
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  .ع.م.بنـك أبوظبـي الوطنـي ش
 

  البيانات الماليـة المرحلية الموجزة الموحدة
 

  ٢٠١١مارس  ٣١
  



 

  

  .ع.م.بنـك أبوظبـي الوطنـي ش
  

  الموجزة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 
  
  

  الصفحة  المحتويات
  
  

  حول مراجعة المعلومات المالية المستقلين تمراجعي الحساباالتقرير 
  ١              المرحلية الموجزة الموحدة    

  
  ٢  الموجز الموحد المرحلي بيان المركز المالي

  
  ٣  بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد

  
  ٤  الموحدبيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 

  
  ٥  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد

  
  ٦  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد

  
  ٢٠ - ٧  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  







  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

  
٣  

  بيان الدخـل المرحلي الموجز الموحد
   ٢٠١١مارس  ٣١المنتھية في  لفترة الثالثة أشھر

  
   مارس ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٠  ٢٠١١  

  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  
    ١٫٦٥٩٫٥٤٤  ١٫٨٦٢٫٦٧٧      يرادات الفوائدإ

    )٤٦٨٫٨٠٦(  )٥٦٧٫١١٣(      مصروفات الفوائد
       ----------------------   ----------------------  

    ١٫١٩٠٫٧٣٨  ١٫٢٩٥٫٥٦٤      يرادات الفوائدصافي إ
       ----------------------   ----------------------  

  
  ٦٠٫٠٥٤  ٩٧٫١٣٩      إيرادات من عقود التمويل اإلسالمي

  )١١٫٣٥٥(  )١٤٫٣٦٨(      حصة المودعين من األرباح
       ----------------------   ----------------------  
    ٤٨٫٦٩٩  ٨٢٫٧٧١      صافي اإليرادات من عقود التمويل اإلسالمي

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

  ٣٥٧٫٦١٨  ٣٩٢٫٤٤٧      إيرادات رسوم وعموالت
  )٣٤٫٣١٢(  )٤٨٫٦٧٤(      مصروفات رسوم وعموالت

       ----------------------   ----------------------  
    ٣٢٣٫٣٠٦  ٣٤٣٫٧٧٣      صافي إيرادات رسوم وعموالت

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

    ١١٢٫٩٥١  ٦٩٫٥١٦      االستثمارأرباح  صافي
    ٨٠٫٨٥٥  ٧١٫٢٠٧      صافي ربح تحويل العمالت األجنبية

    ١٥٫٤٧١  ١٨٫٤٠٩      اإليرادات التشغيلية األخرى
       -----------------------   ----------------- - -----  
      ٢٠٩٫٢٧٧  ١٥٩٫١٣٢    
       ------------------------   ------------------ - ----  

  
  ١٫٧٧٢٫٠٢٠  ١٫٨٨١٫٢٤٠      إيرادات التشغيل

  
 مصروفات عمومية وإدارية

  )٤٩٣٫٩٤٠(  )٥٦٥٫٩١٢(      ومصروفات تشغيلية أخرى   
       -----------------------   -------------------- - ----  

  مخصص صافي رباح قبلاأل
  ١٫٢٧٨٫٠٨٠  ١٫٣١٥٫٣٢٨      قيمة والضرائبالإنخفاض    
  

  )٢٢٥٫١٢٦(  )٣٦٥٫٠٤٦(      القيمةصافي مخصص إنخفاض 
       -----------------------   --------------------- - --  

    ١٫٠٥٢٫٩٥٤  ٩٥٠٫٢٨٢      رباح قبل الضرائباأل
  

    )٢٢٫١١٩(  )٢٢٫٩٩٣(      مصروفات ضرائب الدخل الخارجية
       -----------------------   ---------------------- - -  

    ١٫٠٣٠٫٨٣٥  ٩٢٧٫٢٨٩      صافي أرباح الفترة
      ==========  ===========  

  
    ٠٫٣٢  ٠٫٢٨  ٢٠    )درھم(ربحية السھم األساسية 

      ============  ===========  
    ٠٫٣١  ٠٫٢٨  ٢٠    )درھم( المخفضةربحية السھم 

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

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٢٣إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 
  .١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

  
٤  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد 
   ٢٠١١مارس  ٣١أشھر المنتھية في  لفترة الثالثة

  مارس  ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم    

  النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات
    ١٫٠٥٢٫٩٥٤    ٩٥٠٫٢٨٢    االرباح قبل الضرائب

      :تعديالت لـ
    ٢٨٫٤٢٨    ٣٤٫٢٩٤    االستھالك
    ٢٫٩١٦    ٤٫٨٥٤    فوائد مطفأة

    ٢٣٤٫٧٧٤    ٣٩٨٫٨٧٩    قيمةالصافي مخصص انخفاض 
  )١٦٠٫٤٦٤(  ١٤٧٫٤١٣    العمالت االجنبية  تعديالت تحويل

    ٥٫٣٥٨    ٧٫٣١٢    برنامج خيارات األسھم
     -----------------------------   -----------------------------  
    ١٫١٦٣٫٩٦٦  ١٫٥٤٣٫٠٣٤  

  التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة 
  ١٥٥٫١٨١  ١٦٢٫٠٤١    من خالل األرباح أوالخسائر   

  التغير في األرصدة لدى المصارف والمصارف المركزية 
  ٧٢١٫٣٦٩  )٤٠٢٫٠٣٦(    و المؤسسات المالية    

  )٣٫٤١٥٫٧٧٣(  )٤٫٥٩١٫٩٣٥(    في عقود إعادة الشراء العكسية التغير
  )١٫٥٦٨٫١٠٥(  )٦٫٧٥٩٫١١٤(    التغير في القروض والسلفيات 
  )٦٣٨٫٥٠٨(  )٨٧٣٫١٩٤(    التغير في الموجودات األخرى
  ٥٠٨٫٨٥٠  ٢٫٣٢٢٫٤٢٧    التغير في األرصدة للمصارف
  ٨٢٩٫٤٦٦  ٣٤١٫٣٩١    التغير في عقود إعادة الشراء

  )٨٧٩٫٥٨٣(  ١٧٫٩٢٠٫٥٣١    التغير في ودائع العمالء
    ٥٠٠٫٥٠٢  ١٫٢٧٣٫٤٤١    التغير في المطلوبات األخرى

     ------------- --- ----------------   -----------------------------  
    ٢٫٦٢٢٫٦٣٥(  ١٠٫٩٣٦٫٥٨٦(  

  )٣١٩(  )١٩٫٧٩٧(    مدفوعة ، صافية من المسترداتضرائب دخل خارجية 
     ----------------------- ---- ------   -----------------------------  

    )٢٫٦٢٢٫٩٥٤(  ١٠٫٩١٦٫٧٨٩    األنشطة التشغيلية )المستخدم في/ (من صافي النقد 
     ----------------------------------   -----------------------------  

  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  إستثمارات محتفظ بھا لغير غرض المتاجرة شراء

  )٤٤٢٫٦٦٧(  )٣٫٣٠٥٫٠١٧(    استحقاقھا أو صافية من متحصالت بيعھا   
  ١٠٫٥٨٣  )١١٠٫٧٩١(    مباني ومعدات ، صافية من االستبعادات شراء 

     -----------------------------   -----------------------------  
    )٤٣٢٫٠٨٤(  )٣٫٤١٥٫٨٠٨(    االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

     -----------------------------   -----------------------------  
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

    )٢١٧٫٤٢٨(  )٧١٧٫٥١١(    توزيعات أرباح مدفوعة
    ٣٫١٢٢٫٠٥٠  -       إصدار قروض متوسطة األجل

    )٧٨٤٫٥٢٣(  -       متوسطة األجل قروض سداد
    )١٧٥٫٢٢١(  ٩٦٠   أوراق يورو تجارية صافي التغير في

    )١٢٠٫٠٠٠(  )١٢٠٫٠٠٠(    مدفوعات على سندات الشق األول الرأسمالية
     -----------------------------   ---------- --- ----------------  

    ١٫٨٢٤٫٨٧٨  )٨٣٦٫٥٥١(    األنشطة التمويلية من / )المستخدم في( صافي النقد
     -----------------------------   ---------- --- ----------------  

  
    )١٫٢٣٠٫١٦٠(  ٦٫٦٦٤٫٤٣٠    في النقد وما يعادله )النقص/ (الزيادة صافي 

    ٢٧٫٦١٧٫١٨٧  ٢٠٫٩٧٦٫٥٧٩    يناير ١النقد وما يعادله في 
     -----------------------------   -----------------------------  

    ٢٦٫٣٨٧٫٠٢٧  ٢٧٫٦٤١٫٠٠٩    مارس ٣١النقد وما يعادله  في 
    ============  ============  

  :يشمل النقد وما يعادله على
  :أشھر ثالثةخالل  استحقاق تقاعدي

    ٨٫٩٣٢٫٣٧٨  ١٤٫١٩١٫١٤٥    نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
    ١٧٫٤٥٤٫٦٤٩  ١٣٫٤٤٩٫٨٦٤    والمؤسسات المالية أرصدة لدى المصارف

     ------------------------------   -----------------------------  
    ٢٦٫٣٨٧٫٠٢٧  ٢٧٫٦٤١٫٠٠٩    
    ============  ============  

  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٢٣إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 
  .١الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة إن التقرير المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية 



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

  
٥  

  
   المرحلي الموجز الموحد الشامل بيان الدخـل

   ٢٠١١مارس  ٣١المنتھية في  لفترة الثالثة أشھر
  

  مارس  ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٠  ٢٠١١  

  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  

    ١٫٠٣٠٫٨٣٥  ٩٢٧٫٢٨٩        صافي أرباح الفترة
  

  :إيرادات شاملة أخرى
    ٢٣٧  )١٫٧٢٣(      االجنبية العمليات تحويلالصرف عند  فرق

   ٣٠٧٫٩٤٠  )٧٣٫٢٩٤(  ١٧    لقيمة العادلةحتياطي االتغير في ا
    )٤٫٩٥٠(  )٥٫٤٥٠(      تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

       -------------------------   ------------------------ -  
    ٣٠٣٫٢٢٧  )٨٠٫٤٦٧(      إيرادات شاملة أخرى للفترة) / مصروفات(

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

    ١٫٣٣٤٫٠٦٢  ٨٤٦٫٨٢٢      إجمالي الدخل الشامل للفترة
      ==========  ==========  

  
  .جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٢٣إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 

  .١مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة إن التقرير المستقل حول 
  
  
  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

  
٦  

  الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز 
  ٢٠١١مارس  ٣١المنتھية في  لفترة الثالثة أشھر

  سندات ثانوية       سندات الشق       
    أرباح  -قابلة للتحويل   احتياطي تحويل  احتياطي  برنامج  األول الرأسمالية  االحتياطي  االحتياطي  االحتياطي    
  إجمالي  محتجزة  بند حقوق الملكية  العمالت األجنبية  العادلةالقيمة   خيارات األسھم  لحكومة أبوظبي  العام  الخاص  القانوني  رأس المال  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  

  ٢٠٫٤٤٠٫٥٦٨  ٣٫١٦٨٫١٣٨  ٧٩٫٧١٢  ٥٫٨٨٧  )٨٤٥٫٢٢٣(  ١٨٫٨٨٨  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٫٦٢٣٫٥٠٠  ٢٫١٢٨٫٢٥٣  ١٫٠٨٧٫١٣٨  ٢٫١٧٤٫٢٧٥  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ١٫٠٣٠٫٨٣٥  ١٫٠٣٠٫٨٣٥  -     -     -     -     -     -     -     -     -     صافي أرباح الفترة

    ٣٠٧٫٩٤٠  -     -     -     ٣٠٧٫٩٤٠  -     -      -     -     -     -     )١٧إيضاح (صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة 
  )٤٫٩٥٠(  )٤٫٩٥٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     عضاء مجلس االدارةأتعويضات 

    ٢٣٧  -     -     ٢٣٧  -     -     -     -     -     -     -     تعديالت تحويل العمالت االجنبية
   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   ------ --------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   -----------------------------  

  ١٫٣٣٤٫٠٦٢  ١٫٠٢٥٫٨٨٥  -     ٢٣٧  ٣٠٧٫٩٤٠  -     -     -     -     -     -     إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  )١٢٠٫٠٠٠(  )١٢٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     )١٥ايضاح ( مدفوعات على سندات الشق األول الرأسمالية

  ٥٫٣٥٨  -     -     -     -     ٥٫٣٥٨  -     -     -     -     -     مقدمة للموظفينخيارت 
  )٢١٧٫٤٢٨(  )٢١٧٫٤٢٨(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     )١٤إيضاح ( ٢٠٠٩األرباح الموزعة عن عام 

  -     -     -     -     -     -     -     )٢١٧٫٤٢٨(  -     -     ٢١٧٫٤٢٨  )١٤ايضاح (أسھم منحة مصدرة 
  -     )٢٫١٠٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     ٢٫١٠٠٫٠٠٠  -     -     -     )١٤ايضاح ( تحويل إلى احتياطي عام

   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   ---------------------- - ------  
  ٢١٫٤٤٢٫٥٦٠  ١٫٧٥٦٫٥٩٥  ٧٩٫٧١٢  ٦٫١٢٤  )٥٣٧٫٢٨٣(  ٢٤٫٢٤٦  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٥٠٦٫٠٧٢  ٢٫١٢٨٫٢٥٣  ١٫٠٨٧٫١٣٨  ٢٫٣٩١٫٧٠٣  ٢٠١٠مارس  ٣١الرصيد في 

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

  ٢٤٫١١٣٫٤١٦  ٤٫١٨٠٫٢٠٥  ٧٤٫٩٢٥  )٣٫٤٥٣(  )٤١٤٫٦٠٦(  ٥٢٫٧٣٩  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٥٠٧٫٧٩٨  ٢٫١٢٨٫٢٥٣  ١٫١٩٥٫٨٥٢  ٢٫٣٩١٫٧٠٣  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٩٢٧٫٢٨٩  ٩٢٧٫٢٨٩  -     -     -     -     -     -     -     -     -     صافي أرباح الفترة

  )٧٣٫٢٩٤(  -     -     -     )٧٣٫٢٩٤(  -     -     -     -     -     -     )١٧ إيضاح(صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة 
  )٥٫٤٥٠(  )٥٫٤٥٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     عضاء مجلس االدارةأتعويضات 

  )١٫٧٢٣(  -     -     )١٫٧٢٣(  -     -     -     -     -     -     -     تعديالت تحويل العمالت االجنبية
   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   -----------------------------  

  ٨٤٦٫٨٢٢  ٩٢١٫٨٣٩  -     )١٫٧٢٣(  )٧٣٫٢٩٤(  -     -     -     -     -     -     إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  )١٢٠٫٠٠٠(  )١٢٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -  )  ١٥يضاح إ( مدفوعات على سندات الشق األول الرأسمالية

  ٧٫٣١٢  -     -     -     -     ٧٫٣١٢  -     -     -     -     -       خيارت مقدمة للموظفين
  )٧١٧٫٥١١(  )٧١٧٫٥١١(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     )١٤ إيضاح( ٢٠١٠األرباح الموزعة عن عام 

  -     -     -     -     -     -     -     )٤٧٨٫٣٤٠(  -     -     ٤٧٨٫٣٤٠  )١٤ يضاحإ(م منحة مصدرة أسھ
  -     )٢٫٣٠٠٫٠٠٠(  )٣٢٫٤٢٤(  -     -     -     -     ٢٫٣٣٢٫٤٢٤  -     -     -     )١٤ و١٣ ايضاح( تحويل إلى احتياطي عام

   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   ---------------------- - ------  
  ٢٤٫١٣٠٫٠٣٩  ١٫٩٦٤٫٥٣٣  ٤٢٫٥٠١  )٥٫١٧٦(  )٤٨٧٫٩٠٠(  ٦٠٫٠٥١  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٢٫٣٦١٫٨٨٢  ٢٫١٢٨٫٢٥٣  ١٫١٩٨٫٨٥٢  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣  ٢٠١١مارس  ٣١الرصيد في 

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ============  
  .جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٢٣إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 

  .١حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة إن التقرير المستقل 



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
٧  

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

بمسؤولية محدودة وھو مسجل كشركة مساھمة  ١٩٦٨في أبوظبي سنة ") البنك(" .ع.م.ش أبوظبي الوطنيتم تأسيس بنك 
الخاص بالشركات ) وتـعديالته( ١٩٨٤لسنة ) ٨(عامة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

  .التجارية
  

تتضمن البيانات المالية المرحلية . مارات العربية المتحدة، أبوظبي ، دولة اإل ٤إن العنوان المسجل ھو صندوق بريد 
تعمل المجموعة بشكل "). المجموعة("البنك وشركاته التابعة  ٢٠١١ مارس ٣١الموجزة الموحدة كما في وللفترة المنتھية 

والخاصة  رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد باإلضافة إلى األنشطة المصرفية االستثمارية
المتواجدة في  يةالمحلية والخارج ومكاتب التمثيل تباشر المجموعة أعمالھا من خالل فروعھا وشركاتھا التابعة ;واالسالمية

وھونغ  والمملكة المتحدة وسويسراوليبيا البحرين ومصر وفرنسا وعمان والكويت والسودان االمارات العربية المتحدة و
  .والواليات المتحدة األمريكية كونغ واألردن

 
ُ ألحكام الشريعة االسالمية المصدرة من قبل م جلس االشراف على تقوم المجموعة بالعمليات المصرفية االسالمية وفقا

 .الشريعة
  

عند الطلب من مقر البنك المسجل  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 
  .ae.nbad.www://http، أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة ، أو على موقع اإلنترنت  ٤ص ب 

  
  بيان االلتزام  ٢

  
المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تم اعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية 

ال تشتمل ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كل المعلومات المطلوبة في .  "التقارير المالية المرحلية" ٣٤
البيانات المالية السنوية ، ويتوجب قراءتھا جنبا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة 

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتھية في 
  

  .٢٠١١أبريل  ١٩الية المرحلية الموجزة الموحدة بالنيابة عن مجلس اإلدارة في تم اعتماد ھذه البيانات الم
  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  

تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة في إعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك 
نات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيا

  .٢٠١٠ ديسمبر  ٣١
  

  التقديـرات  ٤
  

دارة إعتماد أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق يتطلب اعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من اإل
قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه .  رادات والمصروفاتوالمطلوبات واإلي السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات

  .التقديرات
  

وبمواجھة نفس  الجوھريةعتماد نفس األحكام الية المرحلية الموجزة الموحدة باعداد ھذه البيانات المقامت اإلدارة خالل إ
عداد البيانات المالية الموحدة كما في بالمجموعة إلعند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة مصادر التقديرات وعدم التحقق 

  .٢٠١٠  ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ول



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
٨  

 إدارة المخاطر المالية  ٥
  

  مخاطر االئتمان
  

تقوم المجموعة بقياس تعرضھا لمخاطراالئتمان بالرجوع إلى القيم المرحلة اإلجمالية للموجودات المالية ناقصاً المبالغ 
تمثل القيمة المرحلة للموجودات المالية أقصى تعرضات . المعلقة وخسائر انخفاض القيمة ، إن وجدتالمقاصة والفوائد 
  .لمخاطر االئتمان

  
  بھااستثمارات محتفظ     أرصدة لدى المصارف  
    لغير غرض المتاجرة  قروض وسلفيات  و المؤسسات المالية  

   )مدققة(     )مدققة(     )مدققة(    
   ديسمبر ٣١   مارس ٣١   ديسمبر ٣١   مارس ٣١   ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  مألف درھ  ألف درھم  

  
  خاضع النخفاض 

  القيمة بصورة فردية    
       -     -     ٢٫٠٥٤٫٩٨٥  ٢٫٥٥٣٫٩١٩  -     -     تسھيالت غير قياسية
    ٢٠٫٠٥٥  ٢٠٫٠٥٥  ٥٥٨٫٦٥١  ٥٢٢٫١٠٢  ٩٧٩  ٩٧٩  مشكوك في تحصيلھا

      -     -     ٩٩٤٫٠٧٩  ١٫٠٩٧٫٥٢٥  -     -     خسائر
   ---- ------------- ----------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------- -------- ----------  

    ٢٠٫٠٥٥  ٢٠٫٠٥٥  ٣٫٦٠٧٫٧١٥  ٤٫١٧٣٫٥٤٦  ٩٧٩  ٩٧٩  القيمة اإلجمالية 
   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  

  
     -  -     )٣٥٨٫٦٢٤(  )٣٩٨٫٤٦٦(  -     -     فوائد معلقة

   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  
  )١٦٫٧١٢(    )١٦٫٧١٢(  )١٫٧٧١٫٨٦٠(  )١٫٩٨٤٫٩٢٨(  )٩٧٩(  )٩٧٩(  مخصص محدد النخفاض القيمة

   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  
  ٣٫٣٤٣  ٣٫٣٤٣    ١٫٤٧٧٫٢٣١  ١٫٧٩٠٫١٥٢  -     -     القيم المرحلة

   --------------------------   --------- --------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  
  متأخرة السداد ولم

  تخضع إلنخفاض قيمھا   
  

  تشتمل المبالغ المتأخرة
  :السداد على    

ً  ٣٠ أقل من   -       -     ٢٠٢٫٠٨٩  ١٦٣٫٩٩٩  -     -        يوما
ً  ٦٠إلى  ٣١من    -       -     ٤٥٫٩٧٩  ١٧٩٫٦٤٦  -     -     يوما
ً  ٩٠إلى  ٦١من    -       -     ٤٤٣٫٩٣٥     ٢٥٩٫٩٥٠  -     -     يوما

  -       -     ٢٫٤٧٢٫٨٣٠  ٢٫٢٣٠٫٤٠٧  -     -     يوماً  ٩٠أكثر من 
   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  

  -     -     ٣٫١٦٤٫٨٣٣  ٢٫٨٣٤٫٠٠٢  -     -     القيمة المرحلة
   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  

  
                لم يتأخر سدادھا ولم 

    ٢١٫٣٩٢٫٦٦٢  ٢٤٫٦٢٤٫٣٨٦  ١٣٤٫٠٨٣٫٦٥٣  ١٤٠٫٥٨٩٫٥٦٨  ١٤٫٧٦٤٫٧٥٧  ١٩٫٠٧٦٫٧٢٧  تخضغ إلنخفاض قيمھا  
   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  

                إجماليمخصص 
     -  -     )١٫٨٩٢٫٢٢١(  )١٫٩٧٦٫٣٣٤(     -  -     النخفاض القيمة   

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

    ٢١٫٣٩٦٫٠٠٥  ٢٤٫٦٢٧٫٧٢٩  ١٣٦٫٨٣٣٫٤٩٦  ١٤٣٫٢٣٧٫٣٨٨  ١٤٫٧٦٤٫٧٥٧  ١٩٫٠٧٦٫٧٢٧  القيم المرحلة
  ===========  ==========  =============  ============  ===========  ===========  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
٩  

  نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية ٦
  

يداع مع المصرف المركزي لدولة األمارات العربية المتحدة بمبلغ إيتضمن نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية شھادات 
  ).مليون درھم ٩٫٨٠٠: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٨٫٨٠٠

  
  قروض وسلفيات ٧

  )مدققة(    
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١١  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  

  ١٤٠٫٩٠٨٫٦٦٦  ١٤٧٫٦٣٥٫٣٣٤  والسلفياتاجمالي القروض 
 ً   )٣٫٦٦٤٫٠٨١(  )٣٫٩٦١٫٢٦٢(  مخصص إنخفاض القيمة: ناقصا
 ً   )٤١١٫٠٨٩(  )٤٣٦٫٦٨٤(  الفوائد المعلقة: ناقصا

     ----------------------------   -------------- --- -----------  
  ١٣٦٫٨٣٣٫٤٩٦  ١٤٣٫٢٣٧٫٣٨٨  صافي القروض والسلفيات

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

  : في تاريخ التقرير وفقاً للقطاعاتفيما يلي تحليل إلجمالي القروض والسلفيات   
  

  )مدققة(    
  ديسمبر  ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  ١٦٫٩٤٩٫٧٩١  ١٧٫٥٦٦٫٢٣٧  القطاع الحكومي
  ٣٧٫٦٩٨٫٤٤٠  ٣٩٫٩٣٤٫٣٣٢  القطاع العام

  ٤٫٢٣٦٫٧٩٤  ٦٫٤٧٩٫٦٨٦  القطاع المصرفي
  ٥٧٫٠٨١٫٦١٩  ٥٨٫٦٩٠٫٧٦٢  الخاص/ قطاع الشركات 

  ٢٤٫٩٤٢٫٠٢٢  ٢٤٫٩٦٤٫٣١٧  األفراد/ القطاع الشخصي 
   --------------------------   --------------------------  

١٤٠٫٩٠٨٫٦٦٦  ١٤٧٫٦٣٥٫٣٣٤  إجمالي القروض والسلفيات
  ============  ============  

 

  :شھر أدناهالثالثة أيتم بيان الحركة على مخصص انخفاض القيمة خالل فترة 
  

  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  

  ٢٫٦٥٧٫٥١٠  ٣٫٦٦٤٫٠٨١  يناير ١في 
    المحمل خالل الفترة

  ٥٥٫٤٨٥  ٨٤٫١١٤  مخصص إجمالي النخفاض القيمة -
  ١٨٦٫٧٠٩  ٣٣٥٫٩٨٠  مخصص محدد النخفاض القيمة -

  )٩٫٠٠٢(  )٣٣٫٣٤٠(  مستردات
  )٢٨٫٤٢٣(  )٤٧٫٦٤١(  مرتجعات خالل الفترة
  )٧٫٥٦٨(  )٤١٫٩٣٢(  محذوفات خالل الفترة

     ----------- ------------ -   ------------------------ -  
  ٢٫٨٥٤٫٧١١  ٣٫٩٦١٫٢٦٢  مارس ٣١كما في األرصدة 

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



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
١٠  

  )تابع( قروض وسلفيات ٧
  

  اإلسالميالتمويل 
  

  :تشتمل القروض والسلفيات المذكورة أعاله على عقود التمويل اإلسالمية التالية
  )مدققة(    
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٦٫١٨٣٫٧٣٠  ٦٫٦٩٠٫٣٤٠  إجارة
  ٥١٧٫٨٨٣  ٦٠٤٫٤٧١  حةابمر

    ١٤٫٦٩٩  ١٤٫٦٩٩  مضاربة
 ١٫١٠٦  ١٫٣٠٥  خرىأ

   -----------------------   ----------------------  
  ٦٫٧١٧٫٤١٨  ٧٫٣١٠٫٨١٥  اإلسالمي التمويل جمالي عقودإ

  
 ً   )٦٢٫٤٨١(  )٦٢٫٤٨١(  مخصص انخفاض القيمة: ناقصا
  )٣٫٢٣٩(  )٤٫١١٨(  أرباح معلقة: ناقصاً 

   ------------------------   ------------------------  
  ٦٫٦٥١٫٦٩٨  ٧٫٢٤٤٫٢١٦  اإلسالمي التمويل صافي عقود

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

  :كة في مخصص انخفاض القيمة خالل فترة الثالثة أشھرفيما يلي الحر
  

  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  

  ألف درھم  ألف درھم  

  ٥٦٫٥٤٠  ٦٢٫٤٨١  يناير ١الرصيد في 
    ٤٫٠٢٧  -      المخصص اإلجمالي خالل الفترة

   --------------------------   --------------------------  
    ٦٠٫٥٦٧  ٦٢٫٤٨١  مارس ٣١الرصيد كما في 

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

  لغير غرض المتاجرةمحتفظ بھا إستثمارات  ٨
  

: ٢٠١٠  ديسمبر ٣١(مليون درھم  ٣٫٠٦١تشمل اإلستثمارات لغير غرض المتاجرة أدوات مالية بمبلغ وقدره 
  .تحت عقود إعادة شراء من المصارف وترتيبات المشتقات المالية في سياق األعمال اإلعتيادي )مليون درھم  ٢٫٣٦١

 
  و المؤسسات المالية أرصدة للمصارف ٩

  
ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٤٫٢٨٤أرصدة لدى المصارف المركزية بمبلغ المؤسسات المالية وتتضمن أرصدة للمصارف 

  ).درھم مليون ٥٫٨٠٨: ٢٠١٠



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
١١  

  يورو تجاريةأوراق  ١٠
  

إلصدار ") برنامج أوراق اليورو التجارية("مليار دوالر أمريكي  ٢قام البنك بتأسيس برنامج أوراق يورو تجارية بقيمة 
  .ايه  ان  بنك مع سيتي ٢٠٠٦سبتمبر  ١٣أوراق اليورو التجارية وفقاً لالتفاق المبرم في 

  
ً  ٪ ١٫٠١تحمل فائدة تبلغ نغافوري والس بالدوالرمقدمة  إن السندات القائمة بتاريخ التقرير  : ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(سنويا

  ).شھراً ١٢ أقل من :٢٠١٠ديسمبر  ٣١( شھراً  ١٢ أقل من يھفترة االستحقاق و )٪ ١٫٠١دوالر سنغافوري 
  

  ودائع العمالء ١١
  

  )مدققة(    
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  :حسب نوع الحساب
  ٢٨٫١٩٥٫٥٦٧  ٣٣٫٧٤٧٫٦٥٤  حسابات جارية
  ٥٫١٥١٫٩٣١  ٥٫٧٥٧٫٤٦٣  حسابات توفير

  ٨٤٫٨٧٧٫٦٧٨  ٩٧٫٣٩٠٫٣٩١  ودائع بإشعار وألجل
  ٤٫٩٠٥٫٤١٣  ٤٫١٥٥٫٦١٢  شھادات إيداع

   --------------------------   --------------------------  
  ١٢٣٫١٣٠٫٥٨٩  ١٤١٫٠٥١٫١٢٠
  ============  ============  

  
  )مدققة(    
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  :حسب القطاع
  ٣٢٫٠٩٠٫٢٩٢  ٤٧٫٥٢٢٫٩٧٤  قطاع حكومي

  ٢٢٫١٤٠٫٦٤٨  ٢٢٫٧٩٠٫٤٨١  قطاع عام
  ٤١٫٦٤٤٫٩١٦  ٤٠٫٩٠٠٫٤٧٤  خاص/ قطاع شركات 
  ٢٧٫٢٥٤٫٧٣٣  ٢٩٫٨٣٧٫١٩١  قطاع األفراد

   --------------------------   --------------------------  
  ١٢٣٫١٣٠٫٥٨٩  ١٤١٫٠٥١٫١٢٠
  ============  ============  

  
  الودائع اإلسالمية للعمالء

  
  :العمالء المذكورة أعاله على الودائع اإلسالمية للعمالء كالتالي تشتمل ودائع  

  )مدققة(    
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ١٫٩٤٩٫٣٠٧  ٢٫٣٨٢٫١٥٠  ودائع الوكالة

  ١٢٩٫٩٣٣  ١٧٨٫٤٩٨  المضاربةودائع 
   --------------------------   --------------------------  

  
  ٢٫٠٧٩٫٢٤٠  ٢٫٥٦٠٫٦٤٨
  ============  ============  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
١٢  

  متوسطة األجلمديونيات   ١٢
  )مدققة(    
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  

  ٣٫٤٨٩٫٣٥٠  ٣٫٤٨٩٫٣٥٠  قرض مجمع وتسھيالت أخرى
  ١٠٫٩٦٩٫٣١٥  ١١٫٠٨٣٫٩٩٧  جلسندات متوسطة األ

   --------------------------   --------------------------  
  ١٤٫٤٥٨٫٦٦٥  ١٤٫٥٧٣٫٣٤٧  
  ============  ============  

  

  : كانت السندات متوسطة األجل التالية قائمة كما في تاريخ التقرير

  )مدققة(        
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١      
  ٢٠١٠  ٢٠١١  سنة    

  ألف درھم  ألف درھم  االستحقاق  الفائدة  العملة
  

  ٢٫٠٨٠٫٧٠٦  ٢٫١٤١٫٥٥٣  ٢٠١٢فبراير  )ثابت(٪  ٥٫٨٧٥  جنيه استرليني
  ١٦٨٫٦٧١  ١٨٢٫١٥٢  ٢٠١٢يونيو  فرق متزايد+ أشھر يوريبور  ٣  يورو
  ٥٦٣٫٨٤٢  ٦٠٨٫٩٠٧  ٢٠١٢يوليو  فرق متزايد+ أشھر يوريبور  ٣  يورو

  ٧٣٫٥٧٠  ٧٤٫٣٥١  ٢٠١٢أكتوبر  نقطة  ١٢٠+ أشھر ليبور  ٣  دوالر أمريكي 
  ٨٧٫٧٠٢  ٨٧٫٩٥٧  ٢٠١٣أكتوبر  )ثابت% ( ١٫٦٥  دوالر ھونغ كونغ
  ٣٫٢٢٩٫٠٢١  ٣٫٢١٣٫٨٩٤  ٢٠١٤سبتمبر  )ثابت% ( ٤٫٥  دوالر أمريكي

  ١٩٤٫٧١٣  ١٩٤٫٥٨٥  ٢٠١٤سبتمبر  )ثابت% ( ٣٫٨   دوالر ھونغ كونغ
  ١١٩٫٠٥٥  ١١٩٫٠٠٤  ٢٠١٤أكتوبر  )ثابت% ( ٣٫٩   دوالر ھونغ كونغ
  ٢٫٨١٨٫٥٤٣  ٢٫٨٠٦٫١٠٤  ٢٠١٥مارس  )ثابت% ( ٤٫٢٥   دوالر أمريكي

      ٥٧٧٫٨٣٠  ٥٨٨٫٢٤٢  ٢٠١٥يونيو  )ثابت% ( ٤٫٧٥  رينغيت ماليزي 
       ١٤١٫٦٠٥  ١٤٢٫٥٧٧  ٢٠١٧سبتمبر  )ثابت% ( ٣٫٤  دوالر ھونغ كونغ
       ١٠٤٫٧٣٢  ١٠٤٫٤٦٨  ٢٠١٧سبتمبر  )ثابت% ( ٣٫٧١  دوالر أمريكي

    ١٤٥٫٨٥٧  ١٤٦٫٤٦٦  ٢٠١٧سبتمبر  )ثابت% ( ٤٫٣٢  دوالر ھونغ كونغ
    ١٥٠٫٨٤٤  ١٥٢٫٧٢٢  ٢٠١٩سبتمبر  )ثابت% ( ٤٫٤٥  دوالر ھونغ كونغ
    ٥١٢٫٦٢٤  ٥٢١٫٠١٥  ٢٠٢٠ديسمبر  )ثابت% ( ٤٫٩  رينغيت ماليزي 

       ------------------------   ------------------------  
      ١٠٫٩٦٩٫٣١٥  ١١٫٠٨٣٫٩٩٧    
      ===========  ===========  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
١٣  

  سندات ثانوية ١٣
  

  )مدققة(    
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١١  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  
    

  ٥٫٦٢٦٫٩٠٨  ٥٫٦١٨٫٥٣٩  سندات الشق الثاني –المالية  وزارة –سندات ثانوية 
  ٢٫٦٨٥٫٣٧٨  ٢٫٦٨٨٫٠٦٩  سندات ثانوية

   --------------------------   -------------------------  
  ٨٫٣١٢٫٢٨٦  ٨٫٣٠٦٫٦٠٨
  ============  ===========  

  
  سندات الشق الثاني الرأسمالية لوزارة المالية

  
قام البنك بتغطية . خر الفترة الربع سنويةآوتدفع في  متصاعدة ثابتة، وتحمل فائدة  ٢٠١٦تستحق ھذه السندات في ديسمبر 

  .تعرضاته لمخاطر معدالت الفائدة على ھذه السندات
    

  )مدققة(    
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  ثانوية سندات
  بند المطلوبات

  ١٫٠٩٩٫٦٧٢  ١٫١٠٠٫٢٣٤  ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
  ١٫٥٨٥٫٧٠٦  ١٫٥٨٧٫٨٣٥  ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إصدار 

   ----------------------   ----------------------  
  ٢٫٦٨٥٫٣٧٨  ٢٫٦٨٨٫٠٦٩  
  ==========  ==========  

  
  الملكيةبند حقوق 

  ٧٢٫٩٢٦  ٧٢٫٩٢٦  ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
  ٥٢٫٩٨٤  ٥٢٫٩٨٤  ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إصدار 
 ً   )٤٠٫٥٠٢(  )٤٠٫٥٠٢(  ٢٠٠٦مارس  ١٥تحويالت إصدار: ناقصا
  )١٠٫٤٨٣(  )١٠٫٤٨٣(  ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إعادة شراء إصدار : ناقصاً 

  -      )٣٢٫٤٢٤(  التحويل إلى احتياطي عام
   ----------------------   ----------------------  
  ٧٤٫٩٢٥  ٤٢٫٥٠١  
  ==========  ==========  

  ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
  

تم تحويل بند حقوق الملكية البالغ  ،وبالتالي  ؛ ٢٠٠٦مارس  ١٥تم خالل الفترة انتھاء خيار التحويل المتعلق بـإصدار 
  .إلى احتياطي عام بھذا اإلصدارألف درھم المتعلقة  ٣٢٫٤٢٤

  
  ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إصدار 

  
ولغاية عشرة  ٢٠٠٨ مايو  ٢٨يجوز تحويل ھذه السندات إلى أسھم رأسمال عادية للبنك ، بناًء على طلب حاملھا ، فيما بين 

ً إلصدار (درھم للسھم العادي  ١٧٫٤١، بسعر تحويل  ٢٠١٣فبراير  ٢٨من أول تاريخ طلب في تداول أيام   سھمأالحقا
  .٢٠١٣فبراير  ٢٨سترداد ھذه السندات في أول تاريخ طلب وذلك في كما يملك البنك خيار ا).  المنحة



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
١٤  

  رأس المــال  ١٤
  

ة  ٢٠١١مارس  ١٣وافق مساھمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في  ة بقيم اح نقدي ى توزيعات ارب  ٠٫٣٠، عل
ادل زيادة رأس وعلى) درھم لكل سھم عادي ٠٫١: ٢٠١٠(درھم لكل سھم عادي  ا يع كأسھم منحة من خالل % ٢٠مال بم

 ٢١٧٫٤٢٨كأسھم منحة من خالل إصدار % ١٠: ٢٠١٠(ألف سھـم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم  ٤٧٨٫٣٤٠اصدار 
الغ قيم) ألف سھـم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم ا الب م  ٤٧٨٫٣٤٠ھ مألف د ٢١٧٫٤٢٨: ٢٠١٠(ألف درھ ذلك ). رھ وب

ي  ا ف دفوع بالكامل كم ارس  ٣١يتكون رأس المـال المصدر والم م  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣من  ٢٠١١م ة درھ ألف سھم عادي بقيم
  ).ألف سھم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم ٢٫٣٩١٫٧٠٣: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(واحد لكل سھم 

  
  ٢٠١١  مارس  ١٣في  .للمساھمينإن االحتياطي العام قابل للتوزيع على المساھمين بناء على توصيات مجلس اإلدارة 

  .الى االحتياطي العام) مليار درھم ٢٫١:  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(مليار درھم  ٢٫٣على تحويل  الجمعية العمومية توافق
  

  سندات الشق األول الرأسمالية لحكومة أبوظبي ١٥
  

 باصدار سندات الشق األول الرأسماليةسمال البنوك ، قام البنك أالمتعلق بدعم ر ٢٠٠٩أبوظبي لعام ضمن برنامج حكومة 
ألجل وتحمل فوائد ثابتة تدفع في ان ھذه السندات ثانوية غير مضمونة وغير محددة ا. مليارات درھم ٤بقيمة  ")السندات("
ً آ أشھر ايبور  ٦الحقاً لھذه الفترة األولية ، ستحمل السندات فائدة تعادل . رة األولية، وذلك خالل الفت  خر الفترة نصف سنويا

كما اليحق لحملة . يحتفظ البنك على حق عدم دفع أي من األقساط بناًء على تقديره الخاص. باالضافة إلى ھامش ربح ثابت
ً  تلك السندات المطالبة بالفائدة وفي حال عدم سداد الفائدة ال يعتبر ھذا   .الحدث تخلفا

  
 مليون ١٢٠خالل الفترة ، قامت المجموعة بدفع فائدة على سندات الشق األول الرأسمالية لحكومة أبوظبي بمبلغ وقدره 

  ).درھم مليون ١٢٠: ٢٠١٠مارس  ٣١(درھم 
  

  سھم برنامج خيارات األ ١٦
  

  .درھم للسھم ١٢٫٩٦ تعديل سعر التحويل إلى ٢٠١١مارس  ١٣، تم في  منحةنتيجة إلصدار أسھم 
  
  

  إحتياطي القيمة العادلة  ١٧
  

   مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  إستثمارات لغير غرض المتاجرة - إحتياطي إعادة التقييم 

  )٨٤١٫٣٨٨(  )٤١٤٫٦٠٦(  رـايـنـي ١في 
  ٣٠٨٫٢٤٧  )٧٣٫٢٩٤(  صافي التغير في القيمة العادلة

   ------------------------   ------------------------  
  )٥٣٣٫١٤١(  )٤٨٧٫٩٠٠(  مارس ٣١كما في 

   ------------------------   ------------------------  
  تحوط  للتدفقات النقدية –إحتياطي تحوط 

  )٣٫٨٣٥(  -      رـايـنـي ١في 
  )٣٠٧(  -      صافي التغير في القيمة العادلة

   ------------------------   ------------------------  
  )٤٫١٤٢(  -      مارس ٣١في 

   ------------------------   ------------------------  
  )٥٣٧٫٢٨٣(  )٤٨٧٫٩٠٠(  مارس ٣١اإلجمالي كما في 

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



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
١٥  

  اإلرتباطات واإللتزامات الطارئة  ١٨
  

مختلفة من المعامالت التي تشمل اإلقدام على إلتزامات معينة تبرم المجموعة ، في سياق األعمال اإلعتيادية ، أنواع 
  .كخطابات االعتمادات والضمان وإلتزامات قروض غير مسحوبة

 
   ).مليون درھم ٢٤٫٣٦٥ :٢٠١٠ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٢٢٫٤٣٢بلغت إلتزامات تقديم تسھيالت ائتمانية غير مسحوبة 

  
  .وااللتزامات الطارئة خالل الفترة لم يكن ھناك تغيرات جوھرية في االرتباطات

  
  صافي مخصص انخفاض القيمة  ١٩

  
   مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٥٥٫٤٨٥  ٨٤٫١١٤  للقروض والسلفيات جماعيةمخصصات 

  ١٨٦٫٧٠٩  ٣٣٥٫٩٨٠  مخصصات خاصة للقروض والسلفيات
  )٢٨٫٤٢٣(  )٤٧٫٦٤١(  والسلفيات قروضالعكس مخصصات 

  )٩٫٠٠٢(  )٣٣٫٣٤٠(  مخصصات خسائر القروضاسترداد 
  قروض وسلفيات منخفضة  حذف

  ١٫٠٠٦  ٦٫٤٢٦  الموحد بيان الدخل الىالقيمة    
ً  حذفھااسترداد قروض تم    )٦٤٦(  )٤٩٣(  سابقا

  ١٩٫٩٩٧  ٢٠٫٠٠٠  ماليةالالموجودات غير مخصص انخفاض قيمة 
   --------------------------   --------------------------  
  ٢٢٥٫١٢٦  ٣٦٥٫٠٤٦    
  ============  ============  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
١٦  

  ربحية السھم  ٢٠
 

المتوسط الـمرجح  علىبعد خصم دفعات سندات الشق األول الرأسمالية يتم إحتساب ربحية السھم بتقسيم صافي أرباح السنة 
  :لعدد األسھم العادية القائمة خالل السنة كما يلي

  
  فترة الثالثة أشھر  أشھر فترة الثالثة    
  المنتھية في   المنتھية في     
  مارس  ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٠  ٢٠١١  

  :ربحية السھم األساسية 
  ١٫٠٣٠٫٨٣٥  ٩٢٧٫٢٨٩  )ألف درھم(صافي أرباح الفترة 

 ً   )١٢٠٫٠٠٠(  )١٢٠٫٠٠٠(  )ألف درھم(دفعات سندات الشق األول الرأسمالية : ناقصا
     -----------------------   -----------------------  

  صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق 
  ٩١٠٫٨٣٥  ٨٠٧٫٢٨٩  )ألف درھم(األول الرأسمالية    

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

  :المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية
    ٢٫١٧٤٫٢٧٥  ٢٫٣٩١٫٧٠٣  )فباآلال( بداية الفترة فياألسھم العادية 

  ٢١٧٫٤٢٨  -      )فباآلال( ٢٠١٠تأثير أسھم المنحة المصدرة خالل 
    ٤٧٨٫٣٤٠  ٤٧٨٫٣٤٠  )فباآلال( ٢٠١١تأثير أسھم المنحة المصدرة خالل 

     -----------------------   -----------------------  
  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣  )فباآلال(مرجح لعدد األسھم العادية المتوسط ال

    ==========  ==========  
  ٠٫٣٢  ٠٫٢٨  )درھم( ربحية السھم األساسية 

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

  :ربحية السھم المخفضة
  صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق 

  ٩١٠٫٨٣٥  ٨٠٧٫٢٨٩  )ألف درھم(األول الرأسمالية    
    الفائدة على السندات الثانوية القابلة: يضاف

  ١٥٫٣٥٩  ١٤٫٢٢٦  )ألف درھم(للتحويل    
   --- -------------------   --- -------------------  

  صافي أرباح الفترة الحتساب ربحية
 ٩٢٦٫١٩٤  ٨٢١٫٥١٥  )ألف درھم(السھم المخفضة    

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

  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣  )فباآلال(مرجح لعدد األسھم العادية المتوسط ال
  ١٥٩٫٣٨٥  ٩٢٫٠٤٢  )فباآلال(المصدرة الغير القابلة للتحويل  تأثير السندات الثانوية

   --- -------------------   ----------------------  
  المصدرةالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية 

  ٣٫٠٢٩٫٤٢٨  ٢٫٩٦٢٫٠٨٥  )فباآلال(ربحية السھم المخفضة ل   
  ==========  ==========  

  ٠٫٣١  ٠٫٢٨  )درھم(ربحية السھم المخفضة 
    ==========  ==========
    



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
١٧  

  التحليل القطاعي  ٢١
  

  القطاع المصرفي    القطاع  القطاع  
  المركز  األنشطة  الثروات   االستثماري  األسواق  المصرفي  المصرفي  
  اإلجمالي  الرئيسي  االسالمية  العالمية  شركاتوال  المالية  الدولي  المحلي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  :٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية  في كما في و 

  
  ١٫٨٨١٫٢٤٠  ١٧٤٫٩٤٢  ٥٠٫٣٢٦  ٥١٫٦٨٨  ٦٥٣٫٨٨٨  ٢١٩٫٨٩٧  ٢٦٨٫٨٨٤  ٤٦١٫٦١٥  تشغيلايرادات ال
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  ٩٥٠٫٢٨٢  )٨٠٫٤٢٢(  ٣٥٫٨٨٠  ٩٫٥١٠  ٤٣٩٫٦٣٥  ١٩٣٫٦٤٦  ١٣٧٫٦٥٥  ٢١٤٫٣٧٨  قبل الضرائب ) الخسائر/ ( األرباح
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  )٨١٫٥٢١٫٤٩٦(                أرصدة القطاعات البينية

                 ---------------------------  
٢٣٣٫٤٨٨٫٩٣٨                اتدموجوالاجمالي 

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

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل مركزي ضمن حسابات المركز الرئيسي ولم يتم المجموعة عمليات ات الجماعية لمخصصتم احتساب ال، باستثناء الشركة االسالمية التابعة : مالحظة
  .تحميلھا على القطاعات



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
١٨  

  )تابع( التحليل القطاعي  ٢١
  

  المصرفي القطاع    القطاع  القطاع  
  المركز  األنشطة  الثروات   االستثماري  األسواق  المصرفي  المصرفي  
  اإلجمالي  الرئيسي  االسالمية  العالمية  والشركات  المالية  الدولي  المحلي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  :٢٠١٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية  في 
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  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في 
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  ٢١١٫٤٢٧٫٢٧٠                اتدموجوالاجمالي 
                =============  

  
  

اإلمارات العربية المتحدة بشكل مركزي ضمن حسابات المركز الرئيسي ولم يتم داخل دولة المجموعة ات الجماعية لعمليات مخصصتم احتساب ال، باستثناء الشركة االسالمية التابعة : مالحظة
  .تحميلھا على القطاعات



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
١٩  

  األطراف ذات العالقة ٢٢
  

  ھوية األطراف ذات العالقة
  

ذات  المجموعة وشركاتھمتشتمل األطراف ذات العالقة على كبار المساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة 
وفقاً للشروط الموضوعة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة يتم اعتماد شروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة  .الصلة

  .أو اإلدارة
  

  الشركة األم والجھة المھيمنة العليا
  

، قامت الشركة األم ") المجلس("، والقاضي بإنشاء مجلس أبوظبي لإلستثمار  ٢٠٠٦لعام ) ١٦(وفقاً لمتطلبات القانون رقم 
  .٢٠٠٧فبراير  ١ من اعتباراً السابقة بتحويل حصتھا إلى المجلس 

  
  .تعتبر حكومة أبوظبي ھي الجھة المھيمنة العليا

  
  والشروط حكاماأل
  

إلى % ١٫٣١تراوحت نسب الفائدة المحققة على القروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة خالل الفترة من 
ً % ١٣إلى % ١٫٦١من :  ٢٠١٠مارس  ٣١(اً سنوي% ١٣٫٢٥   ).سنويا

  
ابات ال حس(الشىء تراوحت نسب الفائدة المتكبدة على ودائع العمالء المودعة من قبل أطراف ذات عالقة خالل الفترة بين

ً %  ٢٫١٤إلى ) تحمل فائدة ً % ٣الشىء إلى :  ٢٠١٠مارس  ٣١( سنويا   .)سنويا
  

% ١٫٠٠إلى % ٠٫٥ذات عالقة خالل الفترة من  فتراوحت إيرادات الرسوم والعموالت المحققة على المعامالت مع أطرا
ً % ١٫٠٠إلى % ٠٫٥من  ٢٠١٠مارس  ٣١(سنويا    .)سنويا

  
  .األطراف ذات العالقة من كونھا غير مضمونة إلى مضمونة بالكاملتتراوح الضمانات على سلفيات 

  
  األرصدة

  
  :أدناه التقرير كما ھو مبينطراف ذات العالقة في تاريخ يتم توضيح األرصدة مع األ

  

  أعضاء مجلس  
  )مدققة(      كبار  اإلدارة وكبار  
  اإلجمالي  اإلجمالي  أخرى  اھمينالمس  موظفي اإلدارة  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  مارس ٣١  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٢٫٦٨٢٫٣٩٧    ٢٫٧١٧٫٠٢٠  ١٫٧٠٢٫٩٧١  ١٨٣٫٦٥٠  ٨٣٠٫٣٩٩  القروض والسلفيات
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 االلتزامات واالرتباطات

  ٢٦٫٤٠٥٫٧٠٤    ٢٥٫٠٣٩٫٦٨٦  ٢٤٫٤٥٥٫٢٣٨  -      ٥٨٤٫٤٤٨  الطارئة   
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  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  
٢٠  

  )تابع( األطراف ذات العالقة ٢٢
  

  المعامالت
  

  :أدناه كما ھو مبينالمعامالت المنفذة خالل الفترة مع األطراف ذات العالقة 
  

  أعضاء مجلس  
        كبار  اإلدارة وكبار  
  اإلجمالي  اإلجمالي  أخرى  اھمينالمس  موظفي اإلدارة  
  مارس ٣١  مارس ٣١  مارس ٣١  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ١٫٢٤٨    ٨١٥  -      -      ٨١٥  إيرادات الرسوم والعموالت

  ٢٤٫٨٤٩    ٢٩٫٤٧٨  ٢١٫٦٥١  ١  ٧٫٨٢٦  إيرادات الفوائد
  ١٣٫٨٧١    ١٠٨٫٧٥٠  ١٠٧٫٠٢١  ٨٦٨  ٨٦١  مصروفات الفوائد

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

لم يتم إدراج مخصص النخفاض القيمة على القروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة أو على االلتزامات الطارئة 
شھر المنتھية في الثالثة أ( ٢٠١١  مارس ٣١شھر المنتھية في الثالثة أالصادرة بحق أطراف ذات عالقة خالل فترة 

  .)ال شىء:  ٢٠١٠ مارس  ٣١
  

  دارةأعضاء مجلس اإلو مكافآت  اإلدارةكبار موظفي  تعويضات
  

  :يتم توضيح تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة أدناه
  

  لفترة الثالثة  الثالثة لفترة  
  أشھر المنتھية  المنتھية أشھر  
  مارس ٣١في   مارس ٣١ في  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ١١٫٢٧٣  ١٥٫٤٤٠  تعويضات موظفين قصيرة األجل

  ٣١٠  ٣٤٠  ما بعد الخدمةتعويضات 
  ٣٠٥  ٣٧٩  تعويضات نھاية الخدمة

   --------------------   --------------------  
  ١١٫٨٨٨  ١٦٫١٥٩  
  =========  =========  

٤٫٩٥٠  ٥٫٤٥٠  أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت
  =========  =========  

      
قرر البنك القيام بسداد سندات فيما يخص سندات الشق األول الخاصة بحكومة أبوظبي لرأسمال البنك خالل الفترة بقيمة 

  ).مليون درھم ١٢٠: ٢٠١٠مارس  ٣١(مليون درھم  ١٢٠
  

طراف ذات العالقة التابعة ، فإنه من غير العملي اإلفصاح الكامل عن معامالت األ ومنشآتھا المھيمنةنظراً لنفاذ تأثير الجھة 
  .٢٤وفقاً لما ينص عليه المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  أرقام المقارنة  ٢٣

  
   .لفترة الحاليةالمتبع ل عرضالتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع 
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