصة النسبية في الشركات التابعـة                 

يتم تعديل أي فرق بين مبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق الملكيـة                     
  .العائدة لمالكي البنك

  

  أوراق مالية للمتاجرة ولإلستثمار ٢/٤
يتم قياس األوراق المالية للمتاجرة ولإلستثمار مبدئياً بالقيمة العادلة، ولإلستثمارات في أوراق مالية غير مصنفة بالقيمة العادلة                 

  . الحقاً بناء على تصنيفهامن خالل الربح أو الخسارة يضاف أيضاً إليها تكاليف المعاملة المباشرة ويتم إحتسابها
  

  : تصنف إستثمارات البنك إلى الفئات التالية وتعتمد على طبيعة والهدف من اإلستثمارات
i- إستثمارات لغرض المتاجرة والتي تتضمن إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

ii- إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاقإستثمارات في أوراق مالية والتي تتضمن إستثمارات متاحة للبيع و  

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يكون األصل المالي محـتفظ بـه لغـرض                     

  .المتاجرة أو عند تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  

  :ف األصل المالي كأصل محتفظ به للمتاجرة في حاليتم تصني
   
  تم اإلستحواذ عليه مبدئيا بهدف بيعه في المستقبل القريب؛ أو  •
 المبدئي يمثل جزء من محفظة أدوات مالية محددة يقوم البنك بإدارتها ولها نمط فعلـي حـديث يظهـر                    تسجيلعند ال  •

  تحصيل أرباح قصيرة األجل؛ أو 
 .ات المالية غير المصنفة وغير الفعالة كأداة تحوطكونه من المشتق •
 

 تـسجيل يمكن تصنيف أصل مالي، عدا تلك المحتفظ بها للمتاجرة، كأصل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عنـد ال                   
  :المبدئي في حال

والتي يمكن نشوؤها فيما لو لم يـتم         تسجيلكان هذا التصنيف يلغي أو يخفض بشكل مهم حالة تناقض في القياس أو ال              •
  هذا التصنيف؛ أو
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  ة مساهمة عـامةشرك

 

)١٠( 
  

  المالية الموجزة الموحدة البياناتإيضاحات تتعلق ب
  )تابع( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  

  )تابع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٢

  )تابع ( أوراق مالية للمتاجرة ولإلستثمار٢/٤

صل المالي جزء من مجموعة أصول مالية أو مطلوبات مالية أو االثنين معا، والتي تتم إدارتها وتقييم أداءها                  يشكل األ  •
على أساس القيمة العادلة، وذلك بما يتماشى مع إستراتيجية البنك الموثقة المتعلقة باالستثمار وإدارة المخـاطر ويـتم                  

  لى هذا األساس؛ أو  المتعلقة بهذه المجموعات داخليا عالبياناتتقديم 
: األدوات الماليـة   "٣٩يشكل جزء من عقد يتضمن أدوات مشتقة مدمجة أو أكثر، يسمح المعيار المحاسبي الدولي رقم                 •

 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) أصول أو مطلوبات(بتصنيف كامل العقد مجتمعا " التسجيل والقياس
 

أي ربح أو خـسارة   تسجيلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمتها العادلة، بحيث يتم يتم إدراج الموجودات المالية بال   
  .ناتجة ضمن بيان الدخل

  محتفظ بها حتى االستحقاق
إن اإلستثمارات التي لديها تواريخ استحقاق أو مدفوعات ثابتة أو محددة ولدى البنك النية والقدرة على اإلحتفاظ بهـا حتـى                     

  . ريخ االستحقاق يتم تصنيفها كإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاقتا
  

يتم قياس اإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق مبدئياً بالقيمة العادلة مباشرةً مضافاً إليها تكاليف المعاملة، ويتم قياسـها                  
اإليراد على أساس    تسجيل خسائر انخفاض القيمة ويتم      الحقاً بالتكلفة المطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية، مطروحاً منها         

يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ باإلعتبار أية عالوات أو خصومات متعلقة بامتالك اإلسـتثمارات علـى                 . العائد الفعلي 
  .أساس طريقة معدل الفائدة الفعلية

  

ـ                     تثمار أو  إن أي ربح أو خسارة من هذه اإلستثمارات يتم تسجيله في بيان الدخل الموجز الموحد وذلك عند إلغاء تسجيل اإلس
  .انخفاض قيمته

  

إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد إنخفاض قيمة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلسـتحقاق المدرجـة بالتكلفـة                    
المطفأة، فإن مبلغ خسارة انخفاض القيمة المعترف بها هو الفرق بين القيمة المدرجة لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقديـة                   

ية المقدرة والمخصومة بموجب سعر الفائدة الفعلي األساسي لإلستثمار المالي، ويتم إدراج خسارة  إنخفـاض القيمـة                  المستقبل
  .الناتجة، إن وجدت، في بيان الدخل الموجز الموحد

  

ـ                  ن عـادةً   إن اإلستثمارات التي تم تصنيفها كإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق وليست قريبة من تاريخ إستحقاقها ال يمك
بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير على قدرة البنك على إستخدام هذا التصنيف، كذلك ال يمكن تصنيفها كعناصر تم التحـوط       

  .لها بخصوص معدل الفائدة أو مخاطر الدفع المقدم، لتعكس طبيعة هذه اإلستثمارات طويلة األجل

  متاحة للبيع
" محـتفظ بهـا حتـى اإلسـتحقاق       "أو   " بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخـسارة        "يتم إدراج اإلستثمارات غير المصنفة      

  ". كإستثمارات متاحة للبيع"
  

اإلستثمارات المتاحة للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة المباشرة، ويتم قياسها الحقـاً بالقيمـة                  تسجيليتم  
ات في األسهم غير المتداولة والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق يتم إدراجها بالتكلفة ويـتم                  إن اإلستثمار . العادلة

  .إختبارها إلنخفاض القيمة، إن وجدت
  

يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة مباشرةً ضمن إحتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة                  
بيان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد، باستثناء خسائر إنخفاض القيمة، والفوائد المحسوبة بإستخدام طريقـة الفائـدة                 في  

الفعلية واألرباح والخسائر الناتجة عن تحويل الموجودات النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم أخذها مباشرةً إلى بيان الـدخل                  
تبعاد اإلستثمار أو تحديد إنخفاض دائم في قيمته، فيتم إدراج األربـاح والخـسائر المتراكمـة            في حالة تم إس   . الموجز الموحد 

  . المسجلة سابقاً ضمن إحتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في بيان الدخل الموجز الموحد للفترة
  

 حـق البنـك فـي    ثباتلبيع في بيان الدخل الموجز الموحد عند  األرباح من اإلستثمارات المالية المتاحة لتسجيل حصصيتم  
  .إستالم إيرادات أنصبة األرباح

  



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)١١( 
  

   المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالبيانات
  )بعات( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  

  )بعات(لمحاسبية ملخص بأهم السياسات ا  ٢
  )بعات( أوراق مالية للمتاجرة ولإلستثمار ٢/٤

  )يتبع(متاحة للبيع 
صافي من أية تسديدات    ( اإلستثمارات المتاحة للبيع منخفضة القيمة بصورة دائمة ، فإن الفرق بين تكلفة الشراء               في حالة كون  

سارة انخفاض القيمة المسجلة سابقاً ضمن بيان الدخل المـوجز          ، والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً خ     )للمبلغ الرئيسي واإلطفاءات  
  . بيان الدخل الموجز الموحدأخذها إلىالموجز الموحد وبيان الدخل الشامل  من استبعادهاالموحد يتم 

  

رات في القيمة العادلـة     إنخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع، فإن المعالجة المحاسبية الالحقة للتغي           تسجيلعندما يتم   
  :لتلك الموجودات تختلف تبعاً لطبيعة الموجودات المالية المتاحة للبيع المعنية

  

اإلنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة في بيان الدخل الموجز الموحد عنـدما              تسجيلأدوات الدين المتاحة للبيع، يتم       - 
ية لإلنخفاض نتيجة إنخفاض في التدفقات النقديـة المـستقبلية المقـدرة لهـذه              يكون هنالك المزيد من األدلة الموضوع     

عندما ال يكون هنالك المزيد من األدلة الموضوعية على إنخفاض القيمة، فإنه يتم تسجيل إنخفـاض                . الموجودات المالية 
دلة ألدوات الدين في فتـرة الحقـة،        إذا زادت القيمة العا   . القيمة العادلة للموجودات المالية مباشرةً ضمن حقوق الملكية       

ويمكن ربط الزيادة بشكل موضوعي لحدث وقع بعد تسجيل خسارة اإلنخفاض في بيان الدخل الموجز الموحـد، يـتم                    
  .إسترجاع خسارة اإلنخفاض من خالل بيان الدخل إلى حد الزيادة في القيمة العادلة

لزيادات الالحقة في القيمة العادلة لألداة كإعادة تقييم ويتم تسجيلها          أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع، يتم معالجة جميع ا         - 
إن خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها في أدوات حقوق الملكية ال يتم عكسها من خـالل             . مباشرةً ضمن حقوق الملكية   
ملكية المتاحة للبيع في بيان     يتم اإلعتراف بالنقص الالحق في القيمة العادلة ألدوات حقوق ال         . بيان الدخل الموجز الموحد   

الدخل الموجز الموحد، إلى حد أن المزيد من خسائر اإلنخفاض التراكمي تم تكبدها فيما يتعلـق بتكلفـة إقتنـاء أدوات                     
 . حقوق الملكية

  إعادة التصنيف 
يتم إحتساب  . يرإن إعادة التصنيف تنشأ فقط في حاالت نادرة عندما يصبح األصل ليس مقتنى لغرض بيعه على المدى القص                 

  .إعادة التصنيف بالقيمة العادلة للموجودات المالية كما في تاريخ إعادة التصنيف

  اإلستثمارات في أوراق مالية تسجيلإلغاء 
ـ               تسجيليقوم البنك بإلغاء     تثمارات  اإلستثمارات في أوراق مالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك اإلس

إذا لم يقم البنـك     . أو عند تحويل اإلستثمارات وبما فيها جميع المنافع والمخاطر المتعلقة بملكية اإلستثمارات إلى منشأة أخرى              
 والمخاطر المتعلقة بملكية اإلستثمارات وإسـتمر بالـسيطرة         منافعبتحويل اإلستثمارات بشكل كامل أو لم يقم بتحويل جميع ال         

فوائده المتبقية بـالموجودات وأي إلتزامـات    بتسجيلثمارات التي تم تحويلها إلى منشأة أخرى، فإن البنك يقوم    على تلك اإلست  
أما في حالة إحتفاظ البنك بشكل جوهري بكافة منافع ومخاطر الملكية للموجودات فإن البنـك يـستمر                 . يتوجب عليه سدادها  

  .مضمونة للعائدات المستلمةالقروض ال  بتسجيلأيضاويقوم الموجودات المالية  تسجيلب
  إستثمارات عقارية ٢/٥

أو زيادة في قيمتها أو كالهما معاً، ولكن ليس لغـرض البيـع             /يحتفظ باإلستثمارات العقارية للحصول على إيرادات إيجار و       
 اإلسـتثمارات    أو الخدمات أو ألغراض إداري يتم إدراج       ضمن سياق العمل اإلعتيادي واستخادمها في إنتاج أو توريد السلع         

إن القيم العادلة هـي المبـالغ المقـدرة         . العقارية بناء على القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات كما في تاريخ بيان المركز المالي            
يـتم  .  في معامالت تجارية بحتـة    والتي من خاللها يمكن إستبدال العقار في تاريخ التقييم ما بين مشتري وبائع لديهما الرغبة              

يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من التغييرات فـي          . تحديد القيمة العادلة بشكل دوري من قبل مقيمين مهنيين مستقلين         
  .القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في بيان الدخل الموجز الموحد في الفترة التي يحدث فيها التغيير

  

ات العقارية قيد التطوير التي يتم بناؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كاستثمار عقاري يتم قياسها مبدئياً                 إن االستثمار 
وبعـد التـسجيل    . بالتكلفة بما في ذلك جميع التكاليف المباشرة المتعلقة بالتصميم وإنشاء العقار بما في ذلك تكاليف الموظفين               

إن األرباح والخسائر التي تنشأ عن تغيرات القيمة العادلة لإلستثمارات          . قارية بالقيمة العادلة  األولي، يتم قياس اإلستثمارات الع    
يتم تحويل العقار بعد االنتهاء من إنشائه       .  األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها        ضمنالعقارية قيد التطوير يتم إدراجها      
   .أو تطويره إلى استثمارات عقارية



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)١٢( 
  

  ت المالية الموجزة الموحدة معلوماتعلق بالإيضاحات ت
  )بعتا( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية   ٣
  

  ديسمبر٣١كما في
٢٠١٠ 

  مارس٣١كما في 
٢٠١١ 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درهم

___________________________ __________________________   
    

 نقد في الصندوق  ٤٦٠,٠٢٨ ٥٢٤,٩٦١
 أرصدة لدى البنوك المركزية  ٤,٨٢٢,٥٦٨ ٤,٦١٢,٦٦٩

 شهادات إيداع لدى البنك المركزي  ٢٥٠,٠٠٠ ٧٥٠,٠٠٠
________________________ ________________________   

    
٥,٥٣٢,٥٩٦ ٥,٨٨٧,٦٣٠   

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

  ديسمبر٣١كما في
٢٠١٠ 

  مارس٣١كما في 
٢٠١١ 

 : للنقد وأألرصدة لدى البنوك هو كما يلية الجغرافيإن التركيزات 

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درهم

    

 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٥,٥٠٠,٢٤٠ ٥,٨٦١,١٤٨
 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٣٢,٣٥٦ ٢٦,٤٨٢

_______________________ _______________________   
    

٥,٥٣٢,٥٩٦ ٥,٨٨٧,٦٣٠   
=============== ===============   

  
  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك   ٤

  ديسمبر٣١كما في
٢٠١٠ 

  مارس٣١كما في 
٢٠١١ 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درهم

___________________________ __________________________   

 حسابات جارية وودائع تحت الطلب  ٦٨٥,٤٢٢ ٢٨٠,٣١٤

١,٦٢٤,٠٠٠ ١,٦٢٤,٠٠٠ 
 حسابات مرابحة 

 حسابات اكتتاب  ١٧,٧٠٦,٢٦١ ١٦,٤٩٣,٢٢٠
__________________________ _________________________   

٢٠,٠١٥,٦٨٣ ١٨,٣٩٧,٥٣٤ 
  

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

  
  ديسمبر٣١كما في
٢٠١٠ 

  مارس٣١كما في 
٢٠١١ 

للودائع وأألرصدة المستحقة لدى البنوك هو كما التركيزات الجغرافية إن  
 :يلي

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درهم

___________________________ __________________________   
    

 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ١٠,٢٩٨,٥٢٧ ٨,٨٩٨,٨٢٦
 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٩,٧١٧,١٥٦ ٩,٤٩٨,٧٠٨

__________________________ ___________________________   
٢٠,٠١٥,٦٨٣ ١٨,٣٩٧,٥٣٤   

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



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)١٣( 
  

  لية الموجزة الموحدة ت المامعلوماإيضاحات تتعلق بال
  )بعتا( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  

  القروض والسلفيات، صافي  ٥
  ديسمبر٣١كما في
٢٠١٠ 

  مارس٣١كما في 
٢٠١١ 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درهم

___________________________ __________________________   
    

 )أفراد وشركات(السحب على المكشوف   ١٣,٤٤٢,٩٩٦ ١٥,١٩٢,٩٠٢
  تقليدي–قروض الشركات   ٩٢,٧٢٧,٧٥٠ ٩٤,٠٩٠,٣٩٥

  إسالمي–قروض الشركات   ٦٢٩,٤٣٨ ٦٢٣,٣٨٩
  تقليدي–قروض األفراد   ١٢,٩٠٠,٠٣٩ ١٢,٩٩٤,٥٤٥
  إسالمي- قروض األفراد   ٢,٩٥١,٧٣٣ ٢,٥٥٩,٥٩٨
  تقليدي–بطاقات ائتمان   ٢,٦٠٣,٦٧١ ٢,٦٦٢,٥٠٥

  إسالمي–إئتمان بطاقات   ٤٤,٧٨٥ ٤٣,٢٦٩
 تسهيالت أخرى  ٨٠٠,٤٢٤ ٩٠١,٧٠٤

_______________________ __________________________   
    

١٢٦,١٠٠,٨٣٦ ١٢٩,٠٦٨,٣٠٧   
 مخصص إنخفاض القيمة: يطرح  )٥,٠٢٨,٠٨٨( )٦,٢٩٦,٤٣٧(

_________________________ ___________________________   
١٢١,٠٧٢,٧٤٨ ١٢٢,٧٧١,٨٧٠   
================ =================            

  
  :كما يليهي الحركة على مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات المقيمة إفرادياً والمقيمة كمجموعة 

  

   )غير مدققة (٢٠١١ مارس ٣١كما في   )مدققة (٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في 

  المجموع

إنخفاض قيمة 
القروض 
المقيمة 

  كمجموعة

إنخفاض قيمة 
القروض 

  المجموع  المقيمة إفرادياً

إنخفاض قيمة 
القروض 
المقيمة 

  كمجموعة

إنخفاض قيمة 
القروض 

   المقيمة إفرادياً
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

_________________  _________________  _________________  _________________  _________________  _________________   
             

  يناير١كما في   ٤,٦٥٣,١٤٦  ١,٦٤٣,٢٩١  ٦,٢٩٦,٤٣٧  ٢,٧٢٧,٤٠٣  ١,٥٠٤,٨٥٤  ٤,٢٣٢,٢٥٧
  األعمالاإلستحواذ على  -  -  -  ١١٤,٣٦٨  -    ١١٤,٣٦٨

 السنة / المحمل خالل الفترة  ٣٠٣,٥٧٥  ٥٥,٥٧٣  ٣٥٩,١٤٨  ٣,٠٠٤,٥٣٦  ١٣٨,٥١١  ٣,١٤٣,٠٤٧
 مخصصات مسترجعة  )٣٣,٦٤٩(  -  )٣٣,٦٤٩(  )٢٨٣,٤٦٩(  -    )٢٨٣,٤٦٩(
 صافي مبالغ تم شطبها  ) ١,٥٩٣,٨٩٥(  )٤١(  ) ١,٥٣٩,٩٣٦(  )٩١٠,١٣٠(  )١٦٨(  )٩١٠,٢٩٨(

 ترجمة عملة أجنبية  ٧٣  ١٥  ٨٨  ٤٣٨  ٩٤  ٥٣٢
             
             

 الرصيد كما في   ٣,٣٢٩,٢٥٠  ١,٦٩٨,٨٣٨  ٥,٠٢٨,٠٨٨  ٤,٦٥٣,١٤٦  ١,٦٤٣,٢٩١  ٦,٢٩٦,٤٣٧
             



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)١٤( 
  

  ت المالية الموجزة الموحدة معلوماإيضاحات تتعلق بال
  )بعتا( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  )بعتا(القروض والسلفيات، صافي   ٥
  

  :تصنيف القطاع اإلقتصادي لمحفظة القروض والسلفيات بعد خصم الفوائد المعلقة هو كما يلي
  

  )غير مدققة( ٢٠١١ مارس ٣١كما في  )مدققة( ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ كما في 

  اخل اإلماراتد خارج اإلمارات إجمالي داخل اإلمارات خارج اإلمارات إجمالي
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم

_______________________ __________________ _____________________ _____________________ ___________________ __________________  
 القطاع االقتصادي      

 الزراعي ٨,٣٢١ - ٨,٣٢١ ٩,١٦٢ -  ٩,١٦٢
 الطاقة ٣,٤٥٣,٨٣١ ٢٨٠,٨٩٧ ٣,٧٣٤,٧٢٨ ٣,٤٧٦,٦٤٨ ٢٧٥,٣٤٤ ٣,٧٥١,٩٩٢

 التجارة ٧٣٣,١٦٧ ٧,٧٠١ ٧٤٠,٨٦٨ ٧٩٨,٧٣٤ ٧,٣١٣ ٨٠٦,٠٤٧
 تمويل المقاولين ٢,٢٤٦,٩٩٤ ٢٢٧,٤٣٢ ٢,٤٧٤,٤٢٦ ٢,٣٦٨,٤٠٧ ٢٢٢,٨٢٤ ٢,٥٩١,٢٣١

 تطوير وإنشاءات ٢٢,٨١٠,٩٥٣ - ٢٢,٨١٠,٩٥٣ ٢٢,٤٤٣,٣٩٨ -  ٢٢,٤٤٣,٣٩٨
 إستثمار عقاري ١٢,٠٨٧,٦٥٢ ٢٠١,٦٢٨ ١٢,٢٨٩,٢٨٠ ١٢,٢٧٧,٦٤٨ ٦٨٥,٥٩٣ ١٢,٩٦٣,٢٤١
 النقل والمواصالت ٢,٢١٠,٧٨٣ ٥٤٢,١٩٢ ٢,٧٥٢,٩٧٥ ٢,٤٣٩,٥٦٠ ٥٥٥,٣٣٦ ٢,٩٩٤,٨٩٦

  قروض التجزئة–األفراد  ١٧,٩٨٦,٩٨٠ ٢٤٦,٩٧٢ ١٨,٢٣٣,٩٥٢ ١٨,٢١٠,٤٧٢ ٢٩١,٠١٥ ١٨,٥٠١,٤٨٧
  قروض مضمونة–األفراد  ١٨,٧٠١,٢٦٩ ٢٧٠,٩٠١ ١٨,٩٧٢,١٧٠ ١٩,٤٢٨,٣٥٦ ٣٠٠,٣٨٢ ١٩,٧٢٨,٧٣٨
 الحكومي ٥,٦٢٣,٠٢٢ - ٥,٦٢٣,٠٢٢ ٤,٦٤٠,٨٥١ -  ٤,٦٤٠,٨٥١
 مؤسسات مالية ٥,٧٩٧,٦٥٧ ١,١٧٤,٤٨٤ ٦,٩٧٢,١٤١ ٥,٤٣٢,٣٩١ ١,١٦٦,٢٠٥ ٦,٥٩٨,٥٩٦
 الصناعة ٢,٠٠٢,٥٨٥ ١١٤,٣٢٨ ٢,١١٦,٩١٣ ٢,٢٧٥,٤٩٢ ١٢٣,٩٧٦ ٢,٣٩٩,٤٦٨

 خدمات  ٢٦,٤٢٦,١٢٥ ٢,٨٨٨,٣٠٢ ٢٩,٣١٤,٤٢٧ ٢٦,٩٧٩,٧٣٦ ٤,٦٥٨,٢١٩ ٣١,٦٣٧,٩٥٥
 أخرى ٣٩,٦٣٦ ١٧,٠٢٤ ٥٦,٦٦٠ ١,٢٤٥ -  ١,٢٤٥

       
       

 اإلجمالي ١٢٠,١٢٨,٩٧٥ ٥,٩٧١,٨٦١ ١٢٦,١٠٠,٨٣٦ ١٢٠,٧٨٢,١٠٠ ٨,٢٨٦,٢٠٧ ١٢٩,٠٦٨,٣٠٧
       
       
 مخصص إنخفاض القيمة: ينزل   )٥,٠٢٨,٠٨٨(   )٦,٢٩٦,٤٣٧(

       
       

 اإلجمالي   ١٢١,٠٧٢,٧٤٨   ١٢٢,٧٧١,٨٧٠
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)١٥( 
  

  

  ت المالية الموجزة الموحدة معلوماإيضاحات تتعلق بال
  )عتاب( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  األدوات المالية المشتقة   ٦

  

  :إن القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة هي مبينة أدناه
   القيم العادلة

   الموجودات  المطلوبات
   ألف درهم  ألف درهم

________________________  ________________________   
 )غير مدققة( ٢٠١١ مارس ٣١كما في     
     
 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة وعقود معدالت آجلة  ٣,٢٥٨,٢٢٦  ٣,٢٠١,٤٨٥
 خيارات  ١٤٤,٦٩١  ١٤٨,٠٣٩
 ع والطاقةمقايضات السل  ١٢٦,٦٣٦  ١٢٠,٠٨٣
 عقود المقايضات الخيارية  ٢١,١٢٠  ٢١,١٢٠

          
 كتحوط القيم العادلةمشتقات مالية محتفظ بها   ٣,٥٥٠,٦٧٣  ٣,٤٩٠,٧٢٧

     

 مقايضات أسعار الفائدة وعقود آجلة  ٥٠٢,٩٣٩  ١٠٠,٩٨٧
     
 مالية محتفظ بها كتحوض صافي االستثمارات مشتقات     

 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة  -   ١٣٧,٧٨٠
          

٤,٠٥٣,٦١٢  ٣,٧٢٩,٤٩٤   
     

  

   القيم العادلة
   الموجودات  المطلوبات
   ألف درهم  ألف درهم

 )مدققة( ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في   _________________________  _______________________
     

 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة    
 مقايضات أسعار الفائدة و عقود معدالت آجلة  ٣,١٣٢,٠٧٦  ٣,٠٧٨,١٤٢

 خيارات  ١٦٠,٠٦٣  ١٦٤,٠٦١
 مقايضات السلع والطاقة  ٥٣,٣٤٨  ٤٦,٥٧٩
 عقود مقايضات دخيلة  ٢,٠٩١  ١,٦٧٣

 عقود المقايضات الخيارية  ٢٥,٦٢٨  ٢٥,٦٢٨
     

     

٣,٣٧٣,٢٠٦  ٣,٣١٦,٠٨٣   
     

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوط القيم العادلة    
 مقايضات أسعار الفائدة وعقود آجلة  ٢١٥,٧٦٧  - 
     
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوض صافي االستثمارات     

 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة  -   ١٧١,٦٨١
     

     

٣,٥٨٨,٩٧٣  ٣,٤٨٧,٧٦٤   
     

  

: ٢٠١٠(ألف درهم  ١,٢٦٩ر بمبلغ ستثمااإلعجز التحوط المتعلق بالقيمة العادلة وصافي تحوطات أرباح تم تسجيل صافي 
 من )الخسائر/ (ألرباحصافي ا"الموحد ضمن بند المرحلي الموجز  بيان الدخل ضمن) ألف درهم ٢,٥٦٤خسائر بمبلغ 

  ).٢٠إيضاح رقم  ( المشتقات الماليةفي متاجرةال
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)١٦( 
  

  ت المالية الموجزة الموحدة معلوماإيضاحات تتعلق بال
  )عتاب( ٢٠١١ارس  م٣١للفترة المنتهية في 

  
  استثمارات في أوراق مالية   ٧

   )غير مدققة (٢٠١١ مارس ٣١كما في 

  المجموع
باقي دول 

  العالم

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
  األخرى

اإلمارات 
العربية 
   المتحدة

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
_______________________  _______________________  _______________________  _______________________   

 استثمارات متاحة للبيع        
 :مدرجة        

 أوراق بسعر صرف عائم  ٥٥٧,٠٤١  -  ٩,٤٠٣  ٥٦٦,٤٤٤
 تعهدات مدينة مضمونة  -  -  ٤٤,٣٦٥  ٤٤,٣٦٥
 أدوات حقوق ملكية  ١٢,٧٣٤  -  -  ١٢,٧٣٤

 ماليةسندات   ٣,٣٦٨,٣٢٠  ٧٣٦,١٣٣  ٢,٨٨١,٨٩٠  ٦,٩٨٦,٣٤٣
 استثمارات في صناديق  ٣٧,٤٦١  -  -  ٣٧,٤٦١

 أوراق مالية حكومية  ١,٣٤٧,٥٥٩  ١,١٣٤,٩٥٢  ١٨٥,٠٦٩  ٢,٦٦٧,٥٨٠
         
         

 مجموع اإلستثمارات المدرجة  ٥,٣٢٣,١١٥  ١,٨٧١,٠٨٥  ٣,١٢٠,٧٢٧  ١٠,٣١٤,٩٢٧
         
         
 :غير مدرجة        

 أدوات حقوق ملكية  ١٩٣,٠٤٢  -  ٣٣٢  ١٩٣,٣٧٤
 استثمارات في صناديق إستثمارية  ٧٨,٥٢٦  -  -  ٧٨,٥٢٦

         
         

 مجموع اإلستثمارات غير المدرجة  ٢٧١,٥٦٨  -  ٣٣٢  ٢٧١,٩٠٠
         
         

 مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع  ٥,٥٩٤,٦٨٣  ١,٨٧١,٠٨٥  ٣,١٢١,٠٥٩  ١٠,٥٨٦,٨٢٧
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)١٧( 
  

  ت المالية الموجزة الموحدة  معلوماإيضاحات تتعلق بال
  )بعات( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  

  )بعتا(استثمارات في أوراق مالية   ٧
  
  

   )مدققة (٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في

  باقي دول العالم  المجموع

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
  األخرى

اإلمارات العربية 
   المتحدة

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
_______________________  _______________________  _______________________  _______________________   

 استثمارات متاحة للبيع        
 :مدرجة        

 أوراق بسعر صرف عائم  ٤٨٤,٥٣٥  -   ٧,٣٤٦  ٤٩١,٨٨١
 تعهدات مدينة مضمونة  -   -   ٣٠,٩٢١  ٣٠,٩٢١
 أدوات حقوق ملكية  ١٢,٢٤٢  -   -   ١٢,٢٤٢

 ماليةسندات   ٢,٩٧٣,١٠٨  ٦٣٥,٢٥٧  ١,٢٠٩,٨٥٢  ٤,٨١٨,٢١٧
 استثمارات في صناديق   ٣٩,١٤٩  -   -   ٣٩,١٤٩

 أوراق مالية حكومية  ١,٢٣٣,٠٩٣  ١,١٤٥,٦٤٨  ٢٣٠,٤٠٣  ٢,٦٠٩,١٤٤
         
         

 مجموع اإلستثمارات المدرجة  ٤,٧٤٢,١٢٧  ١,٧٨٠,٩٠٥  ١,٤٧٨,٥٢٢  ٨,٠٠١,٥٥٤
         
 :غير مدرجة        

 أدوات حقوق ملكية  ١٩٤,٠٣٥  -   ٣٤٣  ١٩٤,٣٧٨
 استثمارات في صناديق   ٦٧,٢٠٦  -   -   ٦٧,٢٠٦

         
         

 مجموع اإلستثمارات غير مدرجة  ٢٦١,٢٤١  -   ٣٤٣  ٢٦١,٥٨٤
         
         

  اإلستثمارات المتاحة للبيعمجموع  ٥,٠٠٣,٣٦٨  ١,٧٨٠,٩٠٥  ١,٤٧٨,٨٦٥  ٨,٢٦٣,١٣٨
         

  
 ألـف   ١,٠١٢,٧٩١على سندات بالقيمة العادلة بمبلـغ        ٢٠١١ مارس   ٣١في  كما  تتضمن السندات في اإلستثمارات المدرجة      

  . شركات القطاع العامتمثل استثمارات في)  ألف درهم١,٠٠٦,١١٦:٢٠١٠ ديسمبر٣١كما في (درهم 
  

 ٣١(ألـف درهـم      ٣٧,٠٦٧  لـديها قيمـة مدرجـة تبلـغ         ملكيـة  قتضم االسـتثمارات غيـر المدرجـة، أدوات حقـو         
 العادلة بصورة موثوقـة فـي غيـاب         قيمتهاقد تم إدراجها بالتكلفة حيث ال يمكن قياس         )  ألف درهم  ٣٧,٠٧٩:٢٠١٠ديسمبر

  .أسعار سوق يمكن مالحظتها أو أي معلومات أخرى متعلقة
  

يضات أسـعار الفائـدة ويـتم    ات بمعدالت ثابتة من خالل مقا  يقوم البنك بالتحوط لمخاطر أسعار الفائدة على بعض اإلستثمار        
 ألف درهـم    ٩١,٩٤٢مبلغ  ٢٠١١ مارس   ٣١ضة أسعار الفائدة في     يبلغت القيمة العادلة لمقا   . تحديدها كتحوطات القيمة العادلة   

التحوطات في بيان الدخل    تم إدراج مكاسب وخسائر عدم فعالية التحوط المتعلقة بهذه          ).  درهم ٤٨,٢٨٦ :٢٠١٠ ديسمبر   ٣١(
  .)"٢٠إيضاح رقم ( المتاجرة )خسائر/(صافي ارباح"  ضمن بندالموحد

  

إجمالي العائد وبموجبها فـإن الـسندات يـتم رهنهـا           في مشتقات مالية    يبرم البنك إتفاقيات إعادة الشراء وإتفاقيات مقايضة        
إن الجـدول   . المخاطر والمنافع المتعلقة باالسـتثمارات    وتعهد البنك باالحتفاظ ب   . واالحتفاظ بها لدى جهات أخرى كضمانات     

  :التالي يبين القيمة المدرجة لهذه السندات واإللتزامات المالية المرتبطة بها
  
  

   )غير مدققة( ٢٠١١ مارس ٣١كما في   )مدققة( ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في
القيمة المدرجة 

للمطلوبات 
  المتعلقة بها

القيمة المدرجة 
لموجودات ل

  المرهونة

القيمة المدرجة 
للمطلوبات 
  المتعلقة بها

القيمة المدرجة 
للموجودات 

   المرهونة
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

_______________________  _______________________  _______________________  _______________________   
         

 مقايضات إجمالي العائد  ٦٢٣,٣٢٤  ٦٢٢,٣٧٤  ٦٢٥,٢٣٢  ٦٢٢,٣٧٤
 تمويل إعادة الشراء  ٥٩٤,٨٢٦  ٤٤٠,٧٦٠  ٦٠٣,٦٤٥  ٤٤٠,٧٦٠

_______________________  _______________________  ______________________  _______________________   
         

١,٢١٨,١٥٠  ١,٠٦٣,١٣٤  ١,٢٢٨,٨٧٧  ١,٠٦٣,١٣٤   
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)١٨( 
  

  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  )بعتا( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  

  )بعات(استثمارات في أوراق مالية   ٧
  

تتضمن اإلستثمارات في أوراق مالية إستثمار في وسائل إستثمار مركبة وموجودات أخرى مالية مركبة مثل التعهدات المدينة                 
  والتي يعتمد أدائها على ضمانات موجودة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وتتكون معظمهـا مـن               )CDOs(المضمونة  

  . موجودات في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا الغربية وآسيا
  

 ألـف   ٥٣,٧٦٨ ألف درهم و     ٤٢١,١٤٢بلغت   ٢٠١١ مارس   ٣١إن القيمة اإلسمية والقيمة العادلة لهذه اإلستثمارات كما في          
وقـد تـأثرت هـذه      ).  ألف درهم، على التوالي    ٣٨,٢٦٧ ألف درهم و     ٤٢١,٨٧٢ :٢٠١٠ ديسمبر   ٣١(درهم على التوالي    

األوراق المالية سلبياً نتيجة لألزمة المالية العالمية والتي نتجت عن هبوط في سوق الرهونات العقارية الثانوي في الواليـات                   
ا باإلضافة إلى النقص في السيولة      المتحدة األمريكية واألحوال التأمينية األخيرة في كٍل من الواليات المتحدة األمريكية وأوروب           

 ديـسمبر   ٣١( ألـف درهـم      ٣٨٧,٠٠٠إن التعرض أعاله تم إدراجه بالصافي في مخصص إنخفاض القيمة بمبلغ            . الجارية
  .لمقابلة مجموع التعرض أعاله)  ألف درهم٣٨٣,٣٢٧ :٢٠١٠

  
العادلة من قبل إدارة البنك بناء على وضع السوق الحالي والظـروف            لقد تم تقدير الخسائر الناتجة عن اإلنخفاض في القيمة          

  .اإلقتصادية المتوقعة لهذه اإلستثمارات
  
  إستثمارات في شركات زميلة  ٨

  

  ديسمبر٣١كما في
٢٠١٠ 

  مارس٣١كما في 
 ٢٠١١ 

 اسم الشركة الزميلة 

   )غير مدققة(  )مدققة(
   ألف درهم  ألف درهم

_______________________  _______________________   
 آر إتش بي كابيتال برهارد  ٥,٤٣٠,٢٦٥  ٥,٢٥٣,٦٦٤

 صندوق النوخذة  ٦٧,٣٠٢  ٧١,٣٣٠
 "ا م اس سي أي ألسواق اإلمارات"صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر   ٢٨,٣٤٣  ٣٣,٢٠٥

_______________________  _______________________   
     

 القيمة المدرجة   ٥,٥٢٥,٩١٠  ٥,٣٥٨,١٩٩
     

  
  :إن تفاصيل استثمار البنك في الشركات الزميلة هي كما يلي

  
 الملكية نسبـة    
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ ٢٠١١ مارس ٣١ التأسيس بلد الرئيسي النشاط الزميلة الشركات 
 _______________________ _______________________ _______________________ _________________________ __________________________ 
           

تقديم كافة الخدمات البنكية للـشركات       آر إتش بي كابيتال برهارد )أ
ــالمية    ــدمات اإلس ــراد والخ واألف
ــأمين    ــة والت ــشارات المالي واإلست

 واإلستثمارات العقارية

  %٢٥ ماليزيا
 

٢٥%  
 

      
االستثمار في األسـهم المدرجـة فـي         صندوق النوخذة )ب

بورصة أبوظبي وسوق دبـي المـالي       
وفي بورصات أخرى في دول مجلس      

 .التعاون الخليجي

 %٢١ %٢١ اإلمارات العربية المتحدة

      
صندوق بنك أبوظبي التجاري     )ج

ــر  ــي أي "لمؤش ا م اس س
 "ألسواق اإلمارات

م المدرجـة فـي     االستثمار في األسـه   
بورصة أبوظبي وسوق دبـي المـالي       
وسوق دبي المالي العالمي التي يحددها      
مؤشر صندوق بنك أبوظبي التجـاري      

ــر  ــواق "لمؤش ــي أي ألس ا م اس س
 ").مؤشر االوراق المالية" ( "اإلمارات

 %٢٩ %٢٩ اإلمارات العربية المتحدة

  



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)١٩( 
  

  ة إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحد
  )بعات( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  )بعات(إستثمارات في شركات زميلة   ٨
  

، استحوذ البنك من خالل شركته التابعة المملوكة بالكامل، بنك أبوظبي التجاري هولـدينغ              ٢٠٠٨ مايو   ١٤بتاريخ    ) أ(
الـشركة  ("، ماليزيـا    من حقوق ملكية بنك آر إتش بي كابيتال برهارد        % ٢٥اس دي أن برهارد، على      ) ماليزيا(

  "). الزميلة

 مـارس   ٣١ في بورصة األوراق المالية في ماليزيا كما فـي            متداولة أدوات ملكية آر إتش بي كابيتال برهارد      إن  
ـ ٥,٥٩٢,٠٨٠ :٢٠١٠ ديـسمبر  ٣١(ألف درهم    ٥,٦٠٥,٩٢٧وقد بلغت قيمة اإلستثمارات المدرجة       ٢٠١١ ف  أل
  ).درهم

تحوط البنك جزئياً لمخاطر ترجمة العملة في صافي اإلستثمارات في آر إتش بي كابيتال برهارد من خالل العقود                  
نتيجةً ألدوات التحوط تم تسجيل خـسائر بمبلـغ         . اآلجلة للعمالت األجنبية وتم تحديد هذه العقود كمشتقات تحوط        

والتي تـم تـسجيلها   )  ألف درهم  ٥٤٣,٣٧٩خسائر بمبلغ   تسجيل ال تم  : ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١( ألف درهم    ٦٢٢,٩٤٣
سوف تؤثر هذه الخسائر على بيان الدخل الموجز الموحد كلياً أو جزئيـاً عنـد               . ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر    

الملكية الـى بيـان الـدخل       التوجد أية خسائر تم إعادة تصنيفها من حقوق         . استبعاد االستثمار في الشركة الزميلة    
 مـارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في      (الموجز الموحد للفترة حيث لم يتم استبعاد اإلستثمار من شركة زميلة            

  ).الشيء: ٢٠١٠
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٢٠( 
  

  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  )بعتا( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  

  )بعتا( شركات زميلة إستثمارات في  ٨
  

، لــ آر    ٢٠١٠ ديـسمبر  ٣١لسنة المنتهية في    اكات الزميلة كما في     رشلمتواجدة الملخصة لل  فيما يلي أحدث البيانات المالية ا     
، لصندوق النوخذة وصندوق أبوظبي التجاري لمؤشـر  ٢٠١١ مارس ٣١كما في الفترة المنتهية في . أتش بي كابيتال برهارد  

  :تاي أسواق اإلمارا.سي.اس.ام
  

 
  

    

   )غير مدققة( 

   ألف درهم  
 __________________________ 

  

 مجموع الموجودات  ١٥٧,٤٢٤,٩١٧ 

 مجموع المطلوبات  ١٤٤,٨٤٩,٨٦١ 
 ___________   

 صافي الموجودات  ١٢,٥٧٥,٠٥٦ 
    

 حصة البنك في صافي الموجودات في شركات زميلة  ٣,١٣٣,٢٢٠ 
    

 مجموع إيرادات الفوائد وإيرادات التشغيل األخرى  ٤,٨٩٢,٢٣٨ 
    

 مجموع ربح الفترة  ١,٧٠٨,٧١٦ 
    

 حصة البنك في أرباح الشركات الزميلة  ٤٢٧,٧٠٦ 
    

 حصة البنك في المطلوبات الطارئة للشركات الزميلة  ٢١,٠٦١,٧٣٨ 
    



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٢١( 
  

  ت المالية الموجزة الموحدة  معلوماإيضاحات تتعلق بال
  )بعات( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  إستثمارات عقارية  ٩
  

  المجموع

إستثمارات 
عقارية تحت 

  التطوير

إستثمارات 
   تملةعقارية المك

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
__________________________  __________________________  __________________________   

 ٢٠١٠ يناير ١كما في   ٥٤٩,٤٩٢  -   ٥٤٩,٤٩٢
 إضافات خالل السنة  -   ٧٣,٥٨٣  ٧٣,٥٨٣

 نقص في القيمة العادلة   )١١٦,٤١٢(  -   )١١٦,٤١٢(
 تحويل من ممتلكات ومعدات، بالصافي  )٢١٧,٤٧١(  -   )٢١٧,٤٧١(

       
 )مدققة (٢٠١١ يناير ١كما في   ٢١٥,٦٠٩  ٧٣,٥٨٣  ٢٨٩,١٩٢
 إضافات خالل السنة  -   ١٣,٠٣٨  ١٣,٠٣٨

       
       

 )غير مدققة (٢٠١١ مارس ٣١كما في   ٢١٥,٦٠٩  ٨٦,٦٢١  ٣٠٢,٢٣٠
       

  

باإلضافة لذلك، يطبـق البنـك      . أكثر من مثمن خارجي مستقل لتقييم القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية للبنك          يستخدم البنك   
إن المقيمـون  . أيضاً تقنيات تقييم خصم التدفقات النقدية الداخلية باستخدام افتراضات على اإليجار المستقبلي ومعدالت الخصم         

 ٣١إن التاريخ الفعلي للتقييم هـو  . في تقييم الممتلكات لخبرة والمؤهالت الالزمةالخارجيون هم ذات سمعة عالمية ويمتلكون ا
  .٢٠١٠ديسمبر 

  
  :تتضمن منهجيات التقييم المعتبرة من قبل المقيم الخارجي

  
  يتم إستخدام هذه الطريقة لتحديد قيمة العقار من معامالت العقارات المماثلة: طريقة المقارنة المباشرة  )  أ

 
التطور المحتمل عندما ال يكـون هنـاك أدلـة كافيـة      تستخدم هذه الطريقة لتقدير قيمة العقار مع: قيةالطريقة المتب  ) ب

 .وتستخدم هذه الطريقة عادةً في تقييم مواقع قيد التطوير في السوق المحلية. للمقارنة
  

  .إن جميع اإلستثمارات العقارية للبنك موجودة في اإلمارات العربية المتحدة
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٢٢( 
  

  ت المالية الموجزة الموحدة  معلوماعلق بالإيضاحات تت
  )بعات( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  موجودات أخرى    ١٠

 ديسمبر ٣١كما في
٢٠١٠ 

  مارس٣١كما في 
٢٠١١ 

  

   )غير مدققة(  )مدققة(
   ألف درهم  ألف درهم

__________________________  __________________________   
     

  مستحقة القبض  فوائد  ١,٠٧٦,١١٨  ١,٢٣٧,٧٢٧
 ضرائب مستقطعة  ٦٥,٧٢٥  ٦٥,٠٨٢
 مصاريف مدفوعة مقدما   ٩٣,٧٣٥  ٧٧,٣٩٠
 رصيد مقاصة مدين  -  ١,٨٤٨

 أوراق قبول  ٩,٥٦٦,٠٨١  ٩,٣٦٧,٩٨٢
 أخرى  ١,٦٠٨,٠٨٢  ١,٧٣٩,١٢٨

     
     

١٢,٤٠٩,٧٤١  ١٢,٤٨٩,١٥٧   
     

  
ات مسحوبة بموجب خطابات اإلئتمان، وتم عرضها ضـمن       تنشأ أوراق القبول عندما يضمن البنك الدفعات مقابل تقديم مستند         

   .كموجودات مالية  وتصنيفها أيضاً كإلتزامات مالية تشمل حقوق تعاقدية للتحصيل من العميلالمركز المالي الموجز الموحد
  

    أرصدة مستحقة للبنوك١١
 ديسمبر ٣١كما في
٢٠١٠ 

  مارس٣١كما في 
٢٠١١ 

  

   )غير مدققة(  )مدققة(
   ألف درهم  ألف درهم

__________________________  __________________________   
     

 حسابات جارية وودائع تحت الطلب  ١,٠٦٧,٥٥٨  ١,٠٠١,٦٠٢
 ودائع بنوك  ٢,٩١٤,٥٦٩  ٣,٨٤٠,٢٦٣

     
     

٣,٩٨٢,١٢٧  ٤,٨٤١,٨٦٥   
     



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٢٣( 
  

  ت المالية الموجزة الموحدة معلوماإيضاحات تتعلق بال
  )عتاب( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  قروض قصيرة ومتوسطة األجل  ١٢

  

  :هي كما يلي) غير مدققة( ٢٠١١ مارس ٣١إن تفاصيل القروض قصيرة ومتوسطة األجل كما في 
  

 األداة العملة   خالل سنة   سنوات٣-١  سنوات ٥-٣  المجموع
  __________________________  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

__________________________  __________________________  __________________________  __________________________    
 أوراق مالية غير مضمونة دوالر استرالي  ١٦٧,١٢٦  -  -  ١٦٧,١٢٦
  دوالر هونج كونج  -  ٩٤,٣٣٢  -  ٩٤,٣٣٢

  ين ياباني  ١٥٥,٣٨٦  -  -  ١٥٥,٣٨٦
  رينغيت ماليزي  -  -  ٨٧١,٠٢٧  ٨٧١,٠٢٧

  جنيه استرليني   ٣,٥٠٠,٠٠٢  -  -  ٣,٥٠٠,٠٠٢
  كرونا سلوفاكية  ١٠٣,٧٥٧  -  -  ١٠٣,٧٥٧
  رند جنوب أفريقيا  -  ٥١,٢٩٩  -  ٥١,٢٩٩

  فرنك سويسري  ٨٣٧,٩٤٧  -  ٥٧٥,٧٠٥  ١,٤١٣,٦٥٢

  درهم إماراتي   -  ١,٢٥٣,٠٠٠  -  ١,٢٥٣,٠٠٠
  دوالر أمريكي  ٧٣,٤٦٠  -  ٣,٦٧٣,٠٠٠  ٣,٧٤٦,٤٦٠

__________________________  __________________________  __________________________  __________________________    
٤,٨٣٧,٦٧٨  ١,٣٩٨,٦٣١  ٥,١١٩,٧٣٢  ١١,٣٥٦,٠٤١   

 
          

 قروض مشتركة دوالر أمريكي  ٣,٤٢٢,٥٠١  ٣,٧٣٩,٨٤٩  -  ٧,١٦٢,٣٥٠
  يورو أوروبي  -  ٣٢٨,٠١٥  -  ٣٢٨,٠١٥

 قروض مبادلة مجموع العائد ر أمريكيدوال  -  -  ٤٢٩,٣٧٤  ٤٢٩,٣٧٤

  درهم إماراتي   -  -  ١٩٣,٠٠٠  ١٩٣,٠٠٠

 قروض عقود إعادة الشراء دوالر أمريكي  -  -  ٤٤٠,٧٦٠  ٤٤٠,٧٦٠
__________________________  __________________________  __________________________  __________________________    

          

٨,٢٦٠,١٧٩  ٥,٤٦٦,٤٩٥  ٦,١٨٢,٨٦٦  ١٩,٩٠٩,٥٤٠    

٣١٨,١٨٩         
تعديالت القيمة العادلة على القروض القصيرة      

 والمتوسطة األجل والتي تم التحوط لها 
          
          

٢٠,٢٢٧,٧٢٩          
          

  
 وقد تم التحوط لهذه القروض باستعمال عقود مقايضة العمالت          .تم تعديله للقيمة العادلة الناتجة من مخاطر التحوط        ألف درهم    ٦,٧١٥,١٨٦تتضمن القروض القصيرة والمتوسطة األجل مبلغ       

  .تم تصنيف عقود مقايضة العمالت المتداخلة كتحوطات للقيمة العادلة. تداخلةالم



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٢٤( 
  

  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  )بعتا( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  )عتاب(قروض قصيرة ومتوسطة األجل   ١٢

  

  :هي كما يلي) مدققة( ٢٠١٠ ديسمبر ٣١إن تفاصيل القروض قصيرة ومتوسطة األجل كما في 
  

 األداة العملة   خالل سنة   سنوات٣-١   سنوات٥-٣  المجموع
  __________________________  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

__________________________  __________________________  __________________________  __________________________    
          

 أوراق مالية غير مضمونة دوالر استرالي  -   ١٤٤,٢٥٧  -   ١٤٤,٢٥٧
  دوالر هونج كونج  ٤٧,٣٦٣  ٩٤,٣٣٣  -   ١٤١,٦٩٦
  ين ياباني  ١٥٥,٣٨٨  -   -   ١٥٥,٣٨٨
  رينغيت ماليزي  -   -   ٨٦٨,٢٦١  ٨٦٨,٢٦١

  جنيه استرليني   ٣,٥٠٠,٠٠١  -   -   ٣,٥٠٠,٠٠١
  كرونا سلوفاكية  -   ١٠٣,٧٥٨  -   ١٠٣,٧٥٨
  رند جنوب أفريقيا  -   ٥١,٢٩٩  -   ٥١,٢٩٩

  فرنك سويسري  ٨٣٧,٩٤٦  -   -   ٨٣٧,٩٤٦
  درهم إماراتي   ١,٣٠٠,٠٠٠  ١,٢٥٣,٠٠٠  -   ٢,٥٥٣,٠٠٠
  دوالر أمريكي  ٧٣,٤٦٠  -   ٣,٦٧٣,٠٠٠  ٣,٧٤٦,٤٦٠

__________________________  __________________________  __________________________  __________________________              
٥,٩١٤,١٥٨  ١,٦٤٦,٦٤٧  ٤,٥٤١,٢٦١  ١٢,١٠٢,٠٦٦    
 قروض مشتركة دوالر أمريكي  ٥٥٠,٩٥٠  ٦,٩٧٨,٧٠٠  -   ٧,٥٢٩,٦٥٠

  أوروبييورو   -   ٣٢٨,٠١٥  -   ٣٢٨,٠١٥
          

 قروض من خالل مبادلة مجموع العائد دوالر أمريكي  -   -   ٤٢٩,٣٧٤  ٤٢٩,٣٧٤
  درهم إماراتي   -   -   ١٩٣,٠٠٠  ١٩٣,٠٠٠

          
 قروض من خالل عقود إعادة الشراء دوالر أمريكي  -   -   ٤٤٠,٧٦٠  ٤٤٠,٧٦٠

__________________________  __________________________  __________________________  __________________________              
٦,٤٦٥,١٠٨  ٨,٩٥٣,٣٦٢  ٥,٦٠٤,٣٩٥  ٢١,٠٢٢,٨٦٥    

          

)٣,١٧١(         
تعديالت القيمة العادلة على القروض القـصيرة       

 والمتوسطة األجل والتي تم التحوط لها 
__________________________                    

٢١,٠١٩,٦٩٤          
          

  
 وقد تم التحوط لهذه القروض باستعمال عقود مقايضة العمالت          . ألف درهم تم تعديله للقيمة العادلة الناتجة من مخاطر التحوط          ٩,٨٠٣,٦١٨تتضمن القروض القصيرة والمتوسطة األجل مبلغ       

  .قايضة العمالت المتداخلة كتحوطات للقيمة العادلةتم تصنيف عقود م. المتداخلة
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٢٥( 
  

  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  )بعات( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  )بعات(قروض قصيرة ومتوسطة األجل   ١٢
  

 )غير مدققة ( ٢٠١١ مارس   ٣١الفائدة كما في    تستحق دفعات الفائدة على األوراق المالية غير المضمونة كل ربع سنة ونسبة             
  :هي كما يلي

  
 العملة خالل سنة  سنوات٣-١  سنوات٥-٣

    
فائدة على أساس معدل سعر  - -

الدوالر األسترالي لثالثة أشهر زائد 
 . نقطة أساسية٣٠

 الر استراليدو

فائدة على أساس معدل سعر  -
هيبور المعروض لثالثة أشهر 

 . نقطة٢٩زائد 

 دوالر هونج كونج -

فائدة بمعدل ثابت بسعر  - -
 .بالسنة% ١.٦٦

 ين ياباني

فائدة بمعدل ثابت بسعر  - -
 .بالسنة% ٥.٦٢٥

 جنيه استرليني 

فائدة على أساس بريبور  - -
 نقطة ١١لثالثة أشهر زائد 

 .أساسية

 كرونا سلوفاكية

فائدة على أساس جيبار لثالثة  -
 . نقطة أساسية٤١ائد أشهر ز

 رند جنوب أفريقيا -

% ٣.٠١فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 .بالسنة

فائدة بمعدل ثابت بسعر  -
 .بالسنة% ٢.٧٦

 فرنك سويسري

% ٥.٢ فائدة بمعدل ثابت بسعر
 .بالسنة

 دوالر سنغافوري - -

% ٦فائدة بمعدل ثابت بسعر  -
 .بالسنة

 درهم إماراتي  -

% ٤.٧٥فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 .بالسنة

اس ليبور لثالثة أشهر فائدة على أس -
 .أساسية نقطة ١١٠ إلى ٣٠زائد 

 دوالر أمريكي

  
 نقطة أساسية زيادة علـى      ١ نقطة أساسية إلى     ٢٥تستحق دفعات الفائدة على القرض المشترك كل شهر بسعر كوبون يعادل            

 ١١٠ نقطة أساسية إلـى      ٢٧.٥ر، وتستحق دفعات الفائدة على القرض المشترك كل ربع سنة بسعر كوبون يعادل              ليبور لشه 
  .يحق للبنك أن يمدد القرض المشترك لمدة عامين إضافيين من تاريخ اإلستحقاق. نقطة أساسية زيادة على ليبور لثالثة أشهر

  
 نقطة أساسية   ٣٠٠يضة العائد اإلجمالي كل ربع سنة بسعر كوبون يعادل          تستحق دفعات الفائدة على القروض من عمليات مقا       

  . نقطة أساسية على ليبور لستة أشهر٣٠٠على ليبور وايبور لثالثة أشهر وكل نصف سنة بسعر كوبون يعادل 
  

قطة أساسية   ن ١٢٨ إلى   ٨٦تستحق دفعات الفائدة على القروض من اتفاقيات إعادة الشراء كل نصف سنة بسعر كوبون يعادل                
  .على ليبور لستة أشهر



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٢٦( 
  

  المالية الموجزة الموحدة  البياناتبإيضاحات تتعلق 
  )بعتا( ٢٠١١ مارس ٣١ترة المنتهية في للف
  

  قروض طويلة األجل  ١٣
       

 ديسمبر ٣١كما في
 ٢٠١٠ 
  مارس ٣١كما في  

٢٠١١ 
 األداة  العملة 

     )غير مدققة(  )مدققة(
     ألف درهم  ألف درهم

__________________________  __________________________     
       

 أوراق مالية غير مضمونة  ليرة تركي  ٩٤,٠٠٣  ٩٤,٠٠٣
   درهم إماراتي  ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠
   رينغيت ماليزي  ٤٧٣,٧٠٦  ٤٧٦,٤٧٢
   دوالر أمريكي  ٧٣,٤٦٠  ٧٣,٤٦٠

       
       

١,١٤١,١٦٩  ١,١٤٣,٩٣٥     

 سندات ثانوية بسعر فائدة عائمة  دوالر أمريكي  ١,١٧٢,٧٨٩  ١,١٧٢,٧٨٩
 "٢"قروض الطبقة الثانية   درهم إماراتي  ٦,٦١٧,٤٥٦  ٦,٦١٧,٤٥٦

       

)١٧,٢٩٤  )٢٨,٠٧١    
تعديالت القيمة العادلة على قروض طويلـة األجـل         

 والتي تم التحوط لها 
       
       

٨,٩٤٨,٧٠٨  ٨,٩٠٦,١٠٩      
       

  
، تـم تعديلـه للقيمـة       )ألف درهم  ٥٧٠,٤٧٥ :٢٠١٠ ديسمبر   ٣١( ألف درهم    ٥٧٣,٨٤٠تشمل القروض طويلة األجل مبلغ      
تم تحديد عقـود  .  لهذه القروض باستعمال عقود مقايضة العمالت المتداخلة، وقد تم التحوط   العادلة الناتجة من مخاطر التحوط    

  .خلة كتحوطات للقيمة العادلة المتداالعمالتمقايضة 
  

غيـر  ( ٢٠١١ مـارس  ٣١أخراً بأسعار الكوبون فـي      على األوراق المالية غير المضمونة والتي تستحق الدفع مت        إن الفائدة   
  :كما يلي) مدققة

  
 العملة   سنوات٥أكثر من 

     
 ليرة تركي  .بالسنة% ١٢,٧٥فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 درهم إماراتي  .بالسنة% ٦فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 رينغيت ماليزي  .بالسنة% ٥,٣٥فائدة بمعدل ثابت بسعر 

 دوالر أمريكي  .بالسنة% ٥,٣٨٧٥بسعر فائدة بمعدل ثابت 
  

 نقطة أساسية زيادة على ليبور      ٦٠تستحق الفائدة على السندات الثانوية بسعر فائدة عائمة كل ثالثة أشهر بسعر كوبون يعادل               
ي مؤهلـة  تم الحصول على األوراق المالية الثانوية من مؤسسات مالية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وه  . لثالثة أشهر 

سـنوياً  % ٢٠ وبعد ذلك يتم إطفاؤها بمعدل       ٢٠١١كقرض ثانوي رأسمالي بالدرجة الثانية للخمس سنوات األولى ولغاية عام           
تم إعتماد هذا   . ٢٠١١إذا لم يتم إسترجاعها خالل عام       ) ٢٥إيضاح  ( وذلك ألغراض إحتساب كفاية رأس المال        ٢٠١٦ولغاية  

  .مارات العربية المتحدةمن قبل البنك المركزي لدولة اإل



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٢٧( 
  

  ت المالية الموجزة الموحدة معلوماإيضاحات تتعلق بال
  )بعتا( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  

  )تابع(ة األجل قروض طويل  ١٣

  "٢"قرض الطبقة الثانية 
، قامت الحكومة االتحادية في دولة االمارات العربية المتحدة بتوفير دعم السيولة على شكل ودائع حكومية                ٢٠٠٨عام  ال خالل

ـ    . جديدة في البنوك التجارية الرئيسية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، بما فيها بنك أبوظبي التجاري              ، ٢٠٠٨ام  في نهايـة ع
. قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتقديم عرض لتحويل هذه الودائع لقرض مؤهل من الطبقة الثانيـة                 

 ألف درهم المستلمة مـن      ٦,٦١٧,٤٥٦، وافق البنك على تطبيق خيار تحويل ودائع العمالء بمبلغ           ٢٠٠٩ مارس   خالل شهر 
 سـنوات مـن   ٧بحسب العرض، إن قرض الطبقة الثانية يستحق خـالل  . الطبقة الثانية الحكومة االتحادية لقرض مؤهل من      

سـنوياً  % ٤,٥ ألول سـنتين و      ٢٠٠٩ مارس   ٣١سنوياً إبتداء من    % ٤تاريخ اإلصدار وتستحق الفوائد كل ربع سنة بمعدل         
يار تسديد القرض جزئياً أو بالكامل بنهايـة        للبنك خ . سنوياً للفترة المتبقية  % ٥,٢٥سنوياً للسنة الرابعة و     % ٥للسنة الثالثة و    

  .ن هذا القرض مؤهل للطبقة الثانية لرأس المالفإألغراض تنظيمية . السنوات الخمس األولى من تاريخ اإلصدار
  

  مطلوبات أخرى  ١٤
  ديسمبر٣١

٢٠١٠ 
  مارس٣١

 ٢٠١١ 

   

    )غير مدققة( )مدققة(
    ألف درهم ألف درهم

________________________ ________________________    

 فوائد مستحقة الدفع   ١,٥٣٨,٦٤٩ ١,٢٨١,٦٦١
 مخصصات نهاية الخدمة للموظفين   ١٦٣,٣٢٣ ١٦٦,٨٦٣
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   ٨٧٥,٨٩٨ ٨٧٠,٨٨٥
 حساب مقاصة دائن   ١,٠٥١ ١٢,٧٠٤
 ضريبة الدخل الحالية المستحقة   ١٦,٢٩٣ ٩,٢٣٢

 إيرادات مؤجلة   ٢٤٣,٥٥٦ ٢٤٥,٤٥٠
 أوراق قبول   ٩,٥٦٦,٠٨١ ٩,٣٦٧,٩٨٢
 أخرى   ٢,٣٨٣,٢٨٨ ٢,٣٢٤,٣٢١

     
     

١٤,٧٨٨,١٣٩ ١٤,٢٧٩,٠٩٨    
     

  

تنشأ أوراق القبول عندما يضمن البنك الدفعات مقابل تقديم مستندات مسحوبة بموجب خطابات اإلئتمان، وتم عرضها ضـمن                  
  .كموجودات ماليةوتصنيفها أيضاً لية تشمل حقوق تعاقدية للتحصيل من العميل  كإلتزامات ماالمركز المالي الموجز الموحد

  
  :الشركة التابعة وهي كما يلي/ ضريبة الدخل الحالية المستحقة تتعلق بمعمليات فرع البنك األجنبيتفاصيل إن 

  

   مارس٣١ 
٢٠١١ 

   ديسمبر ٣١
٢٠١٠ 

 )غير مدققة( )مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
 __________________________ __________________________ 

   شركة تابعة/ الفرع األجنبي 
 ٣,٠٩٦ ٩,٩٣٣ فرع العمليات الهندية

 ٦,١٣٦ ٦,٣٦٠ شركة تابعة-)ماليزيا(بنك أبوظبي التجاري القابضة 
 _______________________ _______________________ 

 ٩,٢٣٢ ١٦,٢٩٣ 
   

تـم  .  ضريبة الدخل الحالية المستحقة على عمليات فرع الهند بموجب أنظمة ضريبة الدخل المطبقة في الهنـد                لقد تم احتساب  
 مـن األربـاح  % ٢٥احتساب ضريبة الدخل الحالية المستحقة الدفع للشركة التابعة في ماليزيا بمعدل الضريبة النظامي بنسبة        

  .لم يكن هناك موجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة. ماليزياالخاضعة للضريبة للشركة التابعة كما يتم تطبيقه في 



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٢٨( 
  

   المالية الموجزة الموحدة البياناتإيضاحات تتعلق ب
  )تابع( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  رأس المال  ١٥

 ٢٠١٠المصدر والمدفوع بالكامل 
   المصرح به 

      مارس ٣١   ديسمبر٣١
     )غير مدققة(  )مدققة(

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
       

  درهم١اسهم عادية بقيمة   ٤,٨١٠,٠٠٠  ٤,٨١٠,٠٠٠  ٤,٨١٠,٠٠٠
       

  

مـن  %) ٦٤,٨٤٣:٢٠١٠ ديـسمبر    ٣١% (٦٤,٨٤٣، فإن مجلس أبوظبي لإلستثمار يملك حصة        ٢٠١١ مارس   ٣١كما في   
  .كامل رأس المال المصدر والمدفوع

  
  

    سندات رأس مال  ١٦
  

تراتيجية الحكومة للتعامل مع األزمة االقتصادية العالمية، قام قسم المالية لحكومة أبـوظبي   ، وكجزء من إس٢٠٠٩في  فبراير   
 مليـار   ٤من بنك أبوظبي التجاري بقيمة إسـمية        ") السندات" ("١"باالكتتاب في سندات رأس مال تنظيمية من الطبقة األولى          

  .  البنوك التجارية الرئيسية األخرى في إمارة أبوظبي، باإلضافة إلى سندات رأس مال أخرى مماثلة في")السندات("درهم 
  

ال تتمتع هذه السندات بحق التصويت، وهي سندات دائمة غير مجمعة لألرباح وليس لها تاريخ محدد للـسداد، وهـي قابلـة                      
 علـى البنـك     لالسترداد من جهة اإلصدار وفقاً لشروط معينة، وتمثل هذه السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة وثانوية              

تخـضع  . وتأتي حقوق والتزامات حاملي السندات بعد مطالبات الدائنين الرئيسيين        . وتتساوى في رتبتها دون أي تفاضل بينها      
 ومعدل فائدة عائمة لستة أشهر ايبـور  ٢٠١٤تستحق الدفع كل ستة أشهر حتى فبراير % ٦السندات لمعدل فائدة سنوي بنسبة  

ال يحـق   . د ذلك، إال أنه يحق للبنك وفقاً لخياره الحصري أن يختار عدم إجراء دفعات القسائم              سنوياً بع % ٢,٣باإلضافة إلى   
وعالوةً على  . لحاملي السندات مطالبة البنك بدفعات القسائم وال يعتبر خيار البنك على عدم تقديم دفعات القسائم بمثابة إخالل                

حاالت تستوجب عـدم    ("قيام بدفعات القسائم بتاريخ الدفعة المعنية       ذلك، فإن هناك ظروفاً معينة يحظر على البنك في ظلها ال          
  "). الدفع

  

اإلعالن ) أ: (في حال قام البنك باختيار عدم الدفع أو في حال األحداث التي تستوجب عدم الدفع، فإنه ال يحق لجهة اإلصدار                   
ض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء         المطالبة أو شراء أو إلغاء أو تخفي      ) ب(عن أو دفع أو توزيع أية أرباح؛ أو         

من رأس المال أو أوراق مالية من جهة اإلصدار مساوية للسندات أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تـنص بنودهـا                    
  . يتين بالكاملعلى إلزامية التسوية أو التحويل إلى حقوق ملكية في أي حالة إال إذا تم، أو لحين، سداد دفعتين ثابتتين متتال

  

  إيرادات الفوائد  ١٧
 )* ��0	1�   )��� ' 89�(�رس  '٣١ا�4"3� أ�02 ا�

  مارس ٣١
٢٠١٠ 

  مارس٣١ 
٢٠١١ 

  

   )غير مدققة(  )غير مدققة(

   ألف درهم  ألف درهم
__________________________  __________________________   

 كقروض وسلفيات للبنو  ٦٤,٧٦٦  ١٧,٦٧٥
 قروض وسلفيات للعمالء  ١,٦٩٨,٤٩١  ١,٥٨٠,٥٠٧

 إستثمارات في أوراق مالية  ٥٢,٩٣٩  ٣٣,١٠٠
     

١,٨١٦,١٩٦  ١,٦٣١,٢٨٢   
     



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٢٩( 
  

  ت المالية الموجزة الموحدة معلوماإيضاحات تتعلق بال
  )بعتا( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  مصاريف الفوائد  ١٨

 )* ��0	1�  )��� ' 89�(�رس  '٣١ا�4"3� أ�02 ا�
٢٠١١  ٢٠١٠   

   ألف درهم  ألف درهم
__________________________  __________________________   

     

 ودائع البنوك  ٤,٥٧٥  ٣٥,٧٢٩
 ودائع العمالء  ٦٨٥,٢٦١  ٥٤٣,٣٣٩
 ارها ومطلوبات ثانويةأوراق مالية مدينة تم إصد  ١١٠,٨٨٢  ٩٦,٨٧٥
 فوائد أوراق مالية إلزامية التحويل وأوراق طويلة األجل  ١٠١,٢٨١  ٩٤,٨٠٧

     
٩٠١,٩٩٩  ٧٧٠,٧٥٠   

 

 

   

  

  ت صافي إيرادات الرسوم والعموال  ١٩
 )* ��0	1�  )��� ' 89�(�رس  '٣١ا�4"3� أ�02 ا�

٢٠١١  ٢٠١٠   

   ألف درهم  ألف درهم
_________________________  __________________________   

     

 إيرادات من الرسوم والعموالت    
 رسوم بنكية لألفراد  ١٨٦,١٩٧  ١٢١,١٥٨
 رسوم بنكية للشركات  ٨٢,٣٩٢  ٩٢,٩٧٩
 رسوم وساطة  ١,٢٣٢  ١,٥٥٣
 رسوم من صناديق اإلئتمان واألنشطة اإلئتمانية األخرى  ١٢,٧٠٦  ٧,٠٢٤
 رسوم أخرى  ١٢,٣٤٩  ٨,١٧٠

     
 سوم والعموالتمجموع إيرادات الر  ٢٩٤,٨٧٦  ٢٣٠,٨٨٤

 مصاريف الرسوم والعموالت  )٣٢,٣٢٠(  )٢١,١٩٧(
     

     

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  ٢٦٢,٥٥٦  ٢٠٩,٦٨٧
     

  
   صافي أرباح المتاجرة   ٢٠

 )* ��0	1�  )��� ' 89�( '�رس ٣١ا�4"3� أ�02 ا�
٢٠١١  ٢٠١٠   

   ألف درهم  ألف درهم
__________________________  __________________________   

 إيرادات من الرسوم والعموالت    
     

 من المتاجرة من المشتقات المالية) الخسائر(صافي أرباح   ٦٢,١٧٧  )١٣,٥٢٨(
 صافي أرباح المتاجرة من العمالت المالية  ٣٦,٤٤٠  ٢٧,٤٦٤
 مارات المتاجرة واألوراق الماليةصافي األرباح من استث  ٣,١٥٢  ١٣,٧٨١

     

١٠١,٧٦٩  ٢٧,٧١٧ 
  

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



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٣٠( 
  

  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  

  مخصصات إنخفاض قيمة الموجودات المالية  ٢١
 )* ��0	1�   )��� ' 89�(�رس  '٣١ا�4"3� أ�02 ا�

٢٠١١  ٢٠١٠   

   )غير مدققة(  )غير مدققة(
   ألف درهم  ألف درهم

__________________________  __________________________   
  مخصصات إنخفاض القيمة على اإلستثمارات في األوراق المالية   ٣,٦٧٣  ٣٤,٩٩٢

٦٩,٩٧١  ٥٧,١٤٤  
  عدم تسديد إئتمانلقيمة من مقايضاتمخصصات إنخفاض ا

 )٢٣إيضاح (
     

٧٣,٦٤٤  ٩٢,١٣٦   
================  =================   

  
  العائد على السهم   ٢٢

  األساسي 
ألساسي على السهم وذلك بقسمة صافي أرباح الفترة العائدة إلى حقوق الملكية في البنك علـى المتوسـط                  يتم احتساب العائد ا   

  .المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
  

إن األسهم العادية التي سوف تصدر عند تحويل السندات اإللزامية التحويل تم إدراجها في إحتساب العائـد األساسـي علـى                     
  .السهم

 

   )��� ' 89�( '�رس ٣١ أ�02 ا��1	�0� *(ا�4"3�
٢٠١١  ٢٠١٠   

   ألف درهم  ألف درهم
__________________________  __________________________   

٥٧٤,٤٠٠  ٢١٨,٥٥٧  
 أرباح السنة العائدة إلى حقوق الملكية في البنك 

 ) بآالف الدراهم(  
 ئد على األوراق المالية اإللزامية التحويل للفترةفوا: يضاف  ٢٠,٧٣٨  ٢٨,٧٢٥

 )بآالف الدراهم(الفائدة المدفوعة لسندات رأس المال : ينزل  )١١٦,٦٦٧(  )١٢٢,٦٦٧(
     

٤٧٨,٤٧١  ١٢٤,٦١٥  
صافي األرباح المعدلة العائدة إلى حقوق الملكية في البنك خـالل الفتـرة             

 )أ) (بآالف الدراهم(
=================  =================   
     

 )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم في اإلصدار خالل الفترة   ٤,٨١٠,٠٠٠  ٤,٨١٠,٠٠٠

٧٨٥,٥٩٧  ٧٨٥,٥٩٧  
المتوسط المرجح لعدد األسـهم الناتجـة عـن األوراق الماليـة            : يضاف

 )باآلالف(اإللزامية التحويل 

)٣٥,٠٨٠(  )٢٤,٦١٨(  
المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة من برنـامج خيـار شـراء            : ينزل

 )باآلالف(األسهم للموظفين 
     

 )ب) (باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم في اإلصدار خالل الفترة   ٥,٥٦٠,٥١٧  ٥,٥٧٠,٩٧٩
=================  =================   

  )ب)/ (أ) (بالدراهم(العائد األساسي على السهم   ٠, ٠٩  ٠,٠٢
=================  =================   



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٣١( 
  

  ت المالية الموجزة الموحدة معلوماإيضاحات تتعلق بال
  )تابع( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  التزامات ومطلوبات طارئة  ٢٣

  
  :ت والمطلوبات الطارئة التالية كما فيلدى البنك االلتزاما

  ديسمبر٣١كما في 
٢٠١٠ 

  مارس٣١كما في  
 ٢٠١١ 

  

   )غير مدققة(  )مدققة(
   ألف درهم  ألف درهم

__________________________  __________________________   
 التزامات نيابةً عن عمالء    

 ت مستنديةاعتمادا  ٢,٦٩٦,٥٢٦  ٢,٢٦١,٩٧٦
 خطابات ضمان  ١٢,٢٧٢,٧١٥  ١٣,٧٠٥,١٦٦
 التزامات قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت إئتمانية   ٦,٦٩٧,٩٦٣  ٥,٥٩٠,٠٤٦
 التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت إئتمانية   ٧,٦٨٥,٥٩٦  ٨,٢٥٧,٤٠٧

 ئتمانت عدم تسديد اإلمقايضا  ٣٧١,٨٩١  ٤١٢,٢٩٥
       

     

٢٩,٧٢٤,٦٩١  ٣٠,٢٢٦,٨٩٠   
 أخرى    

 التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية   ٤٣٧,٦١٣  ٤٢٥,٣١٩
 التزامات إستثمار في أوراق مالية  ٢٣٥,٠٥٩  ٢٤٦,٣٨٠
 التزامات إستثمار في شركة زميلة  ٣٩٤,٤٢٤  ٣٨٧,١٣٣

                         
٣٠,٧٩١,٧٨٧  ٣١,٢٨٥,٧٢٢   

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

  
  .بلغ تعرض البنك لمقايضات عدم تسديد إئتمان صافي من المخصصات

  
  

  البيانات القطاعية   ٢٤
  

 القرارات المتعلقة بعمليات البنك، بغـرض توزيـع         إن البيانات في التقارير التي قدمت إلى اللجنة التنفيذية للبنك، بصفتها صانع           
 ٨ووفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقـم         . الموارد وتقييم األداء، تركز بشكل أكثر تحديداً على قطاعات األعمال للبنك          

تم بيان الموجودات   . ر والتمويل فإن قطاعات األعمال هي الخدمات البنكية للمؤسسات والخدمات البنكية لألفراد وخدمات االستثما           
  .كمركز مساندةوالمطلوبات واألداء والتي لم تحدد لقطاعات معينة في الجدول التالي 

  
 والخـدمات تشمل جميع الخدمات البنكية للمؤسسات من األعمال المصرفية، إدارة السيولة والتمويل التجاري وتمويل الـشركات  

  .لبنية التحتية وعمليات العميل االستراتيجيةالهند وا  وعملياتاالستثمارية البنكية
 

  .وإدارة الثروات والعمليات اإلسالمية تشمل الخدمات البنكية بيع السلع اإلستهالكية بالتجزئة
  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٣٢( 
  

  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١١س  مار٣١للفترة المنتهية في 

  
  ) بعات(البيانات القطاعية   ٢٤
  

تشمل أعمال الخزينة واإلستثمارات من عمليات الخزينة المركزية وإدارة المحفظة االستثمارية للبنك وسـعر الفائـدة والعمـالت        
  .ومحفظة مشتقات السلع

  

والعمليات   وتتضمن المخاطر، والموارد البشرية    ز مساندة مركإن القطاعات المذكورة أعاله  مدعومة من قبل اإلدارات األخرى ك          
التجاري للعقـارات   بي أبوظ– أيضاً شركة تابعة مركز المساندةكما يشمل . الداخلي واإلدارة المركزية المالية والقانونية والتدقيق

 المتعلقـة بـاألداء غيـر       لبياناتايتم عرض الموجودات والمطلوبات و    . م التي تتضمن إدارة عقارات البنك وخدمة العمليات       .م.ذ
  .مركز مساندةالمخصصة إلى القطاعات ك

  
  :إن الملخص التالي يوضح العمليات في كٍل من قطاعات التقارير للبنك

  
  .تشمل الخدمات البنكية للمؤسسات على القروض، الودائع وغيرها من معامالت وأرصدة مع المؤسسات

  
ض، ودائع وغيرها من معامالت وأرصـدة مـع عمـالء التجزئـة وأنـشطة إدارة                تشمل الخدمات المصرفية لألفراد على قرو     

  .الصناديق
  

تشمل أعمال الخزينة واإلستثمار على تمويل البنك ومركزية أعمال إدارة المخاطر من خالل اإلقتراض، إصـدار أوراق ماليـة                   
دات سائلة مثل إكتتابات قصيرة األجـل وسـندات         دائنة، إستخدام المشتقات المالية ألغراض إدارة المخاطر واإلستثمار في موجو         

  .مالية دائنة للشركات والحكومة وأعمال التمويل التجاري وتمويل الشركات
  

يتم قياس األداء على أساس أرباح القطاع قبل ضريبة الدخل، وفقاً لما هو       .  التي تخص نتائج كل القطاعات أدناه      البياناتتم إدراج   
قياس األداء، حيـث   وتستخدم أرباح القطاع في. داخلية التي تم مراجعتها من قبل لجنة اإلدارة التنفيذيةمدرج في تقارير اإلدارة ال

ترى اإلدارة أن هذه معلومات هي األكثر صلة بتقييم نتائج بعض القطاعات مقارنةً مع المنشآت األخرى التي تعمل ضمن هـذه                     
  .س أسعار السوق ضمن سياق األعمال اإلعتياديةتم تحديد أسعار معامالت القطاعات على أسا. المجاالت



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٣٣( 
  

  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
   )تابع( القطاعية البيانات  ٢٤
  

  ):غير مدققة( ٢٠١١ارس  م٣١فيما يلي تحليل إليرادات ونتائج البنك وفقاً لقطاع األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  

  المجموع
  المساندةاألجهزة
  لألعمال

اإلستثمارات 
  والتمويل

الخدمات البنكية 
  للمؤسسات

الخدمات البنكية 
   لألفراد

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
           

٥٢٢,٢٠٨  ٢٣٨,٨٢٦  ١٣٩,٠٤٠  ٢٥,٦٠٦  ٩٢٥,٦٨٠  
والتمويالت ات الفوائد صافي إيراد

 سالميةاال
           
           

 إيرادات غير إيرادات الفوائد  ١٨٤,٥٣٢  ١٠٦,٥٨٤  ٧٥,٢٥٢  ٣٣,٩٤٧  ٤٠٠,٣١٥
           
           

 الحصة في أرباح شركة زميلة  )٨,٨٨٩(  ٩٣,٢٦٥  -  -  ٨٤,٣٧٦
           
           
 مخصص إنخفاض القروض والسلفيات  )٢٧٨,٨١٥(  )٤٦,٦٨٤(  -  -  )٣٢٥,٤٩٩(
           
           

)٧٣,٦٤٤(  -  )٧٣,٦٤٤(  -  -  
إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع 

 ومقايضات عدم تسديد ائتمان
           
           
  األخرىمصاريف العمليات  )٢٩٢,٦١٠(  )٨٦,٦٠٨(  )٣١,٠١٦(  )١٦,٨٤٤(  )٤٢٧,٠٧٨(
           
           

 صافي األرباح قبل الضرائب  ١٢٦,٤٢٦  ٣٠٥,٣٨٣  ١٠٩,٦٣٢  ٤٢,٧٠٩  ٥٨٤,١٥٠
           
           
 الضرائب  -  )١,٥٩٠(  -  -  )١,٥٩٠(

           
           

 صافي األرباح بعد الضرائب  ١٢٦,٤٢٦  ٣٠٣,٧٩٣  ١٠٩,٦٣٢  ٤٢,٧٠٩  ٥٨٢,٥٦٠
           
           

 المصروفات الرأسمالية   -  -  -  ٣٦,٦٩٣  ٣٦,٦٩٣
           

  

  المجموع

األجهزة 
المساندة 
  لألعمال

اإلستثمارات 
  والتمويل

الخدمات 
البنكية 

  للمؤسسات

الخدمات 
البنكية 
 لألفراد

  

 ألف درهم
 ألف درهم 

 ألف درهم 
 ألف درهم 

 ألف درهم 
 

 
           
 )مدققةغير  (٢٠١١ مارس ٣١كما في           
           

 الموجودات القطاعية  ٦٧,٢٩٠,٩٩٢  ٧١,٤٦١,٣٨٩  ٤٠,٥٥٤,٠٨٦  ١,٣٩٨,٩١٥  ١٨٠,٧٠٥,٣٨٢
           
           

 المطلوبات القطاعية  ٢٨,٢٨٠,٣٦٣  ٦٤,٩٧٨,٧١٤  ٦٧,٤٦١,٣٧٥  ٩٤,٤٦٦  ١٦٠,٨١٤,٩١٨
           



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٣٤( 
  

  احات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيض
  )تابع( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  

  ) تابع( القطاعية البيانات  ٢٤
  

  ):غير مدققة (٢٠١٠ مارس ٣١فيما يلي تحليل إليرادات ونتائج البنك وفقاً لقطاع األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  
  

  المجموع
ة األجهزة المساند

  لألعمال
اإلستثمارات 

  والتمويل
الخدمات البنكية 

  للمؤسسات
الخدمات البنكية 

   لألفراد
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

           

٣٧٤,٦١١  ٢٧٧,٦١٢  ١٩٦,٩٣٠  ٢٢,٥٤٠  ٨٧١,٦٩٣  
صافي إيرادات الفوائد والتمويالت 

 اإلسالمية
           
           

 إيرادات غير إيرادات الفوائد  ١٣٣,٢٣٧  ١١٦,٩٩١  ١٢,٠٨٦  ٢٧,٧٧٨  ٢٩٠,٠٩٢
           
           

 الحصة في أرباح شركة زميلة  ٨,٩٨٣  ٩٩,٠٤٧  -   -   ١٠٨,٠٣٠
           
           

)١٩٣,٢٩٩(  )٣٩٥,٨٨٩(  -   -   )٥٨٩,١٨٨(  
مخصص إنخفاض القروض 

 والسلفيات
           
           

)١٢,٩٩٧(  )٧٩,١٣٩(  -   )٩٢,١٣٦(   -  
إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة 
 للبيع ومقايضات عدم تسديد ائتمان

           
           
 مصاريف العمليات األخرى  )٢٢١,٤٢٦(  )٩٣,٥٠٩(  )٢٨,٠٥٣(  )١٨,٤١٦(  )٣٦١,٤٠٤(
           
           

 صافي األرباح قبل الضرائب  ١٠٢,١٠٦  )٨,٧٤٥(  ١٠١,٨٢٤  ٣١,٩٠٢  ٢٢٧,٠٨٧
           
           
 الضرائب  -   )٢,٠٧٨(  -   -   )٢,٠٧٨(
           
           

 صافي األرباح بعد الضرائب  ١٠٢,١٠٦  )١٠,٨٢٣(  ١٠١,٨٢٤  ٣١,٩٠٢  ٢٢٥,٠٠٩
           
           

 المصروفات الرأسمالية   -   -   -   ٢٤,٥٠٢  ٢٤,٥٠٢
           

 

 المجموع

األجهزة المساندة  
 لألعمال

اإلستثمارات  
 التمويلو

الخدمات البنكية  
 للمؤسسات

الخدمات البنكية  
 لألفراد

  

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في           

 )مدققة(
           

 الموجودات القطاعية  ٦٧,٦٠٠,٣٠٢  ٧٢,٥٠٠,٨٤٨  ٣٦,٧٢٠,٢٧٦  ١,٤٤٩,٧٦٨  ١٧٨,٢٧١,١٩٤
           

           

 المطلوبات القطاعية   ٢٧,٠١٦,٨١٩  ٥٨,٤٤٣,٦٥٠  ٧٣,١٧٢,٩٨٦  ٦٤,٣٩١  ١٥٨,٦٩٧,٨٤٦
           

  
  : ص الموارد بين القطاعاتلغرض مراقبة أداء القطاع وتخصي

  

  . تخصيص جميع الموجودات التي تخص القطاعات بخالف الممتلكات والمعدات يتم •
  .ألعمالالمطلوبات لقطاعات ا يتم تخصيص جميع •

 



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٣٥( 
  

  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
   )تابع( القطاعية البيانات  ٢٤

  

  :إفصاحات أخرى
  

  .فيما يلي تحليل إليرادات العمليات اإلجمالية لكل قطاع بين الدخل من األطراف الخارجية وبين القطاعات
  

  المجموع
مساندة األجهزة ال

  لألعمال
اإلستثمارات 

  والتمويل
الخدمات البنكية 

  للمؤسسات
الخدمات البنكية 

   لألفراد
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

           
 ٢٠١١ مارس ٣١          
 )غير مدققة(          
           

 بين القطاعات الخارجية  ١,١٦٠,٢٨٤  ٤٨٣,٣٥٠  )٢٦٦,٧١٧(  ٣٣,٤٥٤  ١,٤١٠,٣٧١
           

           

 المجموع  )٤٦٢,٤٣٣(  )٤٤,٦٧٥(  ٤٨١,٠٠٩  ٢٦,٠٩٩  -
           

  
           
 ٢٠١٠مارس  ٣١          
 )غير مدققة(          
           

  الخارجيةبين القطاعات  ٩٣٦,٧٤٤  ٧٢٤,٨٩٣  )٤١٩,٥١١(  ٢٧,٦٨٩  ١,٢٦٩,٨١٥
           

           

 المجموع  )٤١٩,٩١٣(  )٢٣١,٢٤٣(  ٦٢٨,٥٢٧  ٢٢,٦٢٩  -
           

  

  البيانات الجغرافية

إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل القطاع المحلي        .  ضمن قطاعين جغرافيين وهما السوق المحلي والسوق الدولي        يعمل البنك 
لعمليات البنك التي تنشأ من فروع البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وشركاته التابعة، والسوق الدولي والذي يمثل عمليات                   

إن . هند ومن خالل شركاته التابعة وشركاته الزميلة خارج دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة    البنك التي تنشأ من فروعه في ال  
موجودات غير متداولة باستثناء اإلسـتثمارات فـي شـركات زميلـة            (عمليات ومعلومات البنك المتعلقة بالموجودات القطاعية       

  :وفقاً لكل قطاع جغرافي وهي كما يلي) واألدوات المالية األخرى
  

  

   )غير مدققة(محلي   )غير مدققة(ي دول
    مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في    مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠   
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

__________________  ___________________  ___________________  ___________________   

 إيرادات         

٩١٩,٨٧٢  ٨٦٤,٣٥٩  ٥,٨٠٨  ٧,٣٣٤  
 صافي إيرادات الفوائد بعد توزيعات

 المودعين
         
         

 عملياتالإيرادات   ٤٠٠,٢٩٨  ٢٨٧,٤٢١  ١٧  ٢,٦٧١
         

  زميلةاتالحصة في أرباح شرك  )٨,٨٨٩(  ٨,٩٨٣  ٩٣,٢٦٥  ٩٩,٠٤٧
         

  



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٣٦( 
  

  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  

   )تابع( القطاعية البيانات  ٢٤
  
  

   محلي كما في  دولي كما في

   ٢٠١١ مارس ٣١  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١
   )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
___________________  ___________________  ___________________  ___________________   

 إستثمارات عقارية  ٣٠٢,٢٣٠  ٢٨٩,١٩٢  -  -
          

         

 ��	��Hت و���ات، (���  ١,٠٥٢,٢٨١  ١,٠٦٤,٦٧٠  ٥,٥٩٤  ٥,٦٥١
         

              

 موجودات غير ملموسة  ١٤٨,١٦٠  ١٥٥,١٨٠  -  -
         



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٣٧( 
  

  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  

  كفاية رأس المال  ٢٥
  

  :هي كما يلي" ٢"إن النسب المحتسبة بما يتماشى مع بازل 
  ٢بازل 

  ديسمبر ٣١

٢٠١٠ 

  مارس ٣١

٢٠١١ 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درهم

_________________________ _________________________   
 "١"ة األولى رأس المال الطبق   
    

 رأس المال  ٤,٨١٠,٠٠٠ ٤,٨١٠,٠٠٠
 إحتياطي نظامي وقانوني   ٢,٧٠٤,١٧٩ ٢,٧٠٤,١٧٩
 احتياطي عام واحتياطي طواريء  ٢,١٥٠,٠٠٠ ٢,١٥٠,٠٠٠

 برنامج خيار شراء أسهم للموظفين، بالصافي  )٨٨,٢٣٢( )٣٦,٦٧٧(
 إحتياطي تحويل عمالت أجنبية  ٢٤٠,٢٢٥ ١٣٦,٦٧٦
 أرباح مستبقاة  ١,٣٧٢,٣٦٧ ٩٩١,٩٢٧

١٦,٧٢١ ٨,٥٦١  
 حصة غير مسيطرة في صافي موجودات 

 الشركات التابعة  
 )١٦إيضاح (سندات رأس مال   ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠
 أوراق مالية إلزامية التحويل  ٤,٦٤٠,٢٠١ ٤,٦٦٣,٠١٤

 %)٥٠(إستثمارات في شركات زميلة : ينزل  )٢,٧٦٢,٩٥٥( )٢,٦٧٩,١٠٠(
 موجودات غير ملموسة : ينزل  )١٤٨,١٦٠( -
 )نتيجة تعديل التصنيف(التعرضات اإلئتمانية : ينزل  )٤٢٧,٨٢٥( )٥٣٢,٤٧٥(

_________________________ _________________________   
    

١٦,٥٠٦,٥٢١ ١٦,٢١٦,١٠٥   
_________________________ _________________________   

 "٢"رأس المال الطبقة الثانية    
    

 خسائر إنخفاض القيمة للقروض والسلفيات المقيمة كمجموعة   ١,٥٥٦,٢٦٠ ١,٥٨١,٩٨٥
 تراكمة في القيمة العادلةالتغيرات الم  ٢٣,٠٩٤ ١٧٤,٧٩٩

 )١٣إيضاح (قروض طويلة األجل   ٦,٦١٧,٤٥٦ ٦,٦١٧,٤٥٦
 ) ١٣إيضاح (سندات ثانوية بسعر صرف عائم   ١,١٧٢,٧٨٩ ١,١٧٢,٧٨٩

 %)٥٠(إستثمارات في شركات زميلة : ينزل  )٢,٧٦٢,٩٥٥( )٢,٦٧٩,٠٩٩(
 )نتيجة تعديل التصنيف(التعرضات اإلئتمانية : ينزل  )٤٢٧,٨٢٤( )٥٣٢,٤٧٥(

_________________________ _________________________   
    

٦,١٧٨,٨٢٠ ٦,٣٣٥,٤٥٥   
    
    

 مجموع رأس المال المؤهل  ٢٢,٦٨٥,٣٤١ ٢٢,٥٥١,٥٦٠
    
 :الموجودات المرجحة بالمخاطر   
    

 مخاطر اإلئتمان  ١٢٤,٥٠٠,٨١٨ ١٢٦,٥٥٨,٨٢٩
 مخاطر السوق  ٢,٩٨٣,٩١٩ ٣,٤٦٤,٢٢٤
 مخاطر التشغيل  ٥,٧٤٠,٨٢٨ ٥,٤٠٥,٤٠٦

___________________________ ____________________________   
    

 جحة بالمخاطرمجموع الموجودات المر  ١٣٣,٢٢٥,٥٦٥ ١٣٥,٤٢٨,٤٥٩
    

    
 نسبة كفاية رأس المال  %١٧,٠٣ %١٦,٦٥

    



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

)٣٨( 
  

  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١١ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  )تابع(كفاية رأس المال   ٢٥

  

بموجب تعليمات البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة        % ١٢إن نسبة كفاية رأس المال هي فوق الحد االدنى البالغ           
  %).١٢: ٢٠١٠ ديسمبر ٣١( ٢٠١١ مارس ٣١كما في 

  
  أحداث الحقة لتاريخ التقرير  ٢٦

  

م  ألف درهم قابلة للتحويل إلـى أسـه  ٤,٨٠٠,٠٠٠، أصدر البنك أوراق مالية إلزامية التحويل بقيمة إسمية         ٢٠٠٨خالل سنة   
  .٢٠١١ أبريل ٢٤عادية جديدة في 

  
  إجراءات قانونية   ٢٧

  

، فإنه تم إقناع البنك على إعادة هيكلة استثماره في استثمار هيكلي فـي جـزر             ٢٠٠٧كما تم ادعائه من قبل البنك خالل سنة         
خـاطر إئتمانيـة تبلـغ      نتيجة إلعادة الهيكلة، دخل البنك في عقود مقايضة اإلئتمان التي بموجبها تحمـل البنـك م               . الكايمان

الذي يزود قرض مستخدم بمركبات اإلسـتثمار المـنظم لـشراء           )  ألف دوالر أمريكي   ٣١٠,٧٧٥( ألف درهم    ١,١٤١,٤٧٧
  .AAAذات األصول )  "ABS"( األوراق المالية المدعومة -محفظة متنوعة من الشركات واألصول

  
ا كريدي سويس آند بورز بالمحكمة العليا لوالية نيويورك،          قدم البنك مطالبة قانونية ضد، من ضمن غيره        ٢٠١٠في نوفمبر   

يـدعى  , )لمعامالت عقود مقايضة اإلئتمان(الواليات المتحدة األمريكية التي تطلب من بين األمور األخرى إبطال إعادة هيكلة  
مات كاذبة ومضللة أن كريدي البنك ضمن األمور األخرى، أنه أقنع  في الدخول في حالة إعادة هيكلة طارئة استناداً إلى معلو            

سويس فشلت في الكشف عن تضارب المصالح وغيرا من البيانات المادية، وقدمت معلومات مضللة، إلى البنك عنـد هيكلـة           
  .وتسويق وبيع اإلستثمار وعقود مقايضة اإلئتمان

  
وفـي حـين أن     . ياق العمل المعتاد  ات القانونية، التي تنشأ في س     عدد من الدعاوى القضائية والمطالب    كما أن البنك طرف في      

نتائج هذه القضايا ال يمكن التنبؤ بها على وجه اليقين، فإن اإلدارة ال تعتقد بأن هذه القضايا سوف يكـون لهـا أثـر سـلبي                          
  .جوهري على البيانات المالية الموجزة الموحدة للبنك في حال الحكم فيها لغير صالح البنك

  
        إعادة تصنيف ٢٨

  

 لتتوافق مع تصنيف الفترة الحاليـة، إن عمليـة   ٢٠١٠ مارس ٣١ة تصنيف بعض األرقام المقارنة للفترة المنتهية في        تم إعاد 
  , إعادة التصنيف لبعض األرقام المقارنة لم توثر على صافي األرباح، الربح للسهم أو األرباح المستبقاة

  
  تاريخ اعتماد البيانات المالية   ٢٩

  
  .٢٠١١ إبريل ٢٦ات المالية الموحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ لقد تم اعتماد البيان




