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 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  

   )٣ (    .                     المرحلية الموجزة الموحدة المالية تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات

  )غير مدقق(الموجز الموحد المرحلي بيان الدخل 
   ٢٠١٢مارس  ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

  إيضاح مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٢ ٢٠١١   
   ألف درهـم ألف درهـم

________________________ ________________________   
      

 إيرادات الفوائد ١٩ ١,٨٢٧,٨٦٦ ١,٨١٦,١٩٦
 مصاريف الفوائد  ٢٠ )٦٤٠,٥٣٢( )٩٠١,٩٩٩(

________________________  ________________________   
    

 صافي إيرادات الفوائد   ١,١٨٧,٣٣٤ ٩١٤,١٩٧
________________________  ________________________   

       

 إيرادات من تمويالت ٍإسالمية  ٨٤,٦٥٥ ٧٧,٤٢٤
 أرباح إسالميةتوزيعات   )٧٦,٨٣٧( )٦٥,٩٤١(

________________________  ________________________   
       

 صافي إيرادات التمويالت اإلسالمية  ٧,٨١٨ ١١,٤٨٣
________________________  ________________________   

 صافي إيرادات الفوائد والتمويالت اإلسالمية  ١,١٩٥,١٥٢ ٩٢٥,٦٨٠
    

 ات الرسوم والعموالتصافي إيراد ٢١ ٢٤٩,٠٥٩ ٢٦٢,٥٥٦
 صافي أرباح المتاجرة  ٢٢ ١٠٢,٠٣٧ ١٠١,٧٦٩
 إ"�ادات �0K.Rت ا<�ى   ٣٧,٥٤٨ ٣٥,٩٩٠

________________________  ________________________   
       

 إيرادات العمليات    ١,٥٨٣,٧٩٦  ١,٣٢٥,٩٩٥
________________________  ________________________         

    
 الموظفين  تكاليف  )٢٩٢,١٠٩( )١٩٩,٥٣٩(
 استهالكات   )٣٢,٧٨٧( )٣٦,١٠١(
 إطفاءات موجودات غير ملموسة  )٧,٨٨٢( )٧,٠٢٠(
 عمليات اخرى  مصروفات  )١٧٢,٧٩٢( )١٨٤,٤١٨(

________________________  ________________________   
       

 العمليات  تكاليف  )٥٠٥,٥٧٠(  )٤٢٧,٠٧٨(
________________________  ________________________   

    

 الضرائب ومخصصات انخفاض القيمةأرباح العمليات قبل   ١,٠٧٨,٢٢٦ ٨٩٨,٩١٧
       
 والدفعات المقدمةمخصصات انخفاض القيمة على القروض صافي  ٦ )٢٨٧,٤٣٦( )٣٢٥,٤٩٩(
 نخفاض القيمةأخرى ال )مخصصات/(استردادات ٢٣ ٧٣٥ )٧٣,٦٤٤(

  حصة الربح في الشركات الزميلة ٩ ١٢,٠٩٧  ٨٤,٣٧٦
________________________  ________________________   

       

 صافي الربح قبل الضريبة  ٨٠٣,٦٢٢ ٥٨٤,١٥٠
       

 ضريبة الدخل الخارجية  مصروف  )١,٦٢٤( )١,٥٩٠(
________________________  ________________________   
       

 صافي أرباح الفترة   ٨٠١,٩٩٨ ٥٨٢,٥٦٠
   

            

 :عائدة إلى   
 حقوق الملكية للمساهمين في الشركة األم  ٨٠٠,٢٣٠ ٥٧٤,٤٠٠

 حقوق الملكية غير المسيطرة  ١,٧٦٨ ٨,١٦٠
________________________  ________________________   

       

 صافي أرباح الفترة   ٨٠١,٩٩٨ ٥٨٢,٥٦٠
   

 

     

 ) درهم(العائد األساسي على السهم  ٢٤  ٠,١٢ ٠,٠٩
  

 
 

 ) درهم(العائد المخفض على السهم  ٢٤  ٠,١٢  ٠,٠٩
      

  



 بنك أبوظبي التجاري 
    ة مساهمة عـامةشرك

  

       )٤  (.                                الموجزة الموحدة ت الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلوما

  )غير مدقق(الموجز الموحد المرحلي بيـان الدخل الشامل 
   ٢٠١٢مارس  ٣١المنتهية في  ثالثة أشهرلفترة ال

  مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٢ ٢٠١١   
   ألف درهــم ألف درهـم

________________________ ________________________   
    

 صافي أرباح السنة  ٨٠١,٩٩٨ ٥٨٢,٥٦٠
       

 ليات الخارجية فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العم  ٩,٠٥٥ ١٠٢,٧٨٦
  لموجودات الماليةالتحوط لالتغيرات في القيمة العادلة من   ٢,٥٨٨  -
 التغيرات في القيمة العادلة من التحوط لصافي اإلستثمارات في العمليات الخارجية  -  )٧٧,٥٠٤(
 ستثمارات متاحة للبيعإلالتغيرات في القيمة العادلة   ٢٧٣,٤٦٠ )١٠٣,٣١٢(

)٣,١٢٠ )٩٤  
انخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة /يرات في القيمة العادلة المعكوسة عند استبعادالتغ
 للبيع

 الحصة من بنود بيان الدخل الشامل لشركة زميلة   -  )١٩,٠٩٨(
________________________ ________________________   

 األرباح الشاملة للفترة إجمالي  ١,٠٩٠,٢٢١ ٤٨٥,٣٣٨
________________________ ________________________   

    
 :عائدة إلى   

 حقوق الملكية للمساهمين في الشركة األم  ١,٠٨٨,٤٥٣ ٤٧٧,١٧٨
 حقوق الملكية غير المسيطرة  ١,٧٦٨ ٨,١٦٠

________________________ ________________________   

    
 لة للفترةالشام إجمالي األرباح  ١,٠٩٠,٢٢١ ٤٨٥,٣٣٨

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



 بنك أبوظبي التجاري 
    ة مساهمة عـامةشرك

  

       )٥  (.                                                                                              المرحلية الموجزة الموحدة ت الماليةرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلوماتشكل اإليضاحات الم

  )غير مدقق(الموجز الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  ٢٠١٢مارس  ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

  

 مجمـوع 
 حقوق الملكية

حقوق الملكية 
غير 

 المسيطرة

 عائدة إلى 
حقوق الملكية 
للمساهمين في 

 الشركة األم
ت رأس سندا
 مال

 األرباح 
 المستبقاة

التغيرات 
المتراكمة في 
 إحتياطي تحوط  القيمة العادلة 

إحتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

أسهم برنامج 
حوافز الموظفين ، 

صافي                                  
احتياطي 

 طوارئ
 احتياطي

  عـام
حتياطي ا

 قانوني
احتياطي 

  رأس المال  عالوات إصدار 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

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

٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ )١٠٤,٥٩٥( )٢٧,٥٢١( )٢,٥٨١( )٤٠٤,٧٥٨( ٣,٧٠٨,٢٢٧ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢,٠٧٢,٠٠٦ ٥,٥١٧ ٢٢,٠٧٧,٥٢٣ ١,٦٣٢,٢٨٢ ١,٦٧٧,٠٦٩  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في  ٥,٥٩٥,٥٩٧ ٣,٨٤٨,٢٨٦
 ----------- ------  ----------- -----  ----------- ------  ----------- ------  ----------- ------  ------ ---- ------  ----------- ------  ----------- ------  ----------- ------  ----------- -----  ----------- -----  ----------- -----  - -------- - ------  ----------- ------  ----------- ------  

                
 صافي أرباح الفترة -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٨٠٠,٢٣٠ -  ٨٠٠,٢٣٠ ١,٧٦٨ ٨٠١,٩٩٨

٩,٠٥٥ -  -  -  -  ٩,٠٥٥ - ٩,٠٥٥  -  -  -  -  -  -   - 
فروقات الصرف الناتجة عن 
 تحويل العمليات الخارجية 

٢,٥٨٨ -  -  -  ٢,٥٨٨ - ٢,٥٨٨  -  -  -  -  -  -  -   - 

التغيرات في القيمة العادلة من 
تحوطات التدفقات النقدية 

 للموجودات المالية

٢٧٣,٤٦٠ -  -  ٢٧٣,٤٦٠ - ٢٧٣,٤٦٠  -  -  -  -  -  -  -  -   - 
التغيرات في القيمة العادلة 

 إلستثمارات متاحة للبيع

٣,١٢٠ -  -  ٣,١٢٠ - ٣,١٢٠  -  -  -  -  -  -  -  -   - 

التغيرات في القيمة العادلة تم 
انخفاض /د استبعادعكسها عن

 قيمة استثمارات متاحة للبيع
 ----------- ------  ----------- -----

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

٩,٠٥٥ ٢,٥٨٨ ٢٧٦,٥٨٠ ٨٠٠,٢٣٠ -  ١,٠٨٨,٤٥٣ ١,٧٦٨ ١,٠٩٠,٢٢١  -  -  -  -  -  -  - 
الشاملة  اإليرادات إجمالي

 للفترة 
 ----------- ------  ----------- -----

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

                

)١٢٠,٠٠٠( -  )١٢٠,٠٠٠( - )١٢٠,٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
لى سندات رأس قسائم مدفوعة ع

 مال

 الجزء المكتسب –األسهم  -  -  -  -  -  -  ١٠,٦٢٨ -  -  -  -  -  ١٠,٦٢٨ - ١٠,٦٢٨
__________ ________ _________ _________ _________ __________ _________ __________ ___________ _________ _________ _________ _________ _________ _________  

٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ )٩٣,٩٦٧( )١٨,٤٦٦( ٧ )١٢٨,١٧٨( ٤,٣٨٨,٤٥٧ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢٣,٠٥١,٠٨٧ ٧,٢٨٥ ٢٣,٠٥٨,٣٧٢ ١,٦٣٢,٢٨٢ ١,٦٧٧,٠٦٩ ٥,٥٩٥,٥٩٧ ٣,٨٤٨,٢٨٦ 
مارس  ٣١الرصيد كما في 

٢٠١٢ 
========= ======= ======== ======== ======== ========= ========= ========= ========== ======== ======== ======== ======== ======== ========  

 

  .)١٧إيضاح (أس المال المدفوع ٪ من ر٢٠تمثل  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في دفع أرباح نقدية اقترح مجلس اإلدارة  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
    ة مساهمة عـامةشرك

  

       )٦  (.                                                                                              المرحلية الموجزة الموحدة ت الماليةرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلوماتشكل اإليضاحات الم

  )غير مدقق(الموجز الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  
  

 مجمـوع 
 حقوق الملكية

حقوق الملكية 
 لمسيطرةغير ا

 عائدة إلى 
حقوق الملكية 
للمساهمين في 

 الشركة األم

األوراق لمالية 
-إلزاميةالتحويل
عنصر حقوق 

 الملكية
سندات رأس 

 مال
 األرباح 

 المستبقاة
احتياطيات 

 أخرى

التغيرات 
المتراكمة في 
 إحتياطي تحوط  القيمة العادلة 

إحتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

أسهم برنامج 
فين ، حوافز الموظ

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 الف درهم

_____________ ___________ ___________ ___________ _______________ ___________ ___________ ______________ ___________ _____________ _________________ ___________ ___________ ___________ _____________ ___________  
                 

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

                 
 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(  -  -  -  -  -  -  - 

التغيرات في القيمة العادلة من 
العمليات صافي االستثمار في 

 الخارجية

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

 إلستثمارات متاحة للبيع

 
)٩٤( -  -  -  -  )٩٤( - )٩٤(  -  -  -  -  -  -  -  - 

التغيرات في القيمة العادلة تم 
عكسها عند بيع استثمارات 

 متاحة للبيع

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

_________ _______ _________ _________ _________ _________ ________ _________ _________ _________ ____________ _________ _________ _________ _________ ________  

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

 لفترةلالشاملة 
_________ ________ _________ _________ _________ _________ ________ _________ _________ _________ ____________ _________ _________ _________ _________ ________  

                 

)١١٦,٦٦٧( - - )١١٦,٦٦٧( - )١١٦,٦٦٧( - - - - - - - - -  - 
قسائم مدفوعة على سندات رأس 

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

 الجزء المكتسب  -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 
========= ======= ======== ======= ======== ======== ======= ========= ========= ========= ========== ======== ======== ======== ======== ========  

  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  

 )٧(                .        المرحلية الموجزة الموحدة المالية ال يتجزأ من هذه المعلومات تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً
  

   )غير مدقق(الموجز الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية 
   ٢٠١٢مارس  ٣١لمنتهية في ا لفترة الثالثة أشهر

   مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٢ ٢٠١١   
   ألف درهـم ألف درهـم

 األنشطة التشغيلية    
 صافي األرباح قبل الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة  ٨٠٣,٦٢٢ ٥٨٤,١٥٠

 :التعديالت   
 ممتلكات ومعداتاستهالك   ٣٢,٧٨٧ ٣٦,١٠١
 إطفاءات موجودات غير ملموسة  ٧,٨٨٢ ٧,٠٢٠

 إيرادات أنصبة أرباح   )١٠( )٣(
 مخصص القروض والسلفياتانخفاض قيمة   ٣٤٨,٥٨٢ ٣٥٩,١٤٨

 مخصصات قروض وسلفيات مشكوك في تحصيلهااسترداد   )٦١,١٤٦( )٣٣,٦٤٩(
 انخفاض آخر في القيمة  )٧٣٥( ٧٣,٦٤٤

)٤,٣٩٦(  )٣,١٥٢( 

وإستثمارات  من استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيعوغير المحقق  الربح المحققصافي  
 لغرض المتاجرة

 ، صافيحصة في أرباح شركات زميلة  )١٢,٠٩٧( )٨٤,٣٧٦(
  الخصم إطفاء  )٣١,٩٣٧(  -
 الفائدة المنسوبة إلى األوراق المالية إلزامية التحويل  -  )٢٢,٨١٣(
 الجزء غير الفعال من التحوط  )٣٥,٦٠٣( )١,٢٦٩(

 حوافز الموظفين خطة مصاريف برنامج   ١٠,٦٢٨ ٩,٢٤٥
____________________ 

 
____________________   

    
 أرباح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة   ١,٠٥٧,٥٧٧ ٩٢٤,٠٤٦

 من البنوكالمستحق في ) لزيادةا/ (النقص  ١,٨٣٦,٢٢٩ )٥٧٩,٥٥٠(
 للمتاجرةمشتقة مالية أدوات صافي في ) الزيادة/ (النقص  ٥٥,٥٢٨ )٢,٨٢٣(

 في قروض وسلفيات  النقص  ٦٣٣,٣٠٢ ١,٣٨٢,٧٣٣
 في الموجودات األخرى) الزيادة/ (النقص  )١٤٨,٧٤٤( ٦٨,٦٨٦

 كفي المستحق للبنو) النقص/(الزيادة   ٣٢٠ )١,٢٣٥,١٠٤(
 الزيادة في ودائع العمالء  ٤,٥٥٢,١٦٣ ٣,٠٣٢,٨٤٩

 في المطلوبات األخرى الزيادة)/ النقص(  )٨٤٤,٨٩٦( ٣٣٥,٤٢٩
____________________ ____________________   

    
 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  ٧,١٤١,٤٧٩ ٣,٩٢٦,٢٦٦

       
____________________ ____________________   

 األنشطة االستثمارية   
 توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة  -  )٣٢٨(
 أرباح  أنصبةإيرادات   ١٠ ٣
 إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيعشراء   )١,٧٤٧,٩٠٧( )٢,٣٦٥,٥٦٩(

 متاحة للبيع استثمارات في أوراق ماليةصافي عوائد بيع   ١٦٩,١٣٩ ٧٦,٠١٧
  شراء أوراق مالية للمتاجرة  )٢٨٥,٠٧٦(  -
  صافي العوائد من استبعاد أوراق مالية للمتاجرة  ٢١٣,٥٨٣  -
 إضافات إلى استثمارات عقارية  )٣٨,٤٩٢( )١٣,٠٣٨(
 شراء ممتلكات ومعدات، صافي   )١٥,٦٥٨( )٢٣,٦٥٥(

____________________ ____________________   
    
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  )١,٧٠٤,٤٠١( )٢,٣٢٦,٥٧٠(
       

____________________ ____________________   
 األنشطة التمويلية   
 صافي تسديد قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل  )٦,١٨٣,٤١٦( )١,١١٦,٠٩١(
 وائد مدفوعة على سندات رأس مالف  )١٢٠,٠٠٠( )١١٦,٦٦٧(
 شراء أسهم برنامج حوافز الموظفين  -  )٦٠,٨٠٠(

____________________ ____________________   
    
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   )٦,٣٠٣,٤١٦( )١,٢٩٣,٥٥٨(
       

____________________ ____________________   
    

 الزيادة في النقد وما في حكمه)/ النقص(صافي   )٨٦٦,٣٣٨( ٣٠٦,١٣٨
    

 النقد وما في حكمه في بداية الفترة  ١٩,٢٦١,٦٣٣ ١٦,٦٧٦,٢٨٤
       

___________________ ___________________   
    

  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  ١٨,٣٩٥,٢٩٥ ١٦,٩٨٢,٤٢٢
       

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

 
 
 

 



 بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  

 )٨(                .        المرحلية الموجزة الموحدة المالية ال يتجزأ من هذه المعلومات تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً
  

  )تابع( )غير مدقق(الموجز الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية 
  

  النقد وما في حكمه
  
  :بيان المركز الماليبالغ التالية في الم يتألف من الموجز الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية النقد وما في حكمه المدرج في  إن
  

   ٢٠١٢مارس  ٣١كما في   ٢٠١١ ديسمبر ٣١ي كما ف

   )غير مدققة(  )غير مدققة(

  ألف درهـم ألف درهـم
____________________ _______________________  

     

  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية  ٧,٥٥٥,٧١٠  ٦,٦٢٩,٩٤٥
  البنوك ودائع وأرصدة مستحقة لدى  ١٧,٦٦٤,٢١٤  ٢٠,٨٣٩,٩٣٢

  مستحق إلى البنوك المركزية  )٧,٢٢٠(  )٤٨,١٠٠(
  مستحق إلى البنوك  )٣,٥٨٠,٧٧٩(  )٣,٠٩٠,٣٨٦(

______________________ ______________________ 
  

٢١,٦٣١,٩٢٥  ٢٤,٣٣١,٣٩١    

)٣,٦٧٣,٣٣٦(  )٥,٥٠٩,٥٦٥(  

 –ودائع و أرصدة مستحقة من البنوك ونقد وأرصدة لدى البنوك المركزية : ناقصاً
  أشهر ٣قاق أكثر من تواريخ االستح

 أشهر ٣تواريخ االستحقاق أكثر من  -مستحق إلى البنوك : زائداً  ٤٣٦,٧٠٦  ٤٣٩,٨٠٧
______________________ ______________________   

١٨,٣٩٥,٢٩٥  ١٩,٢٦١,٦٣٣    
============== ==============   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ة مساهمة عـامةشرك -بنك أبوظبي التجاري
  ا�
�ّ��ةا�
����� ا�
���ة ا�
����  إ�����ت ��ل ا�
	����ت

������ة ا������ "! ا ��  �#
  ��٢٠١٢رس  ٣١ا�
  

                                    )٩( 
  

   
   ٢٠١٢مارس  ٣١المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

  
  عــام   ١

  

هو شركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية مسجلة في إمـارة أبـوظبي، دولـة    ) "البنك". (ع.م.ش –بنك أبوظبي التجاري 
مـن خـالل   وخدمات بنكية أخرى يقدم البنك الخدمات البنكية والتجارية واالستثمارية واإلسالمية . اإلمارات العربية المتحدة
وأربعون فرعا وأربع مكاتب للدفع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأربعة أفرع أخـرى   ثمانية شبكة فروعه البالغ عددها

  . وشركات تابعة وشركات زميلةوفرع خارجي في جيرسي للدفع، باإلضافة إلى فرعين في الهند 
  

. ب.، ص١١-، قطاع اي٣٣عنوان المكتب الرئيسي المسجل للبنك هو مبنى بنك أبوظبي التجاري، شارع السالم، قطعة سي 
  .، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة٩٣٩

  
  .وتعديالته ١٩٨٤لسنة ) ٨(البنك مسجل كشركة مساهمة عامة طبقا لقانون الشركات التجارية االتحادي رقم 

  

  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٢

  أساس اإلعداد ١-٢
التقـارير الماليـة   "  ٣٤لموحدة بناء على المعيار المحاسـبي الـدولي رقـم    المالية المرحلية الموجزة ا المعلوماتتم إعداد 
ويجب قراءتها بالتوافق مـع القـوائم الماليـة     المطلوبة للقوائم المالية الشاملة السنوية، والتشمل كافة اإلفصاحات "المرحلية

على معايير التقارير المالية الدولية  بناءها والتي تم تحضير ٢٠١١ديسمبر  ٣١الموحدة للمجموعة كما في نهاية السنة المالية 
  . �0FUات ا�.�1"�0 ا�,و��M�K� /0ر"� ا�.��0/لجنة الصادرة عن 

  

المـوجزة الموحـدة   المرحليـة  اإلحتساب المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية طرق العرض وإن السياسات المحاسبية و
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في للبنك انات المالية الموحدة البي وعرضمتوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد 

  
ا�.�G,ة ا���D�0ت ا�.��E� /0  ٣٤ُ"�@X ا��@�ع إ�X إ"`�ح ر�^ ، ا[�Zاف ذات ا�VZV�/�V1ع W0C�U  XKR أرC,ة و�V��1ت 

 �= /0b�I.ا� /IFK�٣١  ��.F"م. ٢٠١١د�R �= /�V1اف ذات ا��Z]ت اV��1ة و�,C٢٠١٢ أر �d0G E� /b���  �b�10�Z
�b.�Gم ا3"`�ح ر�^ . و,M"٦ /0��e-ت ا��f0bا���1ض ��3اض ا� W0C�U .  

  
ليست بالضرورة مؤشر على نتائج األعمـال المتوقعـة    ٢٠١٢مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في إن نتائج األعمال ل

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المالية التي سوف تنتهي في 
  

المالية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة والتي تمثل عملة التعامل والعرض للبنك  المعلوماتتم عرض هذه 
  .مقربة إلى أقرب ألف درهم، إال في حالة إيضاح غير ذلك

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

، فقد تم اإلفصاح عن السياسات المحسابية المتعلقة باإلستثمارات في األوراق المالية واإلستثمارات العقارية في ٢٠٠٨أكتوبر 
 . البيانات المالية الموجزة الموحدة

 
 

أ�eGم إC,ار E� jK��" /0 ا3دارة �M�Kر"� ا�.���ا�,و�K� �0"�1. /0 و=Mً� ا�.�N�hة ا�.�G,ةإR,اد ا�.���K1ت ا�.��0/ ا�.�0KG/ إن 
�kl  ت�mات وا=��ا�",M 0/ و و��0�ت ا�.-�F�0 ا���  XKRدات�@�.K� /IK1.ا� n���.و=�ت ا��N.ت وا3"�ادات وا����K�.وا� .

  .�,  4K�h ا�qr��I ا�ER /0K1U هop ا��M,"�اتو
  

K� /0F0rت ا��O��.إن ا� �= HM�Z ت ا����mا��=Oم وا�eGOات وا�",M� /0KG�.ت ا�.��0/ ا����K1.ة، �.� =� ا��N�h.ة ا�,G�.ا�
� /0F0rدر ا���N.ا� J1,م ذ� E0M0ات ا��",Mا�� Eت ا�.��0/ ا���D�0�ا� �= /M��.ا� JK�� /Kk�.. ة,G�.0/ =� ا�b�I.ا� /IFK� JI�K�٣١ 

 ��.F"٢٠١١د. 



  ة مساهمة عـامةشرك -بنك أبوظبي التجاري
 ����
  ا�
�ّ��ةا�
����� ا�
���ة إ�����ت ��ل ا�+��*�ت ا�

������ة ا������ "! ا ��  �#
  ) ���( ��٢٠١٢رس  ٣١ا�
  

                                    )١٠( 
  

 
 

  )تابع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية      ٢
٢-٢     ��,��  ات ا��5درة �23 ��1 ا�,�ر�� ��0 ا/نا�
	���� وا�
  

١-٢-٢  ���	
��ات ا�
7�8+�� ا�
	���� ا����6ة وا��    �٢٠١٢#���  ١ا��! ;+�أ "! أو 9	� ا�,��� ��
  

 �0"�1� ,@�  O� /0�0ات دو�FU  ر"� ا�.��0/ أو�M�K ER درة�C/0��.ر"� ا��M�K� /0�0ات ا�.�1"�0 ا�,و�FU  /I�� /"ر�  Xة ا[و��.K�
�K /0��.ا� /IF ,أ�١=� أو �1, ا���    �"�I"و ٢٠١٢e" �0 ا��� "���� أنks  �b� ن� XKR ه�ي�@���K1.0/ ا�.�@�ة ا�KG�.ت ا�.��0/ ا�

JI�K� ة,Gّ�.ا�.  
  
�,��ات ا��5درة �23 ��1 ا�,�ر�� ��0 ا/ن   ٢-٢-٢�  ا�
	���� وا�
  

 ^� XI��"�e�� JI�نًا ا�.�1"�0 ا��,",ة وا�.1,�/ ا����0/ اا�uا X�G /"ر�F�0 ا�v Ee� درة�N�:  
 
  

  :>�0 ا�
	���� ا�
	���� ا����6ة وا��	���ت
  

  
��ات �  �7ر�� ��

  ا�,#��� ا>�+�رًا �2
  

      
  

��ا@1/ ا���"M/ ا���  –، �Rض ا��Mاr^ ا�.��0/ ١ V",1ت XKR ا�.�01ر ا�.-��� ا�,و�� ر�^  �
X أ�س ا�R3 �b�0K��� /0��.�Gدة ، ��  �.0� ا���Iد �R �b� ^�"KRض ا�,<W ا����W ا[<�

40INا�� �ًMGO رة�Fhوا� x"ا�� Xإ� 

 ١  �0��"٢٠١٢ 

  
     

  
ا�.�01ر ا�.1,ل ا�ER q �I  - ا�.���I� ،�  E0U=١٩ V",1ت XKR ا�.�01ر ا�.-��� ا�,و�� ر�^  �

W.1ء ا��bDإ �=�I� �"1, ا����40 و���ر� �� �=�I� ، يpاف �ا���ROا jK��"�� �0اتL� �=
��ا��ت ا�.�I=� ا�.-,دة و=� ا�0M./ ا��1د�/ �.�@�دات ا�G ,IR /�h,و�bk، �� ا��ROاف ا�

�>uا Wا���� W>,ا� �= �{��� Wٍe�� /"آ��ارOا �r�Fhوا� j�e.0� ا�.��. 

 ١  �"�I"٢٠١٣ 

  
      

  
.�01ر ا�و) ٢٠١١ W",1 (ا���D�0ت ا�.��0/ ا�.KNUI/  ،٢٧ا�.�01ر ا�.-��� ا�,و�� 

��{.�رات =� ا���آ�ت ا���K0/ وا�.��ر"� ا�.���آ/  ،٢٨ ر�^ ا�,و�� �ا�.-�Oا
) W",1 ٢٠١١ (- /00~ ا�.�1"�0 ا�,و�`�M  �.�FG /1@ر"� ا�.��0/ أر��م ��ا�M�K� ١١و ١٠. 

  ١  �"�I"٢٠١٣  

  
      

  
XKR تV",1ا�,و�� ر�^  ا�� �� �xm  -ا��1ض: ، ا[دوات ا�.��٣٢/0ا�.�01ر ا�.-�

�.R /���1,م ا�F Oق =�  ٣٢ ر�^ ا�,و�� �.�01ر ا�.-��ا�=� ا�.C�M/ �"�0 ا��V",1ت �1
�bM0�� .  ن�e" ف�آ�K.�-� �0v HD/ إO إذا ���.�K� �D�D�� �G /C�Mم �s�I.Kة و

�b�10��� ر أو�FR3ا /��G �= �0د"/ و�ROل ا�.R]�0ق ا �= p0UI�K� /K��� و ، ER 4Khا��
  .أو اV=3سا�F,اد 

  ١ �"�I" ٢٠١٤  

  
  

  
  

  
@�ء �W-� W-"  E –، ا���D�0ت ا�.��0/ ا�.�G,ة  ١٠ ا�,و�� ��M�Kر"� ا�.��0/ ر�^ ا�.�01ر

����D�0ت ا�.�MK1/ �ا���D�0ت ا�.��0/ ا�.�G,ة وا�.KNUI/  ،٢٧ ر�^ ا�,و�� �.�01ر ا�.-��ا�
W-� W-"ة و,G�.�0 ر�^   ا�.��0/ ا�FU�0ات ا�.�1"�0،  ١٢ا��FU  /I�� ER در�N0, ا�Gا���

�Ibك ، =١٠ا�.�01ر ا�,و�� ��M�Kر"� ا�.��0/ ر�^ �.�@j  .ا�.��Iت ذات ا��Lض ا��hص –
 .، و�,  ^ وm�  �1"4 <�ص �~ه� ا���0Fةو، �0G��K,وا�M= ,G أ�س 

  
١  �"�I"٢٠١٣  

       
"-W-� W ا�.�01ر ا�,و��   –، ا��� 0��ت ا�.���آ/ ١١ ا�,و�� ��M�Kر"� ا�.��0/ ر�^ ا�.�01ر  

K�/0��.ر"� ا��M�  ^ق  ٣١ر��M-�0 ر�^   ،=� ا�.��ر"� ا�.���آ/ا�FU١٣وا��  ER در�Nا�
ا�.�Fه.�ت �0v ا�MI,"/  -  ا�.��Iت ا�����K� /1m�h/ ا�.���آ/���0FU  /Iات ا�.�1"�0، 

.���ك ا��� 40IN  j0 ا�آ0U0/  ١١"��Iول ا�.�01ر ر�^  .�� E�W أC-�ب ا�.��ر"�
، و ��jK ا�F�Gب ا�.��ر"� ��0ة ����آ/.b",� E^ �أآ{� ا�.�eن �E0=�Z E أو 

 /M"�Z ام,h��/ �MGق ا�.0eK/ا�.���آ/ ���-.K�. 

  ١  �"�I"٢٠١٣  

       
  
  



  ة مساهمة عـامةشرك -بنك أبوظبي التجاري
 ����
  ا�
�ّ��ةا�
����� ا�
���ة إ�����ت ��ل ا�+��*�ت ا�

������ة ا������ "! ا ��  �#
  ) ���( ��٢٠١٢رس  ٣١ا�
  

                                    )١١( 
  

  
  )تابع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية          ٢

�,��ات ا��5درة �23 ��1 ا�,�ر�� ��0 ا/ن     ٢-٢-٢�  )تابع(ا�
	���� وا�

  
       
 –<�ى ا[ ا�.��Iت=� ا�-�Mق ، ا�N=3ح ER ١٢ �Mر"� ا�.��0/ ر�^ا�,و�� ��K ا�.�01ر  

 W-� W-"�ًM��ا���D�0ت   -٢٧ا�.�01ر ا�.-��� ا�,و�� ر�^  =� ا�.��K��ت ا�.,ر@/ 
 ،/KNUI.ة وا�,G�.ا�,و�� ر�^ ا�.��0/ ا� ��=� ا�.��ر"� ا�-�Mق  – ٣١وا�.�01ر ا�.-�

و K0��.  ,1/ا���آ�ت ا��{.�رات =� اO - ٢٨وا�.�01ر ا�.-��� ا�,و��  ،ا�.���آ/
�Rم �Oً�.{Wٍe��  E أآ{�  ١٢ ا�,و�� ��M�Kر"� ا�.��0/ ر�^ ���K��ت ا�N=3ح =� ا�.�01ر

 . JK ا�.�@�دة =� ا�.�1"�0 ا�-��0/

  ١  �"�I"٢٠١٣  

       
 W}."  p0UI ا�b�DOء �E -، ��0س ا�0M./ ا��1د�/ ١٣ ا�,و�� ��M�Kر"� ا�.��0/ ر�^  ا�.�01ر  

آ0U0/ ��0س ا�0M./ ا��1د�/ �.�@j ا�.K��.� �0"�1��ت �N,ر واG, ��-,", ���وع ����ك 
وm� .�01ر إ�E0F-  X ا�F Oق و W0KM ا��V> E� ,0M1ل "b,ف ا� .��M�Kر"� ا�.��0/ ا�,و�0/

�h,ام V� ح�N=3وط ا�{ E0F- 0./ ا��1د�/ وMK� �0ا�,و�0/ .�1"�0 =� ا� �1"4 د�
  .�,و�0/ا��M�Kر"� 

  ١  �"�I"٢٠١٣  

       
"NM, �~ (ا��40IN وا��0Mس : ا[دوات ا�.��0/  ٩ا�.�01ر ا�,و�� ��M�Kر"� ا�.��0/ ر�^   

 Wال آ��,�� )٣٩وا�.�01ر ا�,و�� ��M�Kر"� ا�.��0/ ر�^  ٣٩ر�^  ا�,و���K.�01ر ا�.-��� ا

  ١  �"�I"٢٠١٥  

  
  
  
  :ه� آ.� "�K ٩ا�.��0/ ر�^  K.�01ر ا�,و�� ��M�Kر"�ا��K��.� /0F0r��ت ا�
  

"�^  40IN آ�=/ ا�.�@�دات ا�.��0/ ا��� ه� ��D E.mق ��01ر ا�.-��/ ا�,و�� أن  ٩ر�^  "��jK ا�.�01ر ا�,و�� ��M�Kر"� ا�.��0/
ا��-,",،  XKR و@~ .إ�� ����UKe/ ا�.�sUة أو ا�0M./ ا��1د�/"�^ ��0s  �ًMGO �bن�وا��0Mس  ��W0�Fا: ا[دوات ا�.��0/ ٣٩ر�^ 

ا�{.�رات ا�,"E ا�.-�D E.m �b� �U.�ذج ا[R.�ل ا���  b,ف إ�W0N-  X ا��,=�Mت ا�MI,"/ ا����1,"/، وا���  -��ي XKR ا��,=�Mت 
�0UKe���� �ً��.R �b/ ا�.�sUة =�  ا��WC �F0r ا�,"E وا�r�U,ة XKR ا�.�nK[ د=�1تا��� ه� وG,ه� ا�MI,"/ ا����1,"/ � ^�" �-�F.ا�

"�bD/MGV0/ ا��  ."�^ ��0س @.0� ا�{.�رات ا�,"E ا[<�ى ��b�.0M ا��1د�/ =� �bD"/ ا���Uات ا�.-��0/ ا�MGV/ ./ ا���Uات ا�.-�
  

ا[و��  ا�����0 ا��V",1ت =� ا���D�0ت ا�.��0/ ا�.�G,ة ���Uةوا�,و��M�K� /0ر"� ا�.��0/ .�1"�0 ا�هop   ���0 ���� ا3دارة أن "�^ 
 x�N  ��,IRهop ا�.�0ks  �0"�1 ه�م ��� ^�1��e" �0ن ��E� !0 ا�.���� أن إ�X أD~ و�� ��0ks�K ا�.-�.W ا[�00M^ و"��0 ا� .�ر"/

�^ "M^ ا���G�N=.  ,1� JIت إ�m=3/0، و�E� Ee ا�.���� أن  �eن ه�Iك �G@/ ا�.�G,ةXKR ا�.���n ا�.,ر@/ =� ا���D�0ت ا�.��0/ 
� W��e�0 ا�ks00^ ا��M�� �01ر.K ^ر"� ا�.��0/ ر��M�K� ٩ا�,و�� /MK1� Hزا�O /.0Mض ا��UhDط وا�-���� /MK1�.ا� �Gا�Iوأن ا� /C�> ،

   .ا�.�,0r/ ا��� "N��  x�M0~ إ��ا�0ً�و"��1م  �0I~ =� ا���Uة  =� ا�.�01ر،



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)١٢( 
  

  )تابع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٢

  ت المالية الموجزةمعلوماأساس توحيد ال ٣-٢
شركة مساهمة عامة وشركاته التابعة، وشركاته  -تتضمن بنك أبوظبي التجاري ت المالية الموجزة الموحدة المعلوماإن 

إن المنشآت المسيطر عليها من قبل البنك يتم معاملتها كشركات "). البنك"يشار إليها معاً بـ (الزميلة ومشاريعه المشتركة 
في قدرة البنك على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات  إن السيطرة على هذه الشركات التابعة تتمثل. تابعة

لقد تم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك وباستخدام . التابعة لإلستفادة من نشاط هذه الشركات
معامالت واإليرادات والمصاريف بين البنك يتم إستبعاد األرصدة المهمة لل. سياسات محاسبية مماثلة لما يستخدمه البنك

  .وشركاته التابعة، والزميلة والمشاريع المشتركة عند التوحيد
 

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

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

  

ك إلى أنه يتحكم في المنشأة ذات األغراض الخاصة، وذلك استناداً يتم توحيد المنشأة ذات األغراض الخاصة إذا خلص البن
  .إلى تقييم جوهر عالقتها مع البنك ومخاطر ومنافع المنشأة ذات األغراض الخاصة

  
 
 

يتم تقييم إذا ما كان هناك سيطرة للبنك على المنشأة ذات األغراض الخاصة بتاريخ بدء تأسيس أو نشاط المنشأة وغالباً ال يتم 
جراء أي تقييمات أخرى للسيطرة في غياب تغييرات في هيكل أو شروط المنشأة، أو وجود معامالت إضافية بين البنك إ

  . والمنشأة، فيما عدا إذا طرأ تغيير جوهري على طبيعة العالقة بين البنك والمنشأة ذات األغراض الخاصة
  

بدون اللجوء إلى  ستثمارات المشتركة بالنيابة عن المستثمرينيقوم البنك بإدارة وتسيير موجودات محتفظ بها في صناديق اال
المالية الموحدة إال إذا كان البنك مسيطراً على  المالية لهذه المنشآت ضمن المعلوماتال يتم إدراج البيانات  .الموجودات

   .المنشأة
 

غير مسيطرة والمكونات وأية حقوق التابعة، لموجودات والمطلوبات للشركة ل التسجيلبإلغاء فقدان السيطرة عند  البنكيقوم 
الربح أو  ضمن أي فائض أو عجز ناجم عن فقدان السيطرة تسجيلويتم  .المتعلقة بالشركة التابعة حقوق الملكيةلاألخرى 
ي تاريخ القيمة العادلة فالحقوق بيتم قياس هذه فإنه السابقة، الشركة التابعة في  ة حقوقأيبإذا كان البنك يحتفظ  .الخسارة

ا للسياسة المحاسبية للبنك بالنسبة وفقًأو  حقوق الملكيةحساب طريقة كشركة استثمار على  هايتم احتسابالحقاً  .فقدان السيطرة
 .المحتفظ به مستوى التأثيراستناداً إلى لألدوات المالية 

 
 
 
 
 

 
 .سهم من نتائج واحتياطيات الشركات الزميلةتتضمن أيضاً حصة األ الموجزة الموحدةالمرحلية المالية إن هذه المعلومات 
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  أوراق مالية للمتاجرة ولإلستثمار ٤- ٢
لة بالقيمة العادلة، ولإلستثمارات في أوراق مالية غير مصنفة بالقيمة العاد يتم قياس األوراق المالية للمتاجرة ولإلستثمار مبدئياًً

تسابها الحقاً بناء على تصنيفها، إم محتفظ بها من خالل الربح أو الخسارة يضاف أيضاً إليها تكاليف المعاملة المباشرة ويتم إح
  .لحين االستحقاق أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو متاحة للبيع

  
  : على طبيعة وهدف اإلستثماراتإلى الفئات التالية وتعتمد األوراق المالية لالستثمار تصنف 

i - إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
ii - إستثمارات في أوراق مالية والتي تتضمن إستثمارات متاحة للبيع 

iii-  اإلستحقاق لحينإستثمارات محتفظ بها  

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

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

  :يتم تصنيف األصل المالي كأصل محتفظ به للمتاجرة في حال
   
  تم اإلستحواذ عليه مبدئيا بهدف بيعه في المستقبل القريب؛ أو  •
يل المبدئي يمثل جزء من محفظة أدوات مالية محددة يقوم البنك بإدارتها ولها نمط فعلـي حـديث يظهـر    عند التسج •

  تحصيل أرباح قصيرة األجل؛ أو 
 .كونه من المشتقات المالية غير المصنفة وغير الفعالة كأداة تحوط •
 

ن خالل الربح أو الخسارة عنـد التسـجيل   يمكن تصنيف أصل مالي، عدا تلك المحتفظ بها للمتاجرة، كأصل بالقيمة العادلة م
  :المبدئي في حال

كان هذا التصنيف يلغي أو يخفض بشكل مهم حالة تناقض في القياس أو التسجيل والتي يمكن نشوؤها فيما لو لم يـتم   •
   هذا التصنيف؛ أو

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

  تقديم البيانات المتعلقة بهذه المجموعات داخليا على هذا األساس؛ أو 
: األدوات الماليـة " ٣٩عيار المحاسبي الدولي رقم يشكل جزء من عقد يتضمن أدوات مشتقة مدمجة أو أكثر، يسمح الم •

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

أو خسارة  يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمتها العادلة، بحيث يتم تسجيل أي ربح
  .تستند القيمة العادلة إلى األسعار الحالية في األسواق النشطة .الموحد المرحلي الموجز ناتجة ضمن بيان الدخل

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

  . خ االستحقاق يتم تصنيفها كإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاقتاري
  

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

  . العائد الفعلي
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  )تابع( أوراق مالية للمتاجرة ولإلستثمار ٤- ٢

  )تابع( محتفظ بها لحين االستحقاق
تالك اإلستثمارات على أسـاس طريقـة   يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ باإلعتبار أية عالوات أو خصومات متعلقة بام

إن أي ربح أو خسارة من هذه اإلستثمارات يتم تسجيله في بيان الدخل الموجز الموحد وذلك عند إلغـاء   .معدل الفائدة الفعلية
  .تسجيل اإلستثمار أو انخفاض قيمته

  

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

قيمـة  المستقبلية المقدرة والمخصومة بموجب سعر الفائدة الفعلي األساسي لإلستثمار المالي، ويتم إدراج خسارة  إنخفـاض ال 
  .الناتجة، إن وجدت، في بيان الدخل الموجز الموحد

  

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

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

  

 للبيعمتاحة 
 

على  هافيتصنيتم " محتفظ بها لحين االستحقاق"أو " القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةب"غير المصنفة ستثمارات إن اال
لمتطلبات لتلبية يمكن بيعها ولفترة غير محددة من الزمن إن الموجودات المتاحة للبيع يتم االحتفاظ بها  ."متاحة للبيع"أنها 

 .أسعار السلع األساسية أو أسعار األسهم وأالسيولة أو التغيرات في أسعار الفائدة 
 

ويتم ها، بمباشرة  تعلقلمعامالت تلتكاليف بالقيمة العادلة، باإلضافة إلى أية  مبدئياًالستثمارات المتاحة للبيع ا تسجيليتم 
إذا و .تستند القيم العادلة للموجودات المالية المدرجة في األسواق النشطة على األسعار الحالية .بالقيمة العادلة قياسها الحقاً

ادلة باستخدام تقنيات ألوراق المالية غير المسعرة، فإن البنك يحدد القيمة العبالنسبة لكان السوق لألصل المالي غير نشط، و
، إال في حاالت نادرة جدا )وأساليب التقييم األخرى ،التدفقات النقدية خصم المعامالت على أساس تجاري، تحليلمثل (التقييم 
في نخفاض ية إثمارات بسعر التكلفة واختبارها ألاالست فإنه يتم تسجيلموثوق،  القيمة العادلة بشكٍلقياس يمكن ال حيث 

 .وجد القيمة، إن

 ضمن ، وتسجيلهابيان الدخل الشامل األخر ضمنها تسجيليتم المكاسب والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة إن 
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة باستثناء خسائر االنخفاض في القيمة، والفائدة التي تم حسابها باستخدام طريقة الفائدة 

ومتى  .مباشرة في بيان الدخل الموحدها حيث إنه يتم تسجيلائر الصرف األجنبي على األصول النقدية، ومكاسب وخس ،الفعلية
 ،حقوق الملكيةضمن  السابقة األرباح أو الخسائر المتراكمةتم تصنيفه كمنخفض القيمة، فإنه يتم إدراج االستثمار أو تم بيع 

 .للفترهالموحد المرحلي بيان الدخل  ا إلىويتم أخذهفي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
  

) وإطفاءرئيسية من أية مدفوعات صافي (االستحواذ الفرق بين تكلفة فإن متاحة للبيع، الستثمارات انخفضت قيمة االإذا 
حقوق من ، تتم إزالته بيان الدخل الموحد لذي تم تسجيله ضمن فيخسارة االنخفاض السابق اناقصاً والقيمة العادلة الحالية، 

 فإنالمالية المتاحة للبيع، الموجودات  في خسارة انخفاض القيمةتسجيل وبمجرد  .الدخل الموحدبيان في  وتسجيلها الملكية
 :لطبيعة الموجودات المالية المتاحة للبيع تختلف تبعاًالموجودات في القيمة العادلة لتلك  ةالالحقالمعالجة المحاسبية للتغييرات 

 

في القيمة العادلة لألداة في بيان الدخل عندما يكون الالحق نخفاض الاتسجيل فإنه يتم متاحة للبيع، الندات الدين سبالنسبة إلى 
مزيد من االنخفاض نتيجة النخفاض آخر في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل على وجود هناك دليل موضوعي 

   .المالي
  

لألصل المالي االنخفاض في القيمة العادلة تسجيل لى االنخفاض في القيمة فإنه يتم لم يكن هناك دليل إضافي عوفي حالة 
   .حقوق الملكية ضمنمباشرة 



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)١٥( 
  

  

  )تابع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٢
 

  )تابع( أوراق مالية للمتاجرة ولإلستثمار   ٤- ٢

 )تابع( للبيعمتاحة          
  

 تسجيل موضوعيا بحدث وقع بعدمتعلقة زيادة وكانت هذه الفترة الحقة، ي إذا زادت القيمة العادلة لسندات الدين ف -
نطاق يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل إلى فإنه خسارة االنخفاض في بيان الدخل، 

 القيمة العادلة؛السابقة في زيادة ال
كإعادة الحقة في القيمة العادلة لألداة الزيادات مع كافة الفإنه يتم التعامل ، المتاحة للبيع حقوق الملكيةبالنسبة ألسهم  -

تسجيل يتم  .حقوق الملكيةفي ، المتراكم المرحلي الموحد تسجيلها ضمن بيان الدخل الشامل اآلخرتقييم و
، دالمرحلي الموجز الموح المتاحة للبيع في بيان الدخل حقوق الملكيةألسهم الحقة في القيمة العادلة االنخفاضات ال
حقوق االستحواذ على أسهم تكلفة لالنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالخسائر المتراكمة تم فيه تكبد إلى الحد الذي 

  .الملكية

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

  .قيمة العادلة للموجودات المالية كما في تاريخ إعادة التصنيفإعادة التصنيف بال

  إلغاء تسجيل اإلستثمارات في أوراق مالية

يقوم البنك بإلغاء تسجيل اإلستثمارات في أوراق مالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك اإلسـتثمارات  
إذا لم يقم البنـك  . لمنافع والمخاطر المتعلقة بملكية اإلستثمارات إلى منشأة أخرىأو عند تحويل اإلستثمارات وبما فيها جميع ا

بتحويل اإلستثمارات بشكل كامل أو لم يقم بتحويل جميع المنافع والمخاطر المتعلقة بملكية اإلستثمارات وإسـتمر بالسـيطرة   
بتسجيل فوائده المتبقية بالموجودات وأي إلتزامـات  على تلك اإلستثمارات التي تم تحويلها إلى منشأة أخرى، فإن البنك يقوم 

أما في حالة إحتفاظ البنك بشكل جوهري بكافة منافع ومخاطر الملكية للموجودات فإن البنـك يسـتمر   . يتوجب عليه سدادها
  .بتسجيل الموجودات المالية ويقوم أيضا بتسجيل القروض المضمونة للعائدات المستلمة

  
  إستثمارات عقارية ٥-٢
أو زيادة في قيمتها أو كالهما معاً، ولكن ليس لغـرض البيـع   /حتفظ باإلستثمارات العقارية للحصول على إيرادات إيجار وي

اإلسـتثمارات   ضمن سياق العمل اإلعتيادي واستخادمها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو ألغراض إداري يتم إدراج
إن القيم العادلة هي المبـالغ المقـدرة   . اإلستثمارات كما في تاريخ بيان المركز المالي العقارية بناء على القيمة العادلة لتلك

يـتم  . والتي من خاللها يمكن إستبدال العقار في تاريخ التقييم ما بين مشتري وبائع لديهما الرغبة في معامالت تجارية بحتـة 
يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من التغييرات فـي  . نتحديد القيمة العادلة بشكل دوري من قبل مقيمين مهنيين مستقلي

  .الموجز الموحد في الفترة التي يحدث فيها التغييرالمرحلي القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في بيان الدخل 
  

ر عقاري يتم قياسها مبدئياً إن االستثمارات العقارية قيد التطوير التي يتم بناؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كاستثما
وبعـد التسـجيل   . بالتكلفة بما في ذلك جميع التكاليف المباشرة المتعلقة بالتصميم وإنشاء العقار بما في ذلك تكاليف الموظفين

ستثمارات إن األرباح والخسائر التي تنشأ عن تغيرات القيمة العادلة لإل. األولي، يتم قياس اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة
 يتم تحويل العقار بعد االنتهاء من إنشائه. العقارية قيد التطوير يتم إدراجها ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها

  .أو تطويره إلى استثمارات عقارية



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)١٦( 
  

  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية   ٣
 ديسمبر ٣١كما في 
٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في 
٢٠١٢ 

  

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

__________________________ __________________________   
    

 نقد في الصندوق  ٣٨٢,١٥٠ ٥٤٧,٧٦٩
 (*) أرصدة لدى البنوك المركزية  ٥,٢٧٣,٥٦٠ ٥,٠٨٢,١٧٦
 شهادات إيداع لدى البنك المركزي  ١,٩٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠

________________________ ________________________  
    

٧,٥٥٥,٧١٠ ٦,٦٢٩,٩٤٥   
=============== ===============  

  
 (*) �Z�0�GOت ا��K��� W.�  /"ك ا�.�آ��I�ة �,ى ا�,C0./ ا[رM٣١( ��٢٠١٢رس  ٣١أ�4 دره^ آ.� =�  �٥�٠٨٤�٧٣٣ 

 ��.F"ا�.�آ�ي �) أ�4 دره^ ٥�٠٥٣�٩٣٤ – ٢٠١١د JI�ا��3رات ا�0��1/ ا�.�-,ة,و��,ى ا� /. 
  
  

 ديسمبر ٣١كما في 
٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في 
٢٠١٢ 

 :إن التركيزات الجغرافية للنقد وأألرصدة لدى البنوك هو كما يلي 

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

__________________________ __________________________   
    

 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٧,٥٣٢,٧١٣ ٦,٦٠١,٢٠١
 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢٢,٩٩٧ ٢٨,٧٤٤

_______________________ _______________________  
    

٧,٥٥٥,٧١٠ ٦,٦٢٩,٩٤٥   
=============== ===============  

  
  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك   ٤

 يسمبرد ٣١كما في 
٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في 
٢٠١٢ 

  

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

______________________ ______________________   
    

 حسابات جارية وودائع تحت الطلب  ١٩٠,٤٧٢ ٢٥٧,٧٢٨
  ودائع  ١٥,٠٥٣,٧٤٢ ١٧,٥٩٢,٢٦٥
 مرابحةإيداعات   ٢,٣٦٠,٠٠٠ ٢,٢٤٩,٠٠٠

 إيداعات وكالة  ٦٠,٠٠٠ ٧٤٠,٩٣٩
_________________________ _________________________   

١٧,٦٦٤,٢١٤ ٢٠,٨٣٩,٩٣٢ 
  

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

  
 ديسمبر ٣١كما في 
٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في 
٢٠١٢ 

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

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

__________________________ __________________________   
    

 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ١٢,٧٠٥,٩٩١ ١٢,٧٩٨,٥٤٤
 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٤,٩٥٨,٢٢٣ ٨,٠٤١,٣٨٨

___________________________ ___________________________  
    

١٧,٦٦٤,٢١٤ ٢٠,٨٣٩,٩٣٢   
================= =================  

  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)١٧( 
  

  أوراق مالية للمتاجرة  ٥
 ديسمبركما في 
٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في 
٢٠١٢ 

  

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

__________________________ __________________________   
    

 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٧٩,٢٥٤ ١٥,٧٥٥
 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٧,٦١٠ -

___________________________ ___________________________    

٨٦,٨٦٤ ١٥,٧٥٥     
================= =================   

  
�{.�رات =� I,ات ا���Mع ا��1م��@�ة �K.ا[وراق ا�.��0/ إن Oا W}. ، � /0./ ا��1د�Mا� ,I�F وOا opb �1ر�{.�رات XKR أ

�I"٨�ً -٪ ٣�٢٥ل =�r,ة G �= /���k,ود IF,ات �.1,ا�ا�XKR ,r�1 و"�eن .  ا��Fق ا�.,ر@/ ٪. 
  

  القروض والسلفيات، صافي  ٦
 ديسمبر ٣١كما في 
٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في 
٢٠١٢ 

  

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

__________________________ __________________________   
    

 )أفراد وشركات(السحب على المكشوف   ٩,٧٦٤,٨٥١ ٩,٩٤٩,٥١٣
 قروض الشركات  ١٠٠,٧٩٣,٩٠٦ ١٠١,٥٦٥,٣٢٦
 قروض األفراد  ١٢,٤٣٠,٥١٨ ١٢,٣٠٣,٠٧٤
 بطاقات إئتمان  ٢,٠٨٨,٢٦٧ ٢,١٣٣,١٤٤
  تمويل اسالمي   ٣,٩١٤,٥٢٢ ٣,٧٤٩,٧٣٢

 تسهيالت أخرى  ٧٩٣,٩٨٩ ٧٦٥,٨٢٤
__________________________ __________________________  

    

١٢٩,٧٨٦,٠٥٣ ١٣٠,٤٦٦,٦١٣   
 مخصص إنخفاض القيمة: يطرح )٥,٩٢٠,١١٧( )٥,٧١١,٨٧٦(

___________________________ ___________________________  
١٢٣,٨٦٥,٩٣٦ ١٢٤,٧٥٤,٧٣٧   

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

 
  

  :يتضمن التمويل اإلسالمي ما يلي
  

 ديسمبر ٣١كما في 
٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في 
٢٠١٢ 

  

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

__________________________ __________________________   
    

    
 مرابحة  ٥٩٦,٨١٠ ٥٦٥,٩٧٥
 تمويل إجارة  ٦٦٣,٨٥٨ ٦٥١,٩٧٠
 مضاربة  ٢١٤,٢٠٨ ١٥٤,٥٧٨

 السلم  ٢,٣٨٦,٠١٦ ٢,٣٢٤,٩٩١
 أخرى  ٥٣,٦٣٠ ٥٢,٢١٨

___________________________ ___________________________    

٣,٩١٤,٥٢٢ ٣,٧٤٩,٧٣٢    
  مخصص انخفاض القيمة: ناقصاً  )٢٢,٨٢٦( )٢٠,٩٤٢(

___________________________ ___________________________    

٣,٨٩١,٦٩٦ ٣,٧٢٨,٧٩٠    
================= =================    

  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)١٨( 
  

  
  )تابع(القروض والسلفيات، صافي   ٦
  

  :قيمة إفرادياً والمقيمة كمجموعة هي كما يليالحركة على مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات الم

  
  

  :تصنيف القطاع اإلقتصادي لمحفظة القروض والسلفيات هو كما يلي
  

  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١كما في  )قةمدق( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  

  داخل اإلمارات خارج اإلمارات إجمالي داخل اإلمارات خارج اإلمارات إجمالي
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم

_______________________ __________________ _____________________ _____________________ ___________________ __________________  
 القطاع االقتصادي      

 الزراعي ٨,٧٦٦ - ٨,٧٦٦ ٩,٠٨٤ - ٩,٠٨٤
 الطاقة ١٠,٠٩٩,٨١٠ ٣٥٧,٤٩٢ ١٠,٤٥٧,٣٠٢ ١٠,٨٤٠,٢١٢ ٣٦٢,٣١٦ ١١,٢٠٢,٥٢٨

 التجارة ٩٠٧,٩٧٦ ٢٧,١٦٤ ٩٣٥,١٤٠ ٧٩٤,٦١٨ ١٥,٠٨٠ ٨٠٩,٦٩٨
 تمويل المقاولين ١,٦٥٥,٦٥٨ ٧٠,٠٦٩ ١,٧٢٥,٧٢٧ ١,٥٥٥,٣٥٤ ٦٤,٩٠٢ ١,٦٢٠,٢٥٦

 تطوير وإنشاءات ٢٤,٢٦٠,٧٣١ ٩٤,٩٧٦ ٢٤,٣٥٥,٧٠٧ ٢٤,٠٨٨,٨٢٠ ٩٨,٤١٠ ٢٤,١٨٧,٢٣٠
 إستثمار عقاري ١٢,٣٢١,١٦٨ ١٤٩,٧٣٢ ١٢,٤٧٠,٩٠٠ ١٢,٣٦٤,٩٤٥ ١٩١,٠٤٥ ١٢,٥٥٥,٩٩٠
 صالتالنقل والموا ٢,١٠٩,١٧٧ ٤٩٨,٨٩٦ ٢,٦٠٨,٠٧٣ ٢,١٣٦,٢٣٤ ٥١٢,٦٨٤ ٢,٦٤٨,٩١٨

 قروض التجزئة –األفراد  ١٧,٠١٦,٩١٢ ٩,٨١٤ ١٧,٠٢٦,٧٢٦ ١٦,٩٣٩,٩١٤ ١٣,٣٦٢ ١٦,٩٥٣,٢٧٦
 قروض مضمونة –األفراد  ١٤,٨٥٦,٢٠٩ ٣٢٧,٠٤٢ ١٥,١٨٣,٢٥١ ١٥,٣٦٠,٦٤٩ ٣٧٠,٧٤١ ١٥,٧٣١,٣٩٠
 الحكومي ٢,٤٣١,١٤٠ - ٢,٤٣١,١٤٠ ٢,٩١٦,٧٣٤ - ٢,٩١٦,٧٣٤
  (*)  مؤسسات مالية ٨,٢١٩,٤٢٤ ١,٢٨٤,٧٣٩ ٩,٥٠٤,١٦٣ ٧,٨٣٧,٦٣٤ ١,٣١٥,٧٨٣ ٩,١٥٣,٤١٧
 الصناعة ١,٨٦٠,٣٦٨ ٢٠٦,٩٨٣ ٢,٠٦٧,٣٥١ ١,٩١٧,٢٥٢ ١٢٣,٩٤٠ ٢,٠٤١,١٩٢

 خدمات  ٢٨,٨٢٥,٣٨٧ ٢,١٨٦,٤٢٠ ٣١,٠١١,٨٠٧ ٢٨,٤٨٤,٣٨٨ ٢,١٥٢,٥١٢ ٣٠,٦٣٦,٩٠٠
       
       

١٢٤,٥٧٢,٧٢٦ ٥,٢١٣,٣٢٧ ١٢٩,٧٨٦,٠٥٣ ١٢٥,٢٤٥,٨٣٨ ٥,٢٢٠,٧٧٥ ١٣٠,٤٦٦,٦١٣  
       
       

)٥,٧١١,٨٧٦( 

مخصص إنخفاض : ناقصاً   )٥,٩٢٠,١١٧(  
 القيمة

       
       

 اإلجمالي   ١٢٣,٨٦٥,٩٣٦   ١٢٤,٧٥٤,٧٣٧
       

  
�{.�ر(*) Oآ�ت ا�{ E.`� .

  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١كما في   )مدققة( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 

 المجموع

إنخفاض قيمة 
القروض المقيمة 

 كمجموعة

إنخفاض قيمة 
القروض المقيمة 

  المجموع  إفرادياً

إنخفاض قيمة 
القروض 
المقيمة 

 كمجموعة

إنخفاض قيمة 
مة القروض المقي

  إفرادياً
  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم

____________________ ____________________ ___________________  ___________________  ___________________ ___________________  
         

 يناير ١كما في  ٣,٦٥٢,٨٠٤ ٢,٠٥٩,٠٧٢  ٥,٧١١,٨٧٦  ٤,٦٥٣,١٤٦ ١,٦٤٣,٢٩١ ٦,٢٩٦,٤٣٧
 السنة / المحمل خالل الفترة ٣٣٥,٠٢٩ ١٣,٥٥٣ ٣٤٨,٥٨٢ ١,٨٨٦,٩٣٩ ٤١٦,١٦٧ ٢,٣٠٣,١٠٦

 السنة/ مستردات  خالل الفترة )٦١,١٤٦( - )٦١,١٤٦( )٢٢٠,٧٤٦( - )٢٢٠,٧٤٦(
____________________ ____________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________  

 السنة/ صافي المحمل  للفترة ٢٧٣,٨٨٣ ١٣,٥٥٣ ٢٨٧,٤٣٦ ١,٦٦٦,١٩٣ ٤١٦,١٦٧ ٢,٠٨٢,٣٦٠
 إطفاء الخصم )٣١,٩٣٧( - )٣١,٩٣٧( )١٧٧,٢١٦( - )١٧٧,٢١٦(
 بهاصافي مبالغ تم شط )٤٧,٥٦٨( - )٤٧,٥٦٨( )٢,٤٨٧,٤٩٢( - )٢,٤٨٧,٤٩٢(
 ترجمة عملة أجنبية ٢١٩ ٩١ ٣١٠ )١,٨٢٧( )٣٨٦( )٢,٢١٣(
       
         

 الرصيد كما في  ٣,٨٤٧,٤٠١ ٢,٠٧٢,٧١٦  ٥,٩٢٠,١١٧  ٣,٦٥٢,٨٠٤ ٢,٠٥٩,٠٧٢ ٥,٧١١,٨٧٦
       



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)١٩( 
  

  

  )تابع(القروض والسلفيات، صافي   ٦
  

. ا[�Zاف ا�.K��M/ آ`.�نوا�U�GOظ ��b �,ى ���Mوض ��b1, ا�"�^ ��b�V> E ا�r�1, ا���  �ت إ@.����ت ��M"`0ا��JI ا ��Uأ��م 
 XM� و /MK1�.ت ا��=�e.وا� �Z�h.وض �ا��M��,b1�.ا� �b� JI�ا��,. �,ى ا� E0�" وض�Mا� opb� /"��=,0./ ا�Mول ا����� ا�

 :ا�.� ��/ا�.��0/ ا���Oا��ت و
  
  )غير مدققة( ٢٠١١ ديسمبر ٣١كما في     )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١كما في     
ــة       ــة الدفتري القيم

للموجودات المتعهـد  
  بها

ــة  ــة الدفتري القيم
ــات ذات  للمطلوبـ

  الصلة 

القيمــة الدفتريــة    
للموجودات المتعهـد  

  بها

القيمة الدفتريـة  
ــات ذات  للمطلوب

  الصلة 
  أ�4 دره^  أ�4 دره^    أ�A دره?  أ�A دره?    
              

`"�M� �0ت��U ت إ@.���ا� 
  �r,ا�1

  
٢,٣٥٨,٢٣٠  ٤,٧٥٦,٨٠٧    ٢,٣٥٨,٢٣٠  ٤,٧٥٦,٨٠٧  

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٢٠( 
  

  

  األدوات المالية المشتقة  ٧
  

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

  الموجودات  المطلوبات
  ألف درهم  ألف درهم

________________________  ________________________  
 )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١كما في    
    
 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة   

  عقود العمالت األجنبية  ٩٠,٥١٢  ٧٥,٣٢٧
 مقايضات أسعار الفائدة والعمالت  ٣,٧٤٩,٨٦١  ٣,٧٨٨,٣٧٤

 خيارات ١٦٠,٩٠٢  ١٦٩,١٧٣
  آجلةعقود  ٣,٩١٧  -

 مقايضات السلع والطاقة ١٢٣,٦٣٩  ١٢٣,١٥٩
 عقود المقايضات ٦,٣٨٣  ٦,٣٨٣

        
٤,١٣٥,٢١٤  ٤,١٦٢,٤١٦  

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوط القيم العادلة     
    

 مقايضات أسعار الفائدة والعمالت ٣٩٤,٣٨٢  ٤٧٣,١٨٨
    
 التدفقات النقدية مشتقات مالية محتفظ بها كتحوط    
  مقايضات أسعار الفائدة ١١  -
 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة ٣,٢٠٩  -
        

٤,٥٣٢,٨١٦  ٤,٦٣٥,٦٠٤  
    

  

  القيم العادلة
  الموجودات  المطلوبات
  ألف درهم  ألف درهم

 )مدققة( ٢٠١١يسمبر د ٣١كما في  _________________________  _______________________
    

 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة   
  عقود العمالت األجنبية ١١٠,٠١٥  ٩٦,١١٢

 مقايضات أسعار الفائدة والعمالت ٤,٠٧٠,٦٥١  ٤,٠٥٠,٦٨٨
 خيارات ١٦٦,٥٧٨  ١٧٣,٧١٤

  عقود آجلة ٣٥٤  ٢٢٧
 مقايضات السلع والطاقة ٢٣,٠٦٧  ٢١,٨٣٥
 عقود المقايضات ٥,٩٠٣  ٥,٦٦٦

    
    

٤,٣٧٦,٥٦٨  ٤,٣٤٨,٢٤٢  
 مشتقات محتفظ بها كتحوط القيم العادلة     

 مقايضات أسعار الفائدة والعمالت ٤٦٨,١٩٦  ٤٤٤,٣٥٠
    
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوط التدفقات النقدية    

  مقايضات أسعار الفائدة -  ٢,٧١٤
 صرف عمالت أجنبية آجلة عقود -  ٢٦,٢٦٢

    
    

٤,٨٤٤,٧٦٤  ٤,٨٢١,٥٦٨  
    

لفترة الثالثة أشهر المنتهية (ألف درهم  ٣٥,٦٠٣بقيمة مخاطر التدفقات النقدية تم االعتراف بمكاسب عدم فاعلية صافي التحوط المتعلقة ب
مع صافي األرباح في التعامل "تحت بند موجز الموحد الالمرحلي في بيان الدخل ) ألف درهم ١,٢٦٩ مكاسب – ٢٠١١مارس  ٣١في 

  ) .٢٢إيضاح رقم " (المشتقات المالية



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٢١( 
  

  استثمارات في أوراق مالية   ٨
   )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١كما في 

  باقي دول العالم  المجموع

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
  األخرى

اإلمارات 
   العربية المتحدة

   ألف درهم  ف درهمأل  ألف درهم  ألف درهم
_______________________  _______________________  _______________________  _______________________   

 استثمارات متاحة للبيع        
 :مدرجة        

 أوراق بسعر صرف عائم  ٢٧٥,٤٧٥  -  -  ٢٧٥,٤٧٥
 تعهدات مدينة مضمونة  -  -  ٢١,٦٩٧  ٢١,٦٩٧

 أدوات حقوق ملكية  ٤٧٩  - - ٤٧٩
 سندات مالية  ٤,٩٢٩,٢٦٥  ٨٦٢,٦٣٧ ٦,٩٤٨,٧٣٤ ١٢,٧٤٠,٦٣٦

 االستثمار صناديق  ٤٠,٠٩٩  - - ٤٠,٠٩٩
 أوراق مالية حكومية  ٢,٢٢٥,٧٣٠  ١,١٤٥,٤٥٤ ٢٣٩,٩٩٦ ٣,٦١١,١٨٠

       
         

 مجموع اإلستثمارات المدرجة  ٧,٤٧١,٠٤٨  ٢,٠٠٨,٠٩١  ٧,٢١٠,٤٢٧  ١٦,٦٨٩,٥٦٦
       
         
 :غير مدرجة        

 أدوات حقوق ملكية  ١٨٠,٥٦٠  -  ٤٩٧  ١٨١,٠٥٧
 استثمارات في صناديق إستثمارية ٧٧,٥٤٥  - - ٧٧,٥٤٥

       
         

 مجموع اإلستثمارات غير المدرجة  ٢٥٨,١٠٥  -  ٤٩٧  ٢٥٨,٦٠٢
       
       

 مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع  ٧,٧٢٩,١٥٣  ٢,٠٠٨,٠٩١  ٧,٢١٠,٩٢٤ ١٦,٩٤٨,١٦٨
       



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٢٢( 
  

  

  )تابع(استثمارات في أوراق مالية   ٨
  
  

   )مدققة( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في

  المجموع
باقي دول 

  العالم

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

  األخرى
اإلمارات 

   العربية المتحدة
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف 

_______________________  _______________________  _______________________  _______________________   
 استثمارات متاحة للبيع        
 :مدرجة        

 أوراق بسعر صرف عائم  ٣٦٧,٧٠٨  -  -  ٣٦٧,٧٠٨
 هدات مدينة مضمونةتع  -  -  ٤٤,١٩٤  ٤٤,١٩٤
 أدوات حقوق ملكية  ٦,٩٠٥  - - ٦,٩٠٥

 ماليةسندات   ٤,٦٤١,٠٣٣  ٨٥٧,٧٤٢ ٥,٦٠٥,٤٥٣ ١١,١٠٤,٢٢٨
 االستثمارصناديق   ٣٥,٠١٦  - - ٣٥,٠١٦

 أوراق مالية حكومية  ١,٨٤٧,٧٦٣  ١,١٤١,٦٢٨ ٢٤١,٦٣٩ ٣,٢٣١,٠٣٠
       
         

 مجموع اإلستثمارات المدرجة  ٦,٨٩٨,٤٢٥  ١,٩٩٩,٣٧٠  ٥,٨٩١,٢٨٦  ١٤,٧٨٩,٠٨١
       
 :غير مدرجة        

 أدوات حقوق ملكية  ١٨٠,٤٢٣  -  ٤٨٣  ١٨٠,٩٠٦
 استثمارات في صناديق  ٨٢,١١٦  - - ٨٢,١١٦

       
         

 مجموع اإلستثمارات غير مدرجة  ٢٦٢,٥٣٩  -  ٤٨٣  ٢٦٣,٠٢٢
       
         

 مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع  ٧,١٦٠,٩٦٤  ١,٩٩٩,٣٧٠  ٥,٨٩١,٧٦٩ ١٥,٠٥٢,١٠٣
         

  
ألف  ٤,٨٣٩,٠٤٩على سندات بالقيمة العادلة بمبلغ  ٢٠١٢مارس  ٣١تتضمن السندات في اإلستثمارات المدرجة كما في 

  .تثمارات في شركات القطاع العامتمثل اس) ألف درهم ٤,٦٨٧,٥٤٥: ٢٠١١ ديسمبر ٣١كما في (درهم 
  
  

يقوم البنك بالتحوط لمخاطر أسعار الفائدة على بعض اإلستثمارات بمعدالت ثابتة من خالل مقايضات أسعار الفائدة ويتم 
ألف  ٤٦٨,٨٦٣مبلغ  ٢٠١٢مارس  ٣١بلغت القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة في . تحديدها كتحوطات القيمة العادلة

تم إدراج مكاسب وخسائر ). درهمألف  ٤٤٧,٠٦٤القيمة العادلة السلبية لمقايضة أسعار الفائدة : ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم 
في المتاجرة  رباحأصافي "الموحد ضمن بند المرحلي الموجز عدم فعالية التحوط المتعلقة بهذه التحوطات في بيان الدخل 

  )".٢٢إيضاح رقم (المشتقات 
  

إعادة الشراء وإتفاقيات مقايضة في مشتقات مالية إجمالي العائد وبموجبها فإن السندات يتم رهنها  يبرم البنك إتفاقيات
إن الجدول . وتعهد البنك باالحتفاظ بالمخاطر والمنافع المتعلقة باالستثمارات. واالحتفاظ بها لدى جهات أخرى كضمانات

  :مالية المرتبطة بهاالتالي يبين القيمة المدرجة لهذه السندات واإللتزامات ال
  
  

  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١كما في  )مدققة( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في
القيمة المدرجة 

للمطلوبات 
  المتعلقة بها

القيمة المدرجة 
للموجودات 

 المرهونة

القيمة المدرجة 
للمطلوبات 
  المتعلقة بها

القيمة المدرجة 
للموجودات 

  المرهونة
  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم

_______________________  _______________________ _______________________  _______________________  
       

 تمويل إعادة الشراء ١,٢٢٥,٤٨٢  ١,٠٦٣,١٣٤ ٤,٢٣٧,٤٠٣  ٣,٧٧٦,١٦٧
       



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٢٣( 
  

   
  )تابع(استثمارات في أوراق مالية   ٨
  

 /=�m3��Xإ� Jأ"`ً�ذ� JI�ا� ,b1  ، � /"ر�.}� ٢٠١١د"F.��  ٣١(أ�4 دره^  ١�٠٦٩�٧٣٠ ��R /.0� nKد�/ ذات sوراق ���0/ ا
�{.�رات  �XM . ا�-���Fت ا�H-  /0���b ا��W��M�jK آ`.�ن ) أ�4 دره^ ١�١١٠�٩٠٢ –O�� /MK1�.ت ا��=�e.وا� �Z�h.ا�

 .��b �,ى ا�.�Nف�b1, ا�.
  
  ت زميلةإستثمارات في شركا  ٩

  

 مارس ٣١كما في
 ٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في 
٢٠١٢ 

 اسم الشركة الزميلة 

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

_______________________ _______________________   
 صندوق النوخذة ٦٤,٢٢٠ ٥٦,٢٩٨
 "س سي أي ألسواق اإلماراتا م ا"صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر  ٢٩,٦٩٤ ٢٥,٥١٩

_______________________ _______________________  
    

 القيمة المدرجة  ٩٣,٩١٤ ٨١,٨١٧
   

  
  :إن تفاصيل استثمار البنك في الشركات الزميلة هي كما يلي

  
 الملكية نسبـة    
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٢مارس  ٣١ التأسيس بلد الرئيسي النشاط الزميلة الشركات 
 _______________________ _______________________ _______________________ _________________________ __________________________ 
           
      
االستثمار في األسـهم المدرجـة فـي     صندوق النوخذة )أ

بورصة أبوظبي وسوق دبـي المـالي   
مجلـس   وفي بورصات أخرى في دول

 .التعاون الخليجي

 %٢١ %٢٢ اإلمارات العربية المتحدة

      
صندوق بنك أبوظبي التجاري  )ب

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

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

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

 %٢٨ %٢٨ اإلمارات العربية المتحدة

  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٢٤( 
  

  

  )تابع(إستثمارات في شركات زميلة   ٩
  

، لصـندوق  ٢٠١٢ مارس ٣١لسنة المنتهية في اكات الزميلة كما في لمتواجدة الملخصة للشرفيما يلي أحدث البيانات المالية ا
  :اي أسواق اإلمارات.سي.اس.ندوق أبوظبي التجاري لمؤشر امالنوخذة وص

  
   ألف درهم 

__________________________ 

  

 مجموع الموجودات  ٤١٤,٢١٠

 مجموع المطلوبات  ١٤,٥٢٣
___________   

 صافي الموجودات  ٣٩٩,٦٨٧

   

 حصة البنك في صافي الموجودات في شركات زميلة  ٩٣,٩١٤
   

 إيرادات الفوائد وإيرادات التشغيل األخرى إجمالي  ٥٤,٢٨٩
   

 ربح الفترة إجمالي  ٥٢,٧٢٦
   

 حصة البنك في أرباح الشركات الزميلة  ١٢,٠٩٧
   



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٢٥( 
  

  
  إستثمارات عقارية  ١٠

  المجموع

إستثمارات 
عقارية تحت 

  التطوير

إستثمارات 
 عقارية مكتملة
   وقيد االستخدام

   لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم
__________________________  __________________________ __________________________   

 ٢٠١١يناير  ١كما في   ٢١٥,٦٠٩  ٧٣,٥٨٣  ٢٨٩,١٩٢
 إضافات خالل السنة - ١١٩,٦٢٠ ١١٩,٦٢٠

 خالل السنةفي القيمة العادلة  انخفاض )٧,٧٩٨( )٤,١٠٢( )١١,٩٠٠(
__________________________  __________________________ __________________________  

 )مدققة( ٢٠١٢يناير  ١كما في   ٢٠٧,٨١١ ١٨٩,١٠١  ٣٩٦,٩١٢
 إضافات خالل السنة - ٣٨,٤٩٢  ٣٨,٤٩٢

__________________________  __________________________ __________________________  
       

 )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١كما في   ٢٠٧,٨١١  ٢٢٧,٥٩٣  ٤٣٥,٤٠٤
     

  

مماثلة، للعقارات الالرجوع إلى أسعار السوق الحالية من خالل  لإلستثمارات العقارية الخاصة بالبنكالقيمة العادلة تقدر 
س الظروف االقتصادية التي تعكالمحدثة مالت األخيرة ، أو بالرجوع إلى المعاالحاجة وفقاً لحالتها وموقعهاوتعديلها حسب 

المؤهالت المهنية المناسبة المعترف بها والتجربة ويشرف على هذه التقييمات خبراء تقييم مستقلين مسجلين لديهم  .الحالية
حساب القيمة العادلة في ويمكن استخدام أساليب التدفق النقدي المخصوم ل .التي يجري تقييمهاالعقارات في موقع وفئة الحديثة 

مثل  جرت مؤخراً باستخدام مدخالت خارجية في السوق المالية،حديثة معامالت  ةأي مثل حالة عدم توفر مثلحاالت معينة، 
  .٢٠١١ ديسمبر ٣١هو إن آخر تاريخ فعلي للتقييم .سوق اإليجارات وأسعار الفائدة

  :م الخارجيخبراء التقييالمعتبرة من قبل تتضمن منهجيات التقييم 
  

 .المماثلة العقارات تحديد قيمة العقار من معامالتل يتم استخدام هذه الطريقة: المقارنة المباشرة طريقة  ) أ
 
أدلـة كافيـة    عندما ال يكـون هنـاك   التطور المحتمل قيمة العقار مع لتقدير هذه الطريقةستخدم ت: المتبقية الطريقة  ) ب

  .قع قيد التطوير في السوق المحليةامو ييمفي تق وتستخدم هذه الطريقة عادةً .للمقارنة
  

  .اإلمارات العربية المتحدة داخل دولةإن جميع االستثمارات العقارية للبنك موجودة 
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٢٦( 
  

  موجودات أخرى    ١١
ديسمبر  ٣١كما في
٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في 
٢٠١٢ 

  

   )غير مدققة(  )مدققة(
   ألف درهم  ألف درهم

__________________________  __________________________   
     

  فوائد مدينة  ٩٦١,٥١٣  ٨٥٩,٨٩٨
 ضرائب مستقطعة  ٣٢,٥٨١  ٨٧,٣١١
 مدفوعة مقدما مصاريف   ١٠٦,٠٠٦  ٧١,٣٣٦

 أوراق قبول  ٩,٢٦٩,٠٣٢ ٨,٧٧١,٨٢٣
٢٣١,١٢٦ 

 أخرى  ٢٩٨,٣١٥ 
__________________________  __________________________  

١٠,٠٢١,٤٩٤ 
 ١٠,٦٦٧,٤٤٧   

   
  

إن  .بموجـب خطابـات ائتمـان   تم سحبها مقابل مستندات بسداد مدفوعات التزام تحت البنك يكون عندما تنشأ أوراق القبول 
غيـر مشـروط   مطلـوب  داة األصبح تبعد القبول،  .لدفعه االمستحق لالقبول تحدد مبلغ المال، والتاريخ، والشخص أوراق 

، الموحـد  المرحلـي  في بيان المركز المالي) ١٦إيضاح ( مالي ها كمطلوب تسجيل، وبالتالي يتم )ع الوقتمشرو( للمصرف
يقوم البنك بشكل عام بتحصيل ضـمانات نقديـة مقابـل أوراق     .كموجودات ماليةتعاقدي للسداد من العميل الحق التسجيل و

  .القبول
  

  أرصدة مستحقة للبنوك  ١٢
ديسمبر  ٣١كما في
٢٠١١ 

 مارس ٣١ا فيكم 
٢٠١٢ 

  

   )غير مدققة(  )مدققة(
   ألف درهم  ألف درهم

__________________________  __________________________   
     

 حسابات جارية وودائع تحت الطلب  ٧٢٦,٤٨٩  ٥٧٤,٢٧١
 بنوك  - ودائع  ٢,٨٥٤,٢٩٠  ٢,٥١٦,١١٥

   
     

٣,٥٨٠,٧٧٩ ٣,٠٩٠,٣٨٦   
   

 
أسعار الصرف من خالل اتفاقيات مقايضات مخاطر والعمالء لمخاطر أسعار الفائدة  يقوم البنك بالتحوط تجاه بعض ودائع

المذكورة كما في  تفاقيات مقايضات العمالتإلإن القيمة العادلة . العمالت، ويتم تصنيف هذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة
  ).ألف درهم ٢٢,٥٧٨القيمة العادلة اإليجابية : ٢٠١١ديسمبر  ٣١(رهم ألف د ١٩,١٥٨بلغت  ٢٠١٢مارس  ٣١
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية ال
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٢٧( 
  

 
  و دائع من عمالء   ١٣

ديسمبر  ٣١كما في
٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في 
٢٠١٢ 

  

   )غير مدققة(  )مدققة(
   ألف درهم  ألف درهم

       
 ودائع ألجل وتحت الطلب   ٢٥,٨٨٣,١٧١   ٢٤,٢٧٤,٣٤٤
 حسابات توفير   ٢,٣٤٣,٦٢٠   ٢,٢٣٧,٧٨٣

 ودائع ألجل   ٦٤,٣٤٤,٠٦٦   ٦٤,١٤٦,٠٣٨
 ودائع مرابحة   ٨,٣٣٨,٩٥٠   ٩,٢٠١,٨٥١

 ودائع حكومية طويلة األجل   ٤٤٩,٥٦٩   ٤٥٨,٩٤٠
 ودائع اسالمية   ١١,٤٧٠,٠٦٤   ٨,٨٥١,٨٦٩

 أوراق تجارية باليورو   ١,٦٣٢,٤٧٦   ٧١٦,٦٥٢
      

١١٤,٤٦١,٩١٦   ١٠٩,٨٨٧,٤٧٧    
     

 
لدان أخرى من في المملكة المتحدة وبعلى الصعيد العالمي، وإصدار األغلبية منها  يتم إصدار األوراق التجارية باليورو

  .أوروبا
 :ودائع المنتجات اإلسالمية ذات الصلة تشمل ما يليإن 

  
ديسمبر  ٣١كما في
٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في 
٢٠١٢ 

  

   )غير مدققة(  )مدققة(
   درهمألف   ألف درهم

       

 المنتج      
 ودائع تحت الطلب –وديعة    ٣٤٤,٤٤٤   ٤٣٧,٩٨٠

  مضاربة - حسابات إدخار وودائع    ٣,٩٧٦,٩٥٠   ٣,٦٥٣,٤٣٩
  ودائع وكالة   ٧,١٤٨,٦٧٠   ٤,٧٦٠,٤٥٠

      

١١,٤٧٠,٠٦٤   ٨,٨٥١,٨٦٩     
      

 
  

ة ومخاطر أسعار الصرف من خالل اتفاقيات مقايضات العمالء لمخاطر أسعار الفائد يقوم البنك بالتحوط تجاه بعض ودائع
مقايضات العمالت المذكورة كما في إلتفاقيات إن القيمة العادلة . العمالت، ويتم تصنيف هذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة

  ).ألف درهم ٧,١٩٨القيمة العادلة اإليجابية : ٢٠١١ديسمبر  ٣١(بلغت الشئ درهم  ٢٠١٢مارس  ٣١
  

 
 
 
 



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٢٨( 
  

  قروض قصيرة ومتوسطة األجل  ١٤
  

  :هي كما يلي) غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١إن تفاصيل القروض قصيرة ومتوسطة األجل كما في 
  

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

__________________________  __________________________  __________________________  __________________________    
          

 أوراق مالية غير مضمونة دوالر هونج كونج  ٩٤,٣٣٣  -  -  ٩٤,٣٣٣
  رينغيت ماليزي  -  -  ٨٧١,٠٢٧  ٨٧١,٠٢٧
  رند جنوب أفريقيا  ٥١,٢٩٩  -  -  ٥١,٢٩٩

  فرنك سويسري  -  -  ٥٧٥,٧٠٥  ٥٧٥,٧٠٥
   ليرة تركية  -  -  ٩٤,٠٠٣  ٩٤,٠٠٣

  درهم إماراتي   -  ١,٢٥٣,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  ١,٧٥٣,٠٠٠
  دوالر أمريكي  -  ٣,٦٧٣,٠٠٠  -  ٣,٦٧٣,٠٠٠

__________________________  __________________________  __________________________  __________________________    
٧,١١٢,٣٦٧  

 
٢,٠٤٠,٧٣٥ 

 
٤,٩٢٦,٠٠٠ 

 
١٤٥,٦٣٢ 

   
        

 قروض مشتركة دوالر أمريكي  ٢,٨٢١,٥٩٩  ١,٤٦٩,٢٠٠  - ٤,٢٩٠,٧٩٩

  يورو  ٣٢٨,٠١٥  -  -  ٣٢٨,٠١٥
          

 صكوك التمويلسندات  دوالر أمريكي  -  -  ١,٨٣٦,٥٠٠  ١,٨٣٦,٥٠٠
          

  سندات ثانوية بسعر فائدة عائمة دوالر أمريكي -  -  ١,١١٧,١٤٣  ١,١١٧,١٤٣
         

 
  ٢الطبقة من قرض  درهم إماراتي   -  -  ٦,٦١٧,٤٥٦  ٦,٦١٧,٤٥٦

             

 إعادة الشراء اقتراض من خالل عمليات دوالر أمريكي  ١,٣١٥,٠٩٦  ٧٥٦,٢٧١  -  ٢,٠٧١,٣٦٧
  درهم إماراتي   ١,٢٥٠,٩٩٥  ٩٩,٠٠٠  -  ١,٣٤٩,٩٩٥

         

 
٥,٨٦١,٣٣٧  ٧,٢٥٠,٤٧١  ١١,٦١١,٨٣٤  ٢٤,٧٢٣,٦٤٢   

  تعديالت القيمة العادلة على القروض القصيرة والمتوسطة األجل والتي تم التحوط لها        ٣٠٩,٦١٠
       

٢٥,٠٣٣,٢٥٢         
       

تـم تصـنيف عقـود     .الفوائدعقود مقايضة العمالت المتداخلة وعقود مقايضة  باستعمالألف درهم التي قد تم التحوط لها  ١١,٣٢٣,٨٨١ل مبلغ تتضمن القروض القصيرة والمتوسطة األج
  .درهم ألف ٣٢٥,٥٤٢ بلغت ٢٠١٢مارس  ٣١العادلة اإليجابية التفاقيات المقايضة كما في إن القيمة  .مقايضة العمالت المتداخلة كتحوطات للقيمة العادلة



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٢٩( 
  

  )تابع(قروض قصيرة ومتوسطة األجل   ١٤ 
  

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

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

__________________________  __________________________  __________________________  __________________________    
          

 أوراق مالية غير مضمونة دوالر استرالي  ٧٢,١٢٦  -  -  ٧٢,١٢٦
  دوالر هونج كونج  ٩٤,٣٣٣  -  -  ٩٤,٣٣٣

  زيرينغيت مالي  -  -  ٨٧١,٠٢٧  ٨٧١,٠٢٧
  كرونا سلوفاكية  ١٠٣,٧٥٨  -  -  ١٠٣,٧٥٨
  رند جنوب أفريقيا  ٥١,٢٩٩  -  -  ٥١,٢٩٩

  فرنك سويسري  -  -  ٥٧٥,٧٠٥  ٥٧٥,٧٠٥
   ليرة تركية   -  -  ٩٤,٠٠٣  ٩٤,٠٠٣

  درهم إماراتي   -  ١,٢٥٣,٠٠٠  -  ١,٢٥٣,٠٠٠
  دوالر أمريكي  -  ٣,٦٧٣,٠٠٠  -  ٣,٦٧٣,٠٠٠

        

        

٣٢١,٥١٦  ٤,٩٢٦,٠٠٠  ١,٥٤٠,٧٣٥  ٦,٧٨٨,٢٥١    
           

 قروض مشتركة دوالر أمريكي   ٣,٧٨٩,٨٠١  ٣,٧٣٩,٨٤٩  -  ٧,٥٢٩,٦٥٠

  يورو  ٣٢٨,٠١٥  -  -  ٣٢٨,٠١٥
            

 صكوك التمويلسندات  دوالر أمريكي  -  -  ١,٨٣٦,٥٠٠  ١,٨٣٦,٥٠٠
          

  سندات ثانوية بسعر فائدة عائمة دوالر أمريكي  -  -  ١,١٧٢,٧٨٩  ١,١٧٢,٧٨٩
          

  ٢الطبقة من قرض  درهم إماراتي   -  -  ٦,٦١٧,٤٥٦  ٦,٦١٧,٤٥٦
             

 إعادة الشراء اقتراض من خالل عمليات دوالر أمريكي  ٢,٧١٣,٠٣٣  ٨٧٠,١٣٤  -  ٣,٥٨٣,١٦٧
  درهم إماراتي   ٢,٣٥٨,٢٣٠  ١٩٣,٠٠٠  -  ٢,٥٥١,٢٣٠

       
 

   
٩,٥١٠,٥٩٥  ٩,٧٢٨,٩٨٣  ١١,١٦٧,٤٨٠  ٣٠,٤٠٧,٠٥٨    

  تعديالت القيمة العادلة على القروض القصيرة والمتوسطة األجل والتي تم التحوط لها             ٤٠١,٤٩٩
           

٣٠,٨٠٨,٥٥٧           
       

تم تصنيف عقود مقايضة  .وعقود مقايضة الفوائد ل عقود مقايضة العمالت المتداخلةباستعما التي قد تم التحوط لهاألف درهم  ٩,٠٤٩,٧٦٧مبلغ تتضمن القروض القصيرة والمتوسطة األجل 
  .درهمألف  ٣٩٣,٤٠٠ بلغت ٢٠١١ديسمبر  ٣١العادلة اإليجابية التفاقيات المقايضة كما في إن القيمة  .كتحوطات للقيمة العادلة العمالت المتداخلة

  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٣٠( 
  

  )تابع(قروض قصيرة ومتوسطة األجل   ١٤ 
  

 )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١تستحق دفعات الفائدة على األوراق المالية غير المضمونة كل ربع سنة ونسبة الفائدة كما في 
  :هي كما يلي

  
 العملة خالل سنة سنوات ٣-١ سنوات ٥-٣

    
فائدة على أساس معدل سعر هيبور  - -

 ٢٩ثة أشهر زائد المعروض لثال
 .أساسية نقطة

 دوالر هونج كونج

% ٥,٢فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 .بالسنة

 رينغيت ماليزي  -  -

لثالثة أشهر  جيبارفائدة على أساس   - -
  .نقطة أساسية ٤١زائد 

 رند جنوب أفريقيا

% ٣,٠١فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 .بالسنة

 فرنك سويسري  -  -

% ١٢,٧٥فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 .بالسنة

  ليرة تركية  -  -

% ٦فائدة بمعدل ثابت بسعر  .بالسنة% ٦فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 .بالسنة

 درهم إماراتي   -

% ٤,٧٥فائدة بمعدل ثابت بسعر  -
 .بالسنة

 دوالر أمريكي  -

  
  :القروض المشتركة

  
نقطـة  أساسـية    ١٢٥ إلى ٢٥دل تستحق دفعات الفائدة على القرض المشترك كل شهر بسعر كوبون يعا  : دوالر أمريكي

  .نقطة أساسية ٥٥نقطة أساسية إلى  ٢٧,٥زيادة على ليبور، وكوبونات ربع سنوية بسعر كوبون بين 
  

  .على يوريبور يةنقطة أساس ١١٠بـ عليها متأخرات الربع سنوية كوبونات ال    :يورو
  

  سندات تمويل صكوك

  .الدفع بصورة نصف سنويةسنوياً واجب % ٤,٠٧تحميل الصكوك معدلة ربح متوقع 
  

  سندات ثانوية بسعر فائدة عائمة
  

 زيـادة علـى   يةنقطة أساس ١١٠ بسعر كوبون يعادلكل ثالثة أشهر  عائمةالفائدة على السندات الثانوية بسعر فائدة تستحق 
العربية المتحدة وهـي   تم الحصول على األوراق المالية الثانوية من مؤسسات مالية خارج دولة اإلمارات .أشهر لثالثةليبور 

% ٢٠وبعد ذلك يتم إطفاؤها بمعدل  ٢٠١١مؤهلة كقرض ثانوي رأسمالي بالدرجة الثانية للخمس سنوات األولى ولغاية عام 
تم اعتماد هذا من قبل البنك المركزي لدولـة   .)٢٧إيضاح (وذلك ألغراض احتساب كفاية رأس المال  ٢٠١٦سنوياً ولغاية 

  .حدةاإلمارات العربية المت

  "٢"قرض الطبقة الثانية 

لقرض مؤهل من الحكومة االتحادية مستلمة درهم ألف  ٦,٦١٧,٤٥٦بلغ تقام البنك بتحويل ودائع عمالء ، ٢٠٠٩ مارسفي 
وتستحق الفوائد كل ربع سنة بمعدل  من تاريخ اإلصدارسنوات  سبعة إن قرض الطبقة الثانية يستحق خالل .من الطبقة الثانية

% ٥,٢٥سنوياً للسـنة الرابعـة و   % ٥سنوياً للسنة الثالثة و % ٤,٥ألول سنتين و  ٢٠٠٩مارس  ٣١بتداء من سنوياً ا% ٤
 .اإلصـدار مـن تـاريخ    بنهاية السنوات الخمس األولـى كامل بالأو  جزئياًتسديد القرض للبنك خيار ب .سنوياً للفترة المتبقية
  ).٢٧إيضاح ( رأس المالل لثانيةمؤهل للطبقة االقرض  إن هذاقانونية ألغراض تنظيمية 



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٣١( 
  

  )تابع(قروض قصيرة ومتوسطة األجل   ١٤
  

 االقتراض من خالل عمليات مقايضة العائد اإلجمالي
  

ربع سنوية بنقاط أسـاس بـين    في كوبونات متأخرة الفائدة على القروض من خالل عمليات مقايضة العائد اإلجمالي تدفع إن 
لسـتة   نقطة أساس على ليبـور  ٣٠٠ دفعات متأخرةبوكوبونات نصف سنوية  ،يبورأشهر ليبور وإ ٣كثر من أل ٣٠٠-١١٥
  .أشهر

  
  قروض طويلة األجل  ١٥

     
 ديسمبر ٣١كما في

 ٢٠١١ 
 مارس  ٣١كما في 
٢٠١٢ 

 األداة  العملة

    )غير مدققة( )مدققة(
    ألف درهم ألف درهم

__________________________ __________________________    
     

 أوراق مالية غير مضمونة  درهم إماراتي - ٥٠٠,٠٠٠
   رينغيت ماليزي ٤٧٣,٧٠٦ ٤٧٣,٧٠٦
   دوالر أمريكي ٧٣,٤٦٠ ٧٣,٤٦٠

    
     

٥٤٧,١٦٦ ١,٠٤٧,١٦٦    

٤٠,٨٧٥ ٤١,٢٨٦   
تعديالت القيمة العادلة على قروض طويلة األجـل  

 تحوط لها والتي تم ال
    
     

٥٨٨,٠٤١ ١,٠٨٨,٤٥٢    
    

  
التي قد تم التحوط ، )ألف درهم ١,٠٤٧,١٦٦: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ٥٤٧,١٦٦تشمل القروض طويلة األجل مبلغ 

المتداخلة كتحوطات عقود مقايضة العمالت  تصنيفتم . وعقود مقايضة الفوائد باستعمال عقود مقايضة العمالت المتداخلةلها 
 ٣١(ألف درهم  ٤٥,٣٦٨ بلغت ٢٠١٢مارس  ٣١العادلة اإليجابية التفاقيات المقايضة كما في إن القيمة  .للقيمة العادلة

  ).ألف درهم ٤٤,٤٢١: ٢٠١١ديسمبر 
  

غير ( ٢٠١٢مارس  ٣١إن الفائدة على األوراق المالية غير المضمونة والتي تستحق الدفع متأخراً بأسعار الكوبون في 
  :كما يلي) مدققة

  
 العملة سنوات ٥أكثر من 

    
    

 رينغيت ماليزي .بالسنة% ٥,٣٥فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 دوالر أمريكي .بالسنة% ٥,٣٨٧٥فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٣٢( 
  

  

  مطلوبات أخرى  ١٦
 ديسمبر ٣١

٢٠١١ 
 مارس ٣١

 ٢٠١٢ 
   

    )غير مدققة( )مدققة(
    ألف درهم رهمألف د

_________________________ ___________________________    
       

 دائنةفوائد    ٨٩٨,٧٥٧ ٩٣١,٠٢٦
 نهاية الخدمة للموظفين مخصصات   ١٨٧,٣٨٩ ١٧٩,٨٢٤
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   ١٣٦,٣٧٩ ٩٧٣,٥١٩

 حساب مقاصة دائن   ٤٢٥ ٢٣٨
 مؤجلة إيرادات   ١٩٥,٣٦٤ ١٧١,٨٠٥

 )١١إيضاح ( أوراق قبول   ٩,٢٦٩,٠٣٢ ٨,٧٧١,٨٢٣
 أخرى   ٨٦١,١٠٣ ٨٧٥,٣٣٢

   
     

١١,٥٤٨,٤٤٩ ١١,٩٠٣,٥٦٧   
   

  

  
  رأس المال  ١٧

 المصدر والمدفوع بالكامل 
   المصرح به 

     ٢٠١٢مارس  ٣١  ٢٠١١ ديسمبر ٣١
     )غير مدققة(  )مدققة(

   لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم
       

 درهم ١اسهم عادية بقيمة   ٥,٥٩٥,٥٩٧  ٥,٥٩٥,٥٩٧  ٥,٥٩٥,٥٩٧
     

  

  
  
    

  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١
  )مدققة( ٢٠١١ديسمبر  ٣١  

  ألف درهم     عدد األسهم    ألف درهم    عدد األسهم  
                

 ٤,٨١٠,٠٠٠   ٤,٨١٠,٠٠٠,٠٠٠   ٥,٥٩٥,٥٩٧   ٥,٥٩٥,٥٩٧,٣٨١  يناير ١كما في  

أسهم مصدرة عنـد تحويـل أوراق   
 ٧٨٥,٥٩٧   ٧٨٥,٥٩٧,٣٨١   -    -   مالية إلزامية التحويل

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

 ٥,٥٩٥,٥٩٧   ٥,٥٩٥,٥٩٧,٣٨١   ٥,٥٩٥,٥٩٧   ٥,٥٩٥,٥٩٧,٣٨١  كما في  

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

   
حقوق مسـاهمين  إلى أسهم  ،ألف درهم ٤,٨٠٠,٠٠٠بقيمة اسمية  أوراق مالية إلزامية التحويلتم تحويل ، ٢٠١١في ابريل 

وقد نتجت  .درهم للسهم الواحد ٦,١١بسعر تحويل  ٧٨٥,٥٩٧,٣٨١بعدد  أسهم عاديةتم إصدار التحويل، عند  .عادية للبنك
  .بين القيمة االسمية للسهم وسعر التحويلعالوة إصدار عن الفرق 

  
  
  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٣٣( 
  

  
  )تابع( رأس المال   ١٧
  

  ألف درهم   :بيانها كما يلي اإلصدارإن مطابقة عالوة 

    

قابلة للتحويل إلزامياالت االقيمة االسمية للسند  ٤C٨٠٠C٠٠٠ 

أوراق مالية إلزامية التحويليل تحوعند القيمة االسمية لألسهم المصدرة  :ناقصا  )٧٨٥,٥٩٧(  

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

 ٤,٠١٤,٤٠٣ عالوة اإلصدار

  

جزء المطلوبات - أوراق مالية إلزامية التحويل: ناقصاً  )١٤٤,٤٨٢(  

أوراق مالية إلزامية التحويلمصروفات إصدار : ناقصاً  )٢١,٦٣٥(  

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

 ٣,٨٤٨,٢٨٦ رصيد عالوة اإلصدار

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

  
من ) ٪٥٨,٠٨: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(٪ ٥٨,٠٨ بما نسبته مجلس أبوظبي لالستثماراحتفظ ، ٢٠١٢ مارس ٣١كما في 

  . رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل
  

  توزيعات األرباح المقترحة
  

٪ من ٢٠تمثل ألف درهم  ١,١١٩,١١٩قيمة بتوزيع أرباح نقدية  اإلدارة، اقترح مجلس ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية االقتراح يخضع هذا  .)الشيء درهم: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(رأس المال المدفوع 

 .العمومية السنوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٣٤( 
  

  
  
  

  سندات رأس مال    ١٨
  

األزمة االقتصادية العالمية، قام قسم المالية لحكومة أبوظبي  ، وكجزء من إستراتيجية الحكومة للتعامل مع ٢٠٠٩في  فبراير 
مليـار   ٤إسـمية  من بنك أبوظبي التجاري بقيمة ") السندات" ("١"باالكتتاب في سندات رأس مال تنظيمية من الطبقة األولى 

  ").السندات("درهم 
  

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

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

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

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

  

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

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

   
  )غير مدققة( إيرادات الفوائد  ١٩

 !" ����#
   ��رس ٣١ا����� أ �� ا�

 مارس  ٣١
٢٠١١ 

 مارس ٣١
٢٠١٢ 

  

   )غير مدققة( )ققةغير مد(
   ألف درهم ألف درهم

__________________________ __________________________   
 قروض وسلفيات للبنوك  ٧٥,٣٦٧ ٦٤,٧٦٦

 قروض وسلفيات للعمالء  ١,٦٤٧,٨٦٢ ١,٦٩٨,٤٩١
 إستثمارات في أوراق مالية  ١٠٤,٦٣٧ ٥٢,٩٣٩

   
١,٨٢٧,٨٦٦ ١,٨١٦,١٩٦   

    



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٣٥( 
  

  
  )غير مدققة( مصاريف الفوائد  ٢٠
  

 !" ����#
  ��رس ٣١ا����� أ �� ا�

٢٠١٢ ٢٠١١   
   ألف درهم  ألف درهم

__________________________  __________________________   
     

 ودائع البنوك  ٢,٥٠٨  ٤,٥٧٥
 ودائع العمالء  ٤٨٠,٦٣١  ٦٨٥,٢٦١
 ق مالية مدينة تم إصدارها ومطلوبات ثانويةأورا  ١١٧,٢٢٤  ١١٠,٨٨٢
 فوائد أوراق مالية إلزامية التحويل وأوراق طويلة األجل  ٤٠,١٦٩  ١٠١,٢٨١

   
٦٤٠,٥٣٢ ٩٠١,٩٩٩   

 

 

  

  

  )غير مدققة(صافي إيرادات الرسوم والعموالت   ٢١
  

 !" ����#
  ��رس ٣١ا����� أ �� ا�

٢٠١٢ ٢٠١١  
  رهمألف د ألف درهم

_________________________ __________________________  
   

 إيرادات من الرسوم والعموالت  
 رسوم بنكية لألفراد ١٧١,٩٢٠ ١٨٦,١٩٧
 رسوم بنكية للشركات ٨١,١٩٦ ٨٢,٣٩٢
 رسوم وساطة  ١,٣٢٧  ١,٢٣٢

 تمانية األخرىرسوم من صناديق اإلئتمان واألنشطة اإلئ ١٥,٦٣٩ ١٢,٧٠٦
 رسوم أخرى ٢١,٤١٧ ١٢,٣٤٩

   
 مجموع إيرادات الرسوم والعموالت ٢٩١,٤٩٩ ٢٩٤,٨٧٦

 مصاريف الرسوم والعموالت )٤٢,٤٤٠( )٣٢,٣٢٠(
   

   

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ٢٤٩,٠٥٩ ٢٦٢,٥٥٦
   

  
  )غير مدققة( صافي أرباح المتاجرة    ٢٢

 �������� "! ا�#
  ��رس ٣١أ �� ا�

٢٠١٢ ٢٠١١  
  ألف درهم ألف درهم

__________________________ __________________________  

   
   

 المشتقات الماليةفي رباح من المتاجرة األصافي  ٥٨,٦٤٧ ٦٢,١٧٧
 األجنبيةالعمالت  صافي أرباح المتاجرة في ٣٨,٩٩٤ ٣٦,٤٤٠
 من استثمارات المتاجرة واألوراق المالية )الخسائر/(صافي األرباح  ٤,٣٩٦  ٣,١٥٢

   

١٠٢  ١٠١�٧٦٩C٠٣٧ 
 

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



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٣٦( 
  

   
  

  )غير مدققة(األخرى قيمة المخصصات إنخفاض   ٢٣
 !" ����#
   ��رس  ٣١ا����� أ �� ا�

٢٠١٢ ٢٠١١   
   )قةغير مدق( )غير مدققة(

   ألف درهم  ألف درهم
__________________________ __________________________   

 إنخفاض قيمة اإلستثمارات في األوراق المالية  مخصص )/ تخفيض(  )٧٣٥( ٣,٦٧٣
 عدم تسديد إئتمان مخصصات إنخفاض قيمة مقايضات  - ٦٩,٩٧١

   
٧٣٥( ٧٣,٦٤٤(   

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

  )غير مدققة(العائد على السهم   ٢٤
  

 للسهم الواحد والمخفضالعائد األساسي 
 

 المرجح لعـدد األسـهم  المتوسط وكذلك يستند احتساب العائد األساسي للسهم الواحد على صافي الربح العائد لمساهمي البنك 
المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة عن م من خالل تعديل المتوسط لسهل المخفضةربحية اليتم احتساب و .العادية المستحقة

  .اآلثار المخفضة من األسهم العادية المحتملة المحتفظ بها في حساب خطة حوافز الموظفين
 

!" ����#
   )�GH�� ��1(��رس  ٣١ا����� أ �� ا�
٢٠١٢  ٢٠١١   

   ألف درهم  ألف درهم
__________________________  __________________________   

  )ألف درهم(في البنك   حقوق الملكيةصافي أرباح السنة العائدة إلى   ٨٠٠,٢٣٠  ٥٧٤,٤٠٠
  )ألف درهم(فوائد على األوراق المالية اإللزامية التحويل للفترة : زائداً  -  ٢٠,٧٣٨

  )ألف درهم(ال كوبونات مدفوعة لسندات رأس الم: ناقصاً  )١٢٠,٠٠٠(  )١١٦,٦٦٧(
      
      

  )أ) (ألف درهم(في البنك  حقوق الملكيةالعائدة إلى  ةصافي األرباح المعدل  ٦٨٠,٢٣٠  ٤٧٨,٤٧١
==================  =================    

  )باأللف(المتوسط المرجح لعدد األسهم في اإلصدار خالل الفترة   ٥,٥٩٥,٥٩٧  ٤,٨١٠,٠٠٠
المتوسط المرجح لعدد األسـهم الناتجـة عـن األوراق الماليـة      :يضاف  -  ٧٨٥,٥٩٧

  )باأللف(اإللزامية التحويل 

)٥٧,٥٢٧(  )٣٥,٠٨٠(  

المتوسط المرجح لعدد األسهم المحتفظ بها في حساب خطة حوافز : ناقصاً
  الموظفين 

      

٥,٥٣٨,٠٧٠  ٥,٥٦٠,٥١٧ 

حتساب العائد األساسي المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة الالمتوسط  
 )ب) (باأللف(للسهم الواحد 

٥٧,٥٢٧  ٣٥,٠٨٠  

المرجح لعدد األسهم المحتفظ بها في حساب خطة حوافز المتوسط : زائداً
 )باأللف(الموظفين 

     

المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة الحتساب الربحية المتوسط   ٥,٥٩٥,٥٩٧  ٥,٥٩٥,٥٩٧
 )ج( )باأللف(لواحد للسهم االمخفضة 

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

 )ب) / (أ) (درهم(العائد األساسي للسهم الواحد    ٠,١٢   ٠,٠٩
==================  =================   

 )ج) / (أ) (درهم(الواحد لسهم العائد المخفض ل   ٠,١٢   ٠,٠٩
==================  =================    

        



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٣٧( 
  

  
  

  التزامات ومطلوبات طارئة  ٢٥
  

  :لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية كما في
 ديسمبر ٣١كما في 
٢٠١١ 

 مارس ٣١كما في  
 ٢٠١٢ 

  

   )غير مدققة(  )مدققة(
   ألف درهم  ألف درهم

__________________________  __________________________   
 ات نيابةً عن عمالءالتزام    

 اعتمادات مستندية  ٢,٩٠٦,٣٤٩   ٤,٠٤٩,٧٩١
 خطابات ضمان  ٩,٥٤٢,٢٢٦   ٩,٨٠٦,٠٢٧
 التزامات قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت إئتمانية   ٦,١٨٢,٩١٨  ٦,٣١٣,٩٠٠
 التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت إئتمانية   ٥,٣٩٤,٣٢٢   ٥,٦٨٨,٣٥٦

 أخرى  ٥٥,٠٩٥  ٥٥,٠٩٥
     

    

٢٤,٠٨٠,٩١٠   ٢٥,٩١٣,١٦٩   

 أخرى    
 التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية   ٢١٥,٣٩٣  ٢٧٤,٨٨٧
 التزامات إستثمار في أوراق مالية  ٢٣٠,٠٠٩  ٢٣٠,٠٠٩

                        
٢٤,٥٢٦,٣١٢ ٢٦,٤١٨,٠٦٥   

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

  
  
  
  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٣٨( 
  

   
  قطاعات تشغيلية  ٢٦

  

العقارات الممتلكات أنشطة إدارة ويشمل  .منفصلكقطاع تشغيلي إدارة الممتلكات خدمات ، قدم البنك ٢٠١١أبريل  ١اعتباراً من 
ي النتائج بانتظام من قبل صانع القرار التشـغيل ، ويتم مراجعة منفصلتجميعي، بدرجة المكون التشغيلي العلى أساس  تفي، التي

ويتم  .أخرى إلى جنب مع أنشطة دعم الشركات جنباً ضمن مدرجةهذه األنشطة كانت ، ٢٠١١إبريل  ١قبل  .البنكفي  ييسرئال
قطاعات التشغيل األخـرى  إلى  ،العقارات وإدارة الممتلكاتأنشطة بعد إعادة تصنيف  ،الرصيد المتبقي لدعم الشركاتتخصيص 

 .الجديدةالتقارير المالية نتائج الفترة السابقة لتلبية متطلبات صنيف إعادة توالموجودات القطاعية بما يتناسب مع 
 

 إن األقسـام  .للبنـك  اإلسـتراتيجية  وهي عبارة عـن األقسـام  ، كما هو موضح أدناه، للتقاريريوجد لدى البنك أربعة قطاعات 
األقسام من قسم لكل  .الداخليةالتقارير هيكل ودارة البنك وفقاً إلمنفصل  دار بشكٍلتقدم منتجات وخدمات مختلفة، وتُ اإلستراتيجية
 .على األقل ةربع سنويبصورة تقارير اإلدارة الداخلية بمراجعة إدارة البنك تقوم لجنة ، اإلستراتيجية

 

  :الملخص التالي يوضح العمليات في كٍل من قطاعات التقارير للبنك
  

 ،وتمويـل الشـركات   ،دارة النقد، والتمويل التجـاري عمال المصرفية، وإاألتتألف من   الخدمات البنكية للمؤسسات
لبنيـة التحتيـة   لالهند، وعمليات العميل في والخدمات المصرفية االستثمارية، والعمليات 

رصـدة لـدى العمـالء مـن     األالمعامالت ووالقروض والودائع وتشمل . واإلستراتيجية
  .الشركات

شـمل القـروض   وت. إدارة الثروات والعمليات اإلسـالمية وة التجزئعمليات  تتألف من  الخدمات المصرفية لألفراد
 ،الشـركات وحسـابات  وأرصدة لدى العمـالء األفـراد   األخرى المعامالت ووالودائع 

  .وأنشطة إدارة الصناديق ،كبار العمالء األفرادلخاصة الحسابات الو

، فظة االستثمارية للبنك وسعر الفائـدة من عمليات الخزينة المركزية، وإدارة المحتتألف   أعمال الخزينة واالستثمار
إدارة وتمويل البنك أنشطة استثمارات الخزينة تتولى . مشتقات السلعو ومحفظة العمالت

سندات الدين، واستخدام المشتقات المالية إلدارة وإصدار المخاطر من خالل االقتراض، 
يرة األجل وسـندات  قصاإليداعات السائلة مثل النقدية واالستثمار في األصول  ،المخاطر

  .الشركات والحكومات، واألنشطة التجارية وتمويللشركات لالدين 

بـوظبي  أ –التابعـة  للشـركات  إدارة العقارات وعمليات الخدمات الهندسـية  تتألف من   إدارة العقارات
بنـك  وصندوق ، .م.م.أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذو، .م.م.التجاري للعقارات ذ

  وإيرادات اإليجاراتالعقارات عمليات لي أبوظبي التجار
    

  
وفقاً قبل ضريبة الدخل،  قطاعكل  أرباحيتم قياس األداء على أساس  .المعلومات التي تخص نتائج كل القطاعات أدناه عرضتم 

قيـاس   ح القطـاع فـي  وتستخدم أربا .لجنة اإلدارة التنفيذية تم مراجعتها من قبلياإلدارة الداخلية التي  في تقارير لما هو مدرج
التي تعمل  المنشآت األخرى مقارنةً معقطاعات بعض ال تقييم نتائجصلة بأن هذه المعلومات هي األكثر  ، حيث ترى اإلدارةاألداء

  .معامالت القطاعات على أساس أسعار السوق ضمن سياق األعمال االعتيادية أسعار تم تحديد .المجاالتضمن هذه 
  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٣٩( 
  

   )تابع( قطاعات تشغيلية  ٢٦ 
  

  ):غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١فيما يلي تحليل إليرادات ونتائج البنك وفقاً لقطاع األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  

  العقاراتإدارة   المجموع
اإلستثمارات 

 والتمويل
الخدمات البنكية 

  للمؤسسات
الخدمات البنكية 

   لألفراد
   ألف درهم  ف درهمأل ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

          

٦٠٤,١١٢  ٢٧٤,٨٩٣ ٢٩١,١٩٣  ٢٤,٩٥٤  ١,١٩٥,١٥٢  
التمويل وإيرادات صافي الفوائد 

 اإلسالمي
         

 
 

٣٨٨C٣٢  ٦٤٤C٨٣  ٦٧٣C١١٢  ٤٦٢C١٥٩  ٨١٩Cمن غير الفوائدإيرادات   ٦٩٠ 
           
)٥٠٥C١٦(  )٥٧٠C٣٥(  )١٨٩C١٣٠(  )٨٥٥C٣٢٣(  )٣٧٩C١٤٧( 

 يةتشغيلمصاريف  
______________________  ______________________  ______________________  ______________________  ______________________   

١C٠٧٨C٤١  ٢٢٦C٣٣٨  ٤٣٨C٢٥٧  ٨٠٠C٤٤٠  ٣٣٣Cقبل مخصصات انخفاض  يربح التشغيلال  ٦٥٥
 القيمة

         
 

 
)٢٨٧C١٢٩(  -  -  )٤٣٦C١٥٧(  )٩٦٧Cقيمة  من مخصصات االنخفاض  )٤٦٩

 ، صافيياتالقروض والسلف
          

٧٣٥  -  ٧٣٥  -  - 
 األخرىمخصصات االنخفاض  

           
١٢C١٢  -  -  -  ٠٩٧Cةلحصة األرباح من الشركات الزمي ٠٩٧ 

______________________  ______________________  ______________________  ______________________  ______________________  
 

٨٠٣C٤١  ٦٢٢C٣٣٩  ٤٣٨C١٢٧  ٥٣٥C٢٩٥  ٣٦٦Cاألرباح قبل الضرائب  ٢٨٣ 
           
)١C١(  -  -  )٦٢٤C٦٢٤(  - 

 في الخارج ضريبة الدخلمصاريف  
______________________  ______________________  ______________________  ______________________  _____________________    

٨٠١C٤١  ٩٩٨C٣٣٩  ٤٣٨C١٢٥  ٥٣٥C٢٩٥  ٧٤٢C٢٨٣ 
 صافي ربح السنة 

=============  ==============  =============  =============  =============   
٥٤Cرأسمالي إنفاق          ١٥٠ 

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

 
غير ( ٢٠١٢مارس  ٣١كما في           

 )مدققة
١٨٢C٩١٣C٤٤٥  ٦٣٣C٤٦  ٢٧٤C٨٩٦C٧١  ٣١٧C٤٩٨C٦٤  ٦٣٥C٠٧٣Cموجودات قطاعية  ٤٠٧ 
=============  =============  =============  =============  =============  

 
١٥٩C٨٥٥C٨٩١  ٢٦١C٧٢  ٧٤٨C٦٠٨C٥٥  ٠١٨C٠٦٠C٣١  ٨٤٩C٢٩٤C٦٤٦ 

 وبات قطاعيةمطل 
=============  =============  =============  =============  =============  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٤٠( 
  

  
   )تابع( قطاعات تشغيلية  ٢٦
  

  ):غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١فيما يلي تحليل إليرادات ونتائج البنك وفقاً لقطاع األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  

  إدارة العقارات  المجموع
اإلستثمارات 

 والتمويل
الخدمات البنكية 

  للمؤسسات
الخدمات البنكية 

   لألفراد
   ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

          
 التمويل اإلسالميوإيرادات صافي الفوائد   ٥٢٢�٢٠٨  ٢٣٨�٨٢٦  ١٣٩�٠٤٠  ٢٥�٦٠٦  ٩٢٥�٦٨٠

         
 

 
 من غير الفوائدإيرادات   ١٨٤�٥٣٢  ١٠٦�٥٨٤  ٧٥�٢٥٢  ٣٣�٩٤٧  ٤٠٠�٣١٥

           
)٢٩٢�٦١٠(  )٨٦�٦٠٨(  )٣١�٠١٦(  )١٦�٨٤٤(  )٤٢٧�٠٧٨( 

 يةتشغيلمصاريف  
______________________  ______________________  ______________________  ______________________  ______________________   

قبل مخصصات انخفاض  يربح التشغيلال  ٤١٤�١٣٠  ٢٥٨�٨٠٢  ١٨٣�٢٧٦  ٤٢�٧٠٩  ٨٩٨�٩١٧
 القيمة

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

القروض قيمة  من مخصصات االنخفاض  )٢٧٨�٨١٥(  )٤٦�٦٨٤(  -  -  )٣٢٥�٤٩٩(
 ، صافيياتوالسلف

          
)٧٣�٦٤٤(  -  )٧٣�٦٤٤(  -  - 

 األخرىمخصصات االنخفاض  
           

٨�٨٨٩(  ٩٣�٢٦٥  -  -  ٨٤�٣٧٦( 
األرباح من الشركات )/الخسائر(حصة 
 ةلالزمي

______________________  ______________________  ______________________  ______________________  ______________________  
 

 رباح قبل الضرائباأل  ١٢٦�٤٢٦  ٣٠٥�٣٨٣  ١٠٩�٦٣٢  ٤٢�٧٠٩  ٥٨٤�١٥٠
           
)١�٥٩٠(  -  -  )١�٥٩٠(  - 

 في الخارج ضريبة الدخلمصاريف  
______________________  ______________________  ______________________  ______________________  ______________________    

١٢٦�٤٢٦  ٣٠٣�٧٩٣  ١٠٩�٦٣٢  ٤٢�٧٠٩  ٥٨٢�٥٦٠ 
 ي ربح السنةصاف 

=============  =============  =============  =============  =============   
 رأسمالي إنفاق          ٣٦�٦٩٣

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

 
 )مدققة( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في           

 عيةموجودات قطا  ٦٤�٤٣٠�٣٤٣  ٧١�٧٢٨�٦٩٩  ٤٧�١٦١�٦٥٨  ٤٠٤�٩٣٠  ١٨٣�٧٢٥�٦٣٠
=============  =============  =============  =============  =============  

 
٢٧�٨١٤�٧٦٥  ٥٠�٨٨٦�٦٢١  ٨٢�٠٧٣�٢٢٨  ٨٧٣�٤٩٣  ١٦١�٦٤٨�١٠٧ 

 مطلوبات قطاعية 
=============  =============  =============  =============  =============  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٤١( 
  

  
   )تابع( ات تشغيليةقطاع  ٢٦
  
  

  : لغرض مراقبة أداء القطاع وتخصيص الموارد بين القطاعات
  

  . إلى القطاعات المشمولة بالتقريرتخصيص جميع الموجودات  يتم •
  .إلى القطاعات المشمولة بالتقريرالمطلوبات  يتم تخصيص جميع •

 
  
  

  :إفصاحات أخرى
  

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

  المجموع
األجهزة المساندة 

  لألعمال
اإلستثمارات 

 والتمويل
الخدمات البنكية 

  للمؤسسات
الخدمات البنكية 

   لألفراد
   ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

          

١,١٤٠,٠١٦  ٥١٨,٠٦٥  )١٠٦,٩٥٨(  ٣٢,٦٧٣  ١,٥٨٣,٧٩٦ 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١
=============  =============  =============  =============  =============   

           

-  ٢٤C٤٨١  ٩٥٤C١٣٠(  ٦١٣C٣٧٦(  )٣٥٣Cالخارجية  )٢١٤  
=============  =============  =============  =============  =============  

 
         

   
 بين القطاعات          
         

   
  

          
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في          

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١
          
          

  الخارجية ١�١٦٩�١٧٣  ٣٩٠�٠٨٥  )٢٦٦�٧١٧(  ٣٣�٤٥٤  ١�٣٢٥�٩٩٥
=============  =============  =============  =============  =============  

 
         

 

  
 بين القطاعات  )٤٦٢�٤٣٣(  )٤٤�٦٧٥(  ٤٨١�٠٠٩  ٢٦�٠٩٩  -

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٤٢( 
  

  
  ) ابعت( قطاعات تشغيلية  ٢٦

  المعلومات الجغرافية

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

إن عمليات  .البنك التي تنشأ من فروعه في الهند ومن خالل شركاته التابعة وشركته الزميلة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
موجودات غير متداولة باستثناء االستثمارات في شركات زميلة واألدوات المالية (ومعلومات البنك المتعلقة بالموجودات القطاعية 

  :لكل قطاع جغرافي وهي كما يلي وفقاً) األخرى
  

  

   )غير مدققة(محلي   )غير مدققة(دولي 
   مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في   مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١   
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

__________________  ___________________  ___________________  ___________________   

 إيرادات         

٨  ٥�٨٠٨C١  ٩١٩�٨٧٢  ٢٥٦C١٨٦C٨٩٦  

صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل 
  اإلسالمي

         
١  ١٧C٣٨٦  ٤٠٠�٢٩٨  ٧٤٦Cإيرادات غير إيرادات الفوائد  ٨٩٨  

          
٨�٨٨٩(   -  ٩٣�٢٦٥(  ١٢Cحصة الربح  ٠٩٧ /)زميلةفي شركات  )الخسارة  

         
  

  
  

   محلي كما في  دولي كما في

مارس  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
٢٠١٢ 

  

 موجودات غير متداولة  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

___________________  ___________________  ___________________  ___________________   

 إستثمارات عقارية  ٤٣٥,٤٠٤  ٣٩٦,٩١٢ - -
         

         

٩٤٠,٦٩١  ٩٥٨,٤٩١  ٦,٦٩٨  ٦,٠٢٧  �=�C ،ت و�1,ات�eK�.� 
 

 
 

 
 

 
 

  
              

 موجودات غير ملموسة  ١١٥,٧٧١  ١٢٣,٦٥٣  -  -
         



 بنك أبوظبي التجاري 
  شركة مساهمة عـامة

  

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٤٣( 
  

  

  كفاية رأس المال  ٢٧
  

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

  ٢٠١٢مارس  ٣١ ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  )غير مدققة( )مدققة(

  ألف درهم ألف درهم
 ----- ---- -------  --------- --- ----  

 "١"رأس المال الطبقة األولى   
   

 س المالرأ  ٥,٥٩٥,٥٩٧  ٥,٥٩٥,٥٩٧
  عالوة إصدار  ٣,٨٤٨,٢٨٦  ٣,٨٤٨,٢٨٦
 إحتياطي نظامي وقانوني   ٣,٣٠٩,٣٥١  ٣,٣٠٩,٣٥١
 احتياطي عام واحتياطي طواريء  ٢,١٥٠,٠٠٠  ٢,١٥٠,٠٠٠

 برنامج خيار شراء أسهم للموظفين، بالصافي )٩٣,٩٦٧(  )١٠٤,٥٩٥(
 إحتياطي تحويل عمالت أجنبية )١٨,٤٦٦(  )٢٧,٥٢١(

 أرباح مستبقاة ٤,٢٦٠,٢٨٦  ٣,٣٠٠,٨٨٨
 حصة غير مسيطرة في صافي موجودات الشركات التابعة ٧,٢٨٥  ٥,٥١٧

 )١٨إيضاح (سندات رأس مال  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠
 %)٥٠(إستثمارات في شركات زميلة : ينزل )٤٦,٩٥٧(  )٤٠,٩٠٩(
 موجودات غير ملموسة : ينزل )١١٥,٧٧١(  )١٢٣,٦٥٣(
 )نتيجة تعديل التصنيف(التعرضات اإلئتمانية : ينزل )٣٨,٣٩٦(  )٣٨,٣٥٠(

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

٢٢,٨٥٧,٢٤٨  ٢١,٨٧٤,٦١١  
 ----- ----- -----  ---------- -- ----  

 "٢"رأس المال الطبقة الثانية   
   

 موعة خسائر إنخفاض القيمة للقروض والسلفيات المقيمة كمج ١,٦٠٨,٥٦٤  ١,٦٢١,٣٢٨
 )١٤إيضاح (قروض طويلة األجل  ٦,٦١٧,٤٥٦  ٦,٦١٧,٤٥٦

 ) ١٤إيضاح (سندات ثانوية بسعر صرف عائم  ٨٩٣,٧١٤  ٩٣٨,٢٣١
 %)٥٠(إستثمارات في شركات زميلة : ينزل )٤٦,٩٥٧(  )٤٠,٩٠٨(
 )نتيجة تعديل التصنيف(التعرضات اإلئتمانية : ينزل )٣٨,٣٩٦(  )٣٨,٣٥٠(

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

٩,٠٣٤,٣٨١  ٩,٠٩٧,٧٥٧  
   
   

 مجموع رأس المال المؤهل ٣١,٨٩١,٦٢٩  ٣٠,٩٧٢,٣٦٨
   
 :الموجودات المرجحة بالمخاطر  
   

 مخاطر اإلئتمان ١٢٨,٦٨٥,١٣٥  ١٢٩,٧٠٦,٢١٤
 مخاطر السوق ٢,٣٤٠,١٨٠  ٢,١٠٣,٧٦٨
 مخاطر التشغيل ٦,٥٢٦,٦١١  ٥,٨٠٥,١٣٧

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

 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر ١٣٧,٥٥١,٩٢٦  ١٣٧,٦١٥,١١٩
 --------- - -----  --------- -------  

   
 نسبة كفاية رأس المالمجموع  %٢٣,١٩ %٢٢,٥١

   
١٦ %١٥�٩٠C0 نسبة  %٦٢�وNا �G+O�١"ا" 

   
٦ %٦�٦١Cنسبة  %٥٧ �G+O�ا��*�� "٢" ا�
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  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

)٤٤( 
  

   
  )تابع(كفاية رأس المال   ٢٧

  

، بموجب تعليمات البنك المركزي ٢٠١٢مارس  ٣١كما في %  ١٢إن نسبة كفاية رأس المال هي فوق الحد األدنى البالغ 
  %).١٢: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

  
بقيمة  ٢٠١١ديسمبر  ٣١أرباح نقدية للسنة المنتهية في توزيع  اإلدارةاقترح مجلس ، ١٧كما هو مبين في اإليضاح رقم 

إن آ�U"/ رأس ا�.�ل �1,  .)الشيء درهم: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(٪ من رأس المال المدفوع ٢٠تمثل ألف درهم  ١,١١٩,١١٩
 .0/ ا�.�-,ة�,و�/ ا��3رات ا�E� ��1 ا��JI ا�.�آ�يأE� XKR ا�-, ا[دXD ا�.��Kب ا[<p =� ا�R3��ر د=�  �ز"�1ت ا[ر��ح 

  
  

  إجراءات قانونية   ٢٨
  

  
نتـائج هـذه   ببينما ال يمكـن التنبـؤ    .في سياق العمل المعتاد ة ناشئةفي إجراءات قانونية ومطالبات مختلف طرفالبنك إن 

وحـدة  الماليـة الم البيانات سيكون لها تأثير سلبي جوهري على ه أنبال تعتقد أدارة البنك إال أن ، التأكيدعلى وجه المطالبات 
  .غير صالح البنكلتسويتها تم ما لبنك إذا ل
  
  

  تاريخ اعتماد البيانات المالية   ٢٩
  

  .٢٠١٢أبريل  ٢٤من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ لإلصدار المالية المرحلية الموجزة الموحدة لقد تم اعتماد البيانات 




