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    .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

٤  

  بيان الدخـل الموحـد
  ديسمبـر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

  

  ٧٫١٤٦٫٨٥٨  ٧٫٦٥١٫٧٨٦  ٢٥  ايرادات الفوائد
  )٢٫١٢٩٫٢٤٥(  )٢٫١٥٦٫٥٣٨(  ٢٦  مصروفات الفوائد

     ---- ----- ------ -- ----------   ---- ----- ------ -- ----------  
  ٥٫٠١٧٫٦١٣  ٥٫٤٩٥٫٢٤٨    صافي ايرادات الفوائد

     ---- ----- ------ -- ----------   ---- ----- ------ -- ----------  
  ٢٨٣٫٢٢٥  ٣٦٢٫٨١١  ٢٧  إيرادات عقود التمويل اإلسالمي

  )٥١٫٩٩٨(  )٥٥٫١٦٥(  ٢٨  األرباححصة المودعين من 
     ---- ----- ------ -- ----------   ---- ----- ------ -- ----------  

  ٢٣١٫٢٢٧  ٣٠٧٫٦٤٦    التمويل اإلسالمي من عقود يراداتاإلصافي 
     ---- ----- ------ -- ----------   ---- ----- ------ -- ---------- 

  ٥٫٢٤٨٫٨٤٠  ٥٫٨٠٢٫٨٩٤    اإلسالميصافي إيرادات الفوائد و عقود التمويل 
    

  ١٫٤٦٠٫٥٧٨  ١٫٦٣٥٫٩٤٥    إيرادات رسوم وعموالت
  )١٧٦٫٥٢٧(  )٢٤٥٫١٢٦(    مصروفات رسوم وعموالت

     ---- ----- ------ -- ----------   ---- ----- ------ -- ----------  
  ١٫٢٨٤٫٠٥١  ١٫٣٩٠٫٨١٩  ٢٩  صافي إيرادات رسوم وعموالت

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

  ٣٠١٫٢٢٠  ٩٣٫٥٤٠  ٣٠  اتصافي إيرادات االستثمار
  ٢٧٣٫٨٩١  ٥٢٢٫٢٣١  ٣١  صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية

  ٧٠٫٥٣٢  ٧١٫٣٧٨  ٣٢  اإليرادات التشغيلية األخرى
     ---- ----- ------ -- ----------   ---- ----- ------ -- ----------  
    ٦٤٥٫٦٤٣  ٦٨٧٫١٤٩  
     ---- ----- ------ -- ----------   ---- ----- ------ -- ----------  

  

  ٧٫١٧٨٫٥٣٤  ٧٫٨٨٠٫٨٦٢    إيرادات التشغيل
 مصروفات عمومية وإدارية

  )٢٫١٨٦٫٠٠٢(  )٢٫٥٦٣٫٧٢٤(  ٣٣  ومصروفات تشغيلية أخرى   
    ---- ----- ------ -- ----------   ---- ----- ------ -- ----------  

  األرباح قبل صافي مخصص 
  ٤٫٩٩٢٫٥٣٢ ٥٫٣١٧٫١٣٨    القيمة والضرائب إنخفاض   

 )١٫٢٠٦٫٧٧١( )١٫٤٩٨٫٥٥٥(  ٣٤  مخصص إنخفاض القيمة  صافي
     ---- ----- ------ -- ----------  ---- ----- ------ -- ----------  

  ٣٫٧٨٥٫٧٦١ ٣٫٨١٨٫٥٨٣   األرباح قبل الضرائب
  )١٠٢٫٦٠٢( )١١١٫٠٣٦(  ٣٥  ضرائب الدخل الخارجية مصاريف

     ---- ----- ------ -- ----------  ---- ----- ------ -- ----------  
  ٣٫٦٨٣٫١٥٩ ٣٫٧٠٧٫٥٤٧    صافي أرباح السنة

    ============= =============  
  ١،٢٠ ١،٢١  ٤١  )درھم(ربحية السھم األساسية 

    ===== =====  
  ١،١٦ ١،١٩  ٤١  )درھم(ربحية السھم المخفضة 

    ===== =====  
  
  

  .ھذه البيانات المالية الموحدة جزءاً من ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 
  .٢ سابات المستقلين مدرج على الصفحةإن تقرير مدققي الح



    .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

٥  

  بيان الدخل الشامل الموحد
 ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٠ ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  إفصاح  

  
 ٣٫٦٨٣٫١٥٩  ٣٫٧٠٧٫٥٤٧    صافي أرباح السنة

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

  إيرادات شاملة أخرى
  )٩٫٣٤٠(  )١٫١٩٣(    الخارجيةلعمليات ل تقييم العمالت االجنبيةق وفر

  ٤٣٠٫٦١٧  )٤٨٤٫٤٠٨(  ٢٢  التغير في احتياطي القيمة العادلة
  )٤٫٩٥٠(  )٥٫٤٥٠(    أعضاء مجلس اإلدارة تعويضات

  ١٫٧٢٦   ٨٫١٨٨  ٢١  إعادة شراء سندات ثانوية قابلة للتحويل 
     ---- ----- ------ -- ----------   ---- ----- ------ -- ----------  

  ٤١٨٫٠٥٣  )٤٨٢٫٨٦٣(    شاملة أخرى للسنة )مصروفات/ (إيرادات 
     ---- ----- ------ -- ----------   ---- ----- ------ -- ----------  

 ٤٫١٠١٫٢١٢  ٣٫٢٢٤٫٦٨٤    إجمالي الدخل الشامل للسنة
    ==============  ==============  

  
  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٤٤إلى  ١اإليضاحات رقم  تشكل
  .٢ سابات المستقلين مدرج على الصفحةإن تقرير مدققي الح

  
 



   .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

٦  

    بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  ديسمبـر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  سندات ثانوية          ول األشق السندات       

    أرباح  -قابلة للتحويل   احتياطي تحويل   احتياطي  برنامج خيارات   - الرأسمالية   االحتياطي  االحتياطي  االحتياطي    
  مالياإلج  محتجزة  بند حقوق الملكية  العمالت األجنبية  القيمة العادلة  األسھم  ة أبوظبي محكو  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 كما في 

  ٤٫١٠١٫٢١٢  ٣٫٦٧٨٫٢٠٩  -     )٩٫٣٤٠(  ٤٣٠٫٦١٧  -     -     ١٫٧٢٦  -     -     -        صافي أرباح السنة
  )٤٫٧٨٧(  -     )٤٫٧٨٧(  -     -     -     -     -     -     -     -     )٢١إيضاح ( إعادة شراء سندات ثانوية قابلة للتحويل 

  ٣٣٫٨٥١  -     -     -     -     ٣٣٫٨٥١  -     -     -     -     -     )٢٤يضاح (خيارات األسھم مقدمة للموظفين 
  )٢١٧٫٤٢٨(  )٢١٧٫٤٢٨(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     )٢٢إيضاح (  ٢٠٠٩عن عام   مدفوعة حتوزيعات أربا

  -     -     -     -     -     -     -     )٢١٧٫٤٢٨(  -     -     ٢١٧٫٤٢٨  )٢٢إيضاح (أسھم منحة مصدرة 
  )٢٤٠٫٠٠٠(  )٢٤٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     )٢٣إيضاح (الشق األول الرأسمالية  على سندات مدفوعات

  -     )١٠٨٫٧١٤(  -     -     -     -     -     -     -     ١٠٨٫٧١٤  -     )٢٢إيضاح ( التحويل إلى احتياطي قانوني
  -     )٢٫١٠٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     ٢٫١٠٠٫٠٠٠  -     -     -     )٢٢إيضاح (التحويل إلى احتياطي عام 

   ---------------------------   ------------------------   ------------------------   ------------------------   ----------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------  
  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  ٣١في  كما الرصيد

  =============  ==========  ==========  ==========  ============  ===========  =========  ============  ============  ============  ============  
   ٣٫٢٢٤٫٦٨٤  ٣٫٧٠٢٫٠٩٧  -     )١٫١٩٣(  )٤٨٤٫٤٠٨(    -        -     ٨٫١٨٨  -     -     -      صافي أرباح السنة

  )١٤٫٨٦٢(  -     )١٤٫٨٦٢(  -     -     -     -     -     -     -     -     )٢١إيضاح ( إعادة شراء سندات ثانوية قابلة للتحويل 
  ٢٣٫٧٥٨  -     -     -     -     ٢٣٫٧٥٨  -     -     -     -     -     )٢٤يضاح (خيارات األسھم مقدمة للموظفين 

  )٧١٧٫٥١١(  )٧١٧٫٥١١(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     )٢٢إيضاح (  ٢٠١٠عن عام   مدفوعة حتوزيعات أربا
  -     -  -     -     -     -     -     )٤٧٨٫٣٤٠(  -     -     ٤٧٨٫٣٤٠  )٢٢إيضاح (أسھم منحة مصدرة 

  )٢٤٠٫٠٠٠(  )٢٤٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     )٢٣إيضاح (الشق األول الرأسمالية  على سندات مدفوعات
  -     )٢٣٩٫١٦٩(  -     -     -     -     -     -     -     ٢٣٩٫١٦٩  -     )٢٢إيضاح ( التحويل إلى احتياطي قانوني

 -     )٢٫٣٠٠٫٠٠٠(  )٣٢٫٤٢٤(  -     -     -     -     ٢٫٣٣٢٫٤٢٤  -     -     -     )٢٢و  ٢١ إيضاح(التحويل إلى احتياطي عام 
   ---------------------------   --------------- --- ---------   ---------- --- --------------   ----------- --- -------------   ----------------------------   ------------------- --- -------   ---------- --- -----------   ------- --- --- --- ---------   -----------------------------   ---- -------------------------   -----------------------------  

    ٢٦٫٣٨٩٫٤٨٥  ٤٫٣٨٥٫٦٢٢  ٢٧٫٦٣٩  )٤٫٦٤٦(  )٨٩٩٫٠١٤(  ٧٦٫٤٩٧  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٢٫٣٧٠٫٠٧٠  ٢٫١٢٨٫٢٥٣  ١٫٤٣٥٫٠٢١  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣   ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  كما الرصيد
  ==============  ===========  ===========  ===========  =============  ============  ==========  ===========  =============  =============  =============  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 
  .٢إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 



   .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

٧  

  
  بيان التدفقات النقدية الموحد

 ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
    ٢٠١٠ ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضـاح  

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٣٫٧٨٥٫٧٦١  ٣٫٨١٨٫٥٨٣    األرباح قبل الضرائب

  :تعديالت لـ
  ١٢١٫١٤٤   ١٥٧٫٢٧٧  ١٤  االستھالك

  ١١٫١٣٠  ٥١٫٠٢٢    مطفأةفوائد 
  )٢٦٫٦٦٩(  )٣٣٫٠٩٠(  ٢١  شراء ديون ثانوية من إعادة أرباح

  ١٫٤٥٧٫٤٥٣  ١٫٨٩٧٫٩٢٠  ٣٤  حذوفات ومخصصات انخفاض القيمة م
  )١٠١٫٥٦٠(  )٣٤٫٢٠٩(    تحويل العمالت األجنبية تسويات

  ٣٣٫٨٥١  ٢٣٫٧٥٨    برنامج خيارات األسھم
  )١٩٩٫٤٠٥(  )٢٦٨٫٩٣٩(  ٣٤  مخصصات القروض والسلفياتإعادة 

     ----------------------------   ----------------------------  
    ٥٫٠٨١٫٧٠٥   ٥٫٦١٢٫٣٢٢  

  التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة 
  )٢١٤٫٧٥٨(  )٣١٧٫٩١٩(    من خالل األرباح والخسائر   

  المصارف، التغير في االرصدة لدى المصارف المركزية
  )٢٫٢٥٧٫٦٤٠(   ٢٫٥٧٢٫١٧٩    و المؤسسات المالية   

  )١٠٫٣٤١٫٣٨٢(  )٥٫٥٢٦٫٥٦٣(    التغيرفي عقود إعادة الشراء العكسية
  )٥٫٧٠١٫٦٧٣(  )٢٤٫١٤٤٫٩٩٧(    التغير في القروض والسلفيات
  )١٫٠٦٣٫٧٦٩(  )٣٫٩٤٢٫١١٤(    التغير في الموجودات األخرى
  ٧٧٤٫٦٨٣   ٨٫٢٤٤٫٢٥٥    و المؤسسات المالية التغير في األرصدة للمصارف
  )٢٧٫٣٩٣(   ٩٧٠٫٨٣٠    التغير في عقود إعادة الشراء

  ٧٫٥٣٠٫٣٤٧  ٢٨٫٦٨٦٫٢٩٨    التغير في ودائع العمالء
  ١٫٦٩٨٫٠٣٨  ٤٫٠٠١٫٨٧٥    التغير في المطلوبات األخرى

     ----------------------------   ----------------------------  
    ٤٫٥٢١٫٨٤٢(   ١٦٫١٥٦٫١٦٦(  

  )٩٦٫٧٨٣( )١٠١٫٢٣٢(    صافية من المسترداتضرائب دخل خارجية مسددة ، 
     ----------------------------   ----------------------------  

  )٤٫٦١٨٫٦٢٥(   ١٦٫٠٥٤٫٩٣٤    األنشطة التشغيلية )المستخدم في(/ من صافي النقد 
     ----------------------------   ----------------------------  

  األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
  )٩٫٤٨٩٫٩٧٢(  )١١٫٨٨١٫٠٩٥(    شراء إستثمارات لغير غرض المتاجرة

  استحقاق استثمارات / متحصالت بيع 
  ٧٫٤٧٥٫١٥٢   ٦٫٢٠٧٫٢٥٤    لغير غرض المتاجرة   

  )٣٦٠٫٨٥٢(  )٣٢١٫٨٥٨(    شراء مباني ومعدات ، صافية من االستبعادات
     ----------------------------   ----------------------------  

  )٢٫٣٧٥٫٦٧٢(  )٥٫٩٩٥٫٦٩٩(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
     ----------------------------   ----------------------------  

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٤٠٫١٦٨(  )٣٥٫٠٥٣(  ١٧  صافي حركة أوراق يورو تجارية

  ٥٫١٢٨٫٠٣٧   ٥٣٧٫٦٦٢    متوسطة األجلإصدار قروض 
  )٤٫٠٢٢٫٢٧٤(  -       سداد قروض متوسطة األجل
  )١٥٤٫٤٧٨(  )٥٩١٫٣٣٥(    قابلة للتحويل إعادة شراء سندات ثانوية
  )٢١٧٫٤٢٨(  )٧١٧٫٥١١(  ٢٢  توزيعات أرباح مدفوعة

  )٢٤٠٫٠٠٠(  )٢٤٠٫٠٠٠(  ٢٣  الرأسماليةمدفوعات على سندات الشق األول 
     ----------------------------   ----------------------------  

  ٣٥٣٫٦٨٩  )١٫٠٤٦٫٢٣٧(    من األنشطة التمويلية ) /المستخدم في( صافي النقد
     ----------------------------   ---------------------------- 

  
  )٦٫٦٤٠٫٦٠٨(   ٩٫٠١٢٫٩٩٨    في النقد وما يعادله )النقص(/  الزيادة صافي

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

  ٢٠٫٩٧٦٫٥٧٩   ٢٩٫٩٨٩٫٥٧٧  ٣٦  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله  في 
    ============  ============  

  
  .الموحدةجزءاً من ھذه البيانات المالية  ٤٤إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 

 .٢إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 
 



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٨  

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   ١
  

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

  .التجارية
  

تتضمن البيانات المالية الموحدة كما في و.  ، أبوظبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ٤. ب.إن العنوان المسجل ھو ص
وتعمل المجموعة ").  المجموعة"بـ  ينيشار إليھم مجتمع( البنك وشركاته التابعة   ٢٠١١ديسمبر  ٣١وللسنة المنتھية في 

بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد باإلضافة إلى األنشطة المصرفية االستثمارية والخاصة 
دولة  وتباشر المجموعة أعمالھا من خالل فروعھا ومكاتبھا التمثيلية وشركاتھا التابعة المحلية والخارجية في.  واالسالمية

 ھونج، سويسرا ،المملكة المتحدة ،ليبيا ،السودان ،الكويت ،عمان ،فرنسا ،مصر ،البحرين، االمارات العربية المتحدة
  .المتحدة األمريكيةوالواليات ماليزيا  ،نداألر، كونج  
  

إن أعمال المجموعة الخاصة بالنشاط المصرفي االسالمي متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية الصادرة عن لجنة الرقابة 
  .الشرعية

  
  .٢٠١٢ر يناي ٣١اإلدارة في تم اعتماد ھذه البيانات المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس 

  
  أساس اإلعداد   ٢

  
  التوافقبيان   )أ(

  
ً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات  تم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقا

  ).وتـعديالته( ١٩٨٤لسنة ) ٨(العربية المتحدة رقم 
  

  أساس القياس  )ب(
  

  : يخية باستثناء ما يليتم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التار
  
 يتم قياس األدوات المالية االشتقاقية بالقيمة العادلة. 
 يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة . 
 ةيتم قياس االستثمارات المحتفظ بھا لغرض غير المتاجرة والمصنفة كإستثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادل. 
 يتم تعديل القيم المرحلة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا المغطاة بموجب عقود تحوط القيمة العادلة 

والتدفقات النقدية ، في خالف ذلك يتم ترحيلھا بالتكلفة المطفأة ، لتبين التغير في القيم العادلة المنسوبة للمخاطر 
 . التي يتم تغطيتھا

  المالية المستحوذة لتسوية القروض والسلفيات بقيمھا العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيم يتم قياس الموجودات غير
 .المرحلة للقرض ، أيھما أقل

  
  العملة التشغيلية وعملة العرض  )ج(

  
ويتم قياس البنود   .للبنكيتم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ، وھي العملة التشغيلية 

المدرجة في البيانات المالية للشركات التابعة والفروع الخارجية للبنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي 
  .باستثناء ما تم اإلشارة إليه ، إن المعلومات المبينة بالدرھم مدورة إلى أقرب عدد صحيح باأللف.  تعمل بھا



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٩  

  )تابع(أساس اإلعداد   ٢
  

  استخدام التقديرات واألحكام  )د(
  

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات 
وقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه .  للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المدرجةالمحاسبية والمبالغ 

  .راتالتقدي
  

ة  ات التابع ديرات واإلفتراض ة التق تم مراجع تمرت كل مس ديرات .  بش ى التق رأ عل ي تط ديالت الت راف بالتع تم اإلعت وي
 .التقديرات وفي اي فترات مستقبلية متأثرة بھذه التعديالت تلك المحاسبية في الفترة التي يتم فيھا تعديل

  
دير  واحي التق ة بن ات المتعلق ان المعلوم تم بي ى ي ر عل أثير األكب بية ذات الت ق السياسات المحاس د تطبي ة عن ام الھام واألحك

  .٥المبينة في اإليضاح  الموحدة المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية
  

  التغيرات في السياسات المحاسبية  )ھـ(
  

يعدل المعيار  –)  ٢٠٠٩المعدل ( "إفصاحات األطراف ذات العالقة" – من معايير المحاسبية الدولية ٢٤المعيار المعدل 
على يتم تفعيل المعيار المعدل . ٢٠٠٣الصادر في " إفصاحات األطراف ذات العالقة" ٢٤المحاسبي الدولي المعدل 
  .وتم تطبيقه من قبل المجموعة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة ، ٢٠١١يناير  ١الفترات ابتداًء من أو بعد 

  
  بية الھامة المحاس السياسات  ٣

  
دة ،  ة الموح ات المالي ذه البيان تم تطبيق السياسات المحاسبية المذكورة أدناه بصورة متسقة على جميع الفترات المبينة في ھ

  .كما تم تطبيقھا بصورة متسقة من قبل منشاّت المجموعة
  

  أساس التوحيد  )أ(
  

  الشركات التابعة  )١(
وتتواجد السيطرة عندما تكون لدى المجموعة القدرة على .  تخضع لسيطرة المجموعة منشأتإن الشركات التابعة ھي 

ويتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في .  ما لإلنتفاع من أنشطتھا لمنشأةالتحكم بالسياسات المالية والتشغيلية 
  .انتھاء تلك السيطرةالبيانات المالية الموّحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة إلى تاريخ 

  
  :تضـم البيانات المالية الموحدة للمجموعة كالً من البنك وشركاته التابعة المملوكة بالكامل كما ھي مبينة أدناه

  
  بلد التأسيس  

  كوراساو ، ھولندا انتيليز  بنك أبوظبي الدولــي إنك
  المتحدةأبوظبي ، اإلمارات العربية   .م.م.ذ شركة أبوظبي للخدمات المالية
  أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة  .م.م.شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ

  أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة  .ع.م.ش للعقاراتشركة أبوظبي الوطنية 
  جيرسي ، جزر القناة  )جيرسي(شركة أمانات بنك أبوظبي الوطني المحدودة 

  جنيف ، سويسرا  )سويس(البنك الخاص بنك أبوظبي الوطني أس آيه 
  أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة  شركة أبوظبي الوطنية للتمويل اإلسالمي

  ، الصين جكونج ھون  القابضة المحدودة شايناأمبل 
  مصر  مصرالمالية  للوساطةأبوظبي 

  
  المنشاّت ذات األھداف الخاصة  )٢(

ال يتم .  شائھا لتنفيذ أھداف محدودة وموضحة بشكل جيدإن المنشاّت ذات األھداف الخاصة ، ھي تلك المنشاّت التي يتم إن
جوھر  إال إذا كانإدراج البيانات المالية للمنشاّت ذات األھداف الخاصة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة ، 

ف الخاصة إن المعلومات الخاصة بالمنشآت ذات األھدا. المجموعة على المنشأة ذات األھداف الخاصة ةسيطرھو العالقة 
  .٤٣التابعة للمجموعة مبينة في اإليضاح 



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

١٠  

  )تابع(المحاسبية الھامة  السياسات  ٣
  

  )تابع( أساس التوحيد  )أ(
  

  إدارة الصناديق  )٣(
.  تقوم المجموعة باإلدارة واإلشراف على الموجودات المحتفظ بھا برسم أمانة أو بصفة ائتمانية بالنيابة عن المستثمرين

باستثناء في حالة سيطرة المجموعة على  البيانات المالية الموحدة ھذه البيانات المالية لھذه الصناديق ضمنال يتم إدراج 
  .٤٢إن المعلومات المتعلقة بإدارة المجموعة للصناديق وأنشطتھا االئتمانية مبينة في اإليضاح .  الشركة

  
  المعامالت المحذوفة عند التوحيد  )٤(

كما يتم حذف كافة األرصدة .  ستثمارات البنك وحقوق الملكية في كل شركة تابعة عند التوحيديتم حذف القيم المرحلة ال
البينية الھامة ضمن المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت البينية للمجموعة عند 

  .التوحيد
  
  الموجودات والمطلوبات المالية  )ب(

  
  االعتراف  )١(

تقوم المجموعة باالعتراف المبدئي بالقروض والسلفيات وودائع العمالء والديون متوسطة األجل والثانوية في التاريخ 
الموحد كما يتم االعتراف المبدئي بجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى في بيان المركز المالي .  الذي تنشأ فيه

  .عاقدية الخاصة بھذه األدواتعندما تصبح المجموعة طرفاً لألحكام الت
  

في تاريخ التسوية ، أي في  بالطرق االعتياديةيتم االعتراف بكافة المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم 
بالطرق إن المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم . تاريخ تسليم الموجودات أو استالمھا من الطرف المقابل

  .السوق أعرافھي تلك التي تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد بصورة عامة وفقاً لقوانين أو  ةاالعتيادي
  

  إيقاف االعتراف  )٢(
الموجودات ،  تلك تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عند إنتھاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من

أو عندما تقوم المجموعة بنقل الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية وذلك من خالل معاملة يتم بموجبھا نقل 
  .كافة مخاطر وامتيازات الملكية الجوھرية للموجودات المالية

  
  .التعاقدية أو إلغائھا أو انتھائھاتوقف المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تسوية التزاماتھا 

  
، ولكنھا تحتفظ  الموحد تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبھا بتحويل موجودات معترف بھا ضمن بيان المركز المالي

وفي مثل ھذه المعامالت ، ال يتم إيقاف .  بمخاطر وامتيازات ملكية الموجودات المحولة بشكل كامل أو جوھري
تتضمن تحويالت الموجودات التي يتم فيھا االحتفاظ .  الموحدات المحولة في بيان المركز المالي االعتراف بالموجود

  .)١٦إيضاح (بالمخاطر واالمتيازات بشكل كامل أو جوھري معامالت إعادة الشراء 
  

ً بإيقاف االعتراف ببعض الموجودات عندما تقوم بحذف أرصدة تتعلق بموجودات تعتبر غير قابلة  تقوم المجموعة أيضا
  .)٤إيضاح (للتحصيل 

  
  التصنيف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )٣(

  : تقوم المجموعة بتصنيف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وذلك عندما
  
  داخلياً على أساس القيمة العادلة ؛ أو وعرضھا وتقييمھاوالمطلوبات أتتم إدارة الموجودات  
  يؤدي التصنيف إلى إنھاء أو تقليل عدم التوافق المحاسبي الذي قد يحدث إن لم يتم التصنيفعندما. 



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

١١  

  )تابع(المحاسبية الھامة  السياسات  ٣
  

  )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية  )ب(
  

  المحتفظ بھا لغرض المتاجرة  )٤(
الموجودات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة ، ھي الموجودات التي تستحوذ عليھا المجموعة بھدف البيع على المدى 

  .، أو إذا تمت إدارتھا كجزء من محفظة تدار من أجل تحقيق أرباح قصيرة األجل  القريب
  

أساس القيمة العادلة ضمن بيان يتم اإلعتراف المبدئي والقياس الالحق للموجودات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة على 
يتم اإلعتراف بالتغيرات في .  الشراء مباشرًة ضمن بيان الدخل الموحد بتكاليف اإلعترافويتم ،  الموحد المركز المالي

ال يتم اعادة تصنيف الموجودات لغرض .  القيمة العادلة كجزء من صافي إيرادات االستثمار ضمن بيان الدخل الموحد
  .ا لالعتراف المبدئيالمتاجرة الحق

  
  ومحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق التصنيف كمتاحة للبيع  )٥(

لدى المجموعة موجودات مالية غير اشتقاقية تصنف كمتاحة للبيع ، عندما ال يتم تصنيف تلك الموجودات كقروض 
   .خالل األرباح أو الخسائروسلفيات أو استثمارات محتفظ بھا لالستحقاق أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

  
تحمل ھذه .  تاريخ االستحقاق أصول غير اشتقاقية ذات دفعات ثابتة او متغيرةحتى تعتبر االستثمارات المحتفظ بھا 

لم  اكم.  االستثمارات تواريخ استحقاق ثابتة ، كما يوجد لدى المجموعة القدرة والنية لالحتفاظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
أو تلك التي ينطبق عليھا تعريف القروض و  متاحة للبيعلدلة من خالل االرباح والخسائر ابالقيمة العا تصنيفھايتم 

  .السلفيات
   
  المقاصة   )٦(

، فقط عندما يكون الموحد تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ، ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي 
ً ، بمقاصة المبالغ المعترف بھا ويكون لديھا النية لتسوية المعامالت على أساس لدى المجموعة حق قابل  للتنفيذ قانونيا

  .صافي المبلغ ، أو لتحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بشكل متزامن
  

  قياس التكلفة المطفأة  )٧(
لموجودات أو المطلوبات المالية بھا عند تتمثل التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة التي يتم قياس ا

 ً ً اإلطفاء المتراكم وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة  سداد دفعاتاالعتراف المبدئي ، ناقصا األصل زائداً أو ناقصا
  .إنخفاض يرجع إلى إنخفاض القيمة يالمعترف به والمبلغ المستحق ناقصاً أ المبلغ المبدئي الفعلي ألي فروق بين

  
  قياس القيمة العادلة   )٨(

يرتكز تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية على سعرھا السوقي المدرج أو عروض األسعار المقدمة من 
ً يعتبر السوق نشط . التجار لألدوات المالية التي يتم المتاجرة فيھا في سوق نشط في حال كانت األسعار المدرجة متاحة  ا

يتم . ، وتمثل بصورة منتظمة وفعلية معامالت السوق التي تتم في سياق األعمال اإلعتيادية وفوريةبصورة منتظمة 
  . استخدام أسعار الطلب المدرجة للموجودات المالية بينما يتم استخدام أسعار العرض المدرجة للمطلوبات المالية

  
شط ، يتم تحديد القيمة العادلة بناًء على المعامالت الحديثة ، فيما يتعلق باألدوات المالية التي ال يتم المتاجرة بھا في سوق ن

  .أو طرق التقييم المعترف بھا على نطاق واسع اءوعروض الوسط
  

تشتمل طرق التقييم على استخدام المعامالت الحالية التي تتم وفقاً لشروط السوق االعتيادية بين أطراف على علم ورغبة 
لرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألدوات أخرى مماثلة بشكل جوھري ، وتحليالت ، وبا) في حالة توفرھم(في ذلك 

تستخدم طرق التقييم التي تم اختيارھا ، إلى أقصى حد  . ياريةتخاال العقود التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير
صة بالمجموعة ، ودمج كافة العوامل يل ، قدر اإلمكان ، على التقديرات الخائممكن ، معطيات السوق ، وتعتمد بقدر ض

التي تؤخذ باالعتبار من قبل المشاركين في السوق عند تحديد األسعار ، وكذلك تتوافق مع الطرق االقتصادية المقبولة 
تمثل المعطيات الخاصة بطرق التقييم ، بشكل معقول ، توقعات السوق واإلجراءات الخاصة  . لتسعير األدوات المالية

  .ادات المخاطر المتأصلة في األداة الماليةبعوامل إير
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

١٢  

  ) تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
   )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية  )ب(
  
  )تابع(قياس القيمة العادلة   )٨(

القيمة العادلة أن  ، بمعنىألداة مالية عند اإلعتراف المبدئي أفضل مؤشر للقيمة العادلة  عند تنفيذ العمليةسعر اليمثل   
القيمة العادلة لھذا األداة مستدل عليھا من خالل المقارنة مع معامالت أخرى حالية  إال إذا كانتللسعر الُمقدم أو الُمستلم ، 

طرق التقييم التي تتضمن متغيراتھا فقط على  علىً  ، أو بناءا) بدون تعديل أو تجميع(وملحوظة في السوق لنفس األداة 
  .وظحملبيانات من سوق 

  
  تحديد وقياس انخفاض القيمة  )٩(

وبصفة دورية خالل السنة ، لتحديد فيما إذا كان ھنالك دليل موضوعي على انخفاض  تقريريتم إجراء تقييم بتاريخ كل 
يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية . قيمة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

وأن لھذه الخسائر تأثير على التدفقات  حقاً لإلعتراف المبدئي للموجوداتود دليل موضوعي على حدوث خسائر العند وج
  . النقدية المستقبلية للموجودات يمكن تقديرھا بصورة موثوقة

  
، الصعوبات المالية الھامة ) متضمنة سندات األسھم(ض قيمة الموجودات المالية يتضمن الدليل الموضوعي على انخفا

المقترض ، أو إعادة جدولة أحد القروض أو السلفيات من للمقترض أو المصدر ، أو التوقف أو التأخر في السداد من قبل 
قبل المجموعة بناءاً على شروط لم تكن المجموعة لتأخذھا في اإلعتبار في ظل ظروف أخرى ، أو مؤشرات على أن 

، أو بيانات أخرى ملحوظة ترتبط بمجموعة  ة، أوعدم وجود سوق نشط لألدا هالمقترض أو المصدر سوف يشھر إفالس
ية في بيان مدفوعات المقترض أو المصدر في المجموعة ، أو الظروف اإلقتصادية بموجودات مثل التغيرات السلمن ال

باإلضافة إلى ذلك ، فيما يتعلق باالستثمار في سندات األسھم ، يعتبر   .المرتبطة بحاالت التوقف عن السداد في المجموعة
  .تكلفتھا ، دليل موضوعي على انخفاض القيمةاإلنخفاض الھام أو المستمر في قيمھا العادلة عن 

  
ويتم تقييم .  تضع المجموعة في االعتبار الدليل على انخفاض القيمة لكل أصل على حدى ولألصول بصورة جماعية

إذا لم يتم تحديد .  بحيث يتم إجراء تقييم لكل أصل على حدى ، لتحديد انخفاض القيمة بشكل منفصلالموجودات الھامة 
في قيمة الموجودات الھامة كل على حدى ، يتم تقييم األصول بصورة جماعية لتحديد وجود أي انخفاض في انخفاض 

، كل منفصل ، لتحديد انخفاض القيمةكما يتم تقييم الموجودات التي ال تكون ھامة بش.  القيمة قد يكون حدث ولم يتم تحديده
  .مات مخاطر مماثلةبصورة جماعية عن طريق تجميع الموجودات المالية ذات س

  
تستخدم المجموعة أثناء تقييم انخفاض القيمة الجماعي النماذج االحصائية التي تتضمن التوجھات التاريخية الحتمالية 
التوقف عن السداد ، ووقت تحصيل االستردادات ومبلغ الخسارة المتكبد والتي يتم تعديلھا وفقا ألحكام االدارة حول ما اذا 

تصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر أو أقل  مما تشير إليه النماذج كانت الظروف االق
بصورة  المتوقع ويتم مقارنة معدالت التوقف عن السداد ومعدالت الخسائر وتوقيت االسترداد المستقبلي.  التاريخية

  .سبةمنتظمة وفقا للنتائج الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت منا
  

يتم قياس خسائر إنخفاض قيمة الموجودات المالية المرحلة بالتكلفة المطفأة ، بالفرق بين القيمة المرحلة والقيمة الحالية 
يتم اإلعتراف بمخصصات إنخفاض القيمة في بيان .  للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي

في حال وقوع أحداث .  ساب مخصصات لتخفيض قيمة مثل ھذه الموجودات الماليةالدخل الموحد ، وينعكس ذلك في ح
الحقة تتسبب في إنخفاض على مبلغ خسارة إنخفاض القيمة ، يتم عكس خسائر إنخفاض القيمة من خالل بيان الدخل 

  .الموحد
  

خالل تحويل الفرق بين تكلفة  يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع ، من
وفي حال وقوع حدث الحق . االستحواذ المطفأة والقيمة العادلة الحالية من إيرادات شاملة أخرى إلى بيان الدخل الموحد

تسبب في انخفاض مبلغ خسارة انخفاض قيمة سندات الدين المتاحة للبيع ، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل 
  .بيان الدخل الموحد
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  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

١٣  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

   )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية  )ب(
  

  )تابع(تحديد وقياس انخفاض القيمة   )٩(
يتم قياس خسائر انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية غير المدرجة والمرحلة بالتكلفة ، نظراً لعدم إمكانية قياس قيمتھا 
العادلة بصورة موثوقة ، بالفرق بين القيمة المرحلة للموجودات المالية والقيمة الحالية لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 

  . ال يتم عكس مثل ھذه الخسائر في انخفاض القيمة. في السوق لموجودات مالية مماثلةمخصومة بمعدل العائد الحالي 
  

  النقد ومعادالته  )ج(
  

 لدىأرصدة وأرصدة لدى المصارف المركزية و شتمل النقد ومعادالته على النقدلغرض بيان التدفقات النقدية الموحد ، ي
ھامة للتغيرات في القيمة أقل من ثالثة أشھر ، والتي تتعرض لمخاطر غير  أصلية ضمن فترة استحقاق المصارف

  . ، وُتستخدم من قبل المجموعة في إدارة التزاماتھا القصيرة األجلالعادلة
  

  . الموحد يتم ترحيل النقد ومعادالته بالتكلفة المطفأة ضمن بيان المركز المالي
  

  األرباح أو الخسائراالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل   )د(
  

يتم .  المبدئياالستثمارات بموجودات مالية مصنفة كمحتفظ بھا للمتاجرة أو محددة كذلك عند اإلعتراف  ھذه تتمثل
إلى بيان الدخل  المعامالت مباشرةً  تلك االعتراف المبدئي بھذه االستثمارات وقياسھا الحقاً بالقيمة العادلة مع أخذ تكاليف

 . اج األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة ذات الصلة ضمن صافي ايرادات االستثماريتم إدر.  الموحد
  

  المصارف لدىأرصدة   )ھـ(
  

  .يتم إدراجھا بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مخصص النخفاض القيمة
  

  القروض والسلفيات   )و(
  

أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط تتمثل القروض والسلفيات بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة 
  . ال تنوي المجموعة بيعھا مباشرة أو على المدى القريبالتي و
  

ً بالقيمة العادلة  المباشرة للمعامالت ويتم  التكاليفزائداً ) االولي عند تنفيذ العمليةسعر الوھي (ويتم االعتراف بھا مبدئيا
ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ، المعدل لتحوطات القيمة العادلة ، صاف من الفوائد  يقياسھا الحقا

  .المعلقة ومخصصات انخفاض القيمة
  

لألصل  الملكية وامتيازات مخاطربصورة فعلية نقل كافة  بموجبه عندما تكون المجموعة طرف مؤجر في عقد إيجار يتم
يتم تصنيف الترتيبات كعقود تأجير تمويلية ويتم االعتراف بالذمم المدينة التي تساوي صافي االستثمار في  ،جرلمستأل

يعتمد تحديد إذا ما كانت العقود إيجارية أم ال على جوھر العقد، و . فياتارات ويتم عرضھا ضمن القروض والسلاإليج
ا ما كان استيفاء شروط العقد معتمداٌ على استخدام األصول أو األصل المحدد و تضمن العقد على حق ذلك يتطلب تقييم إذ

  .استخدام ھذه األصول
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١٤  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  التمويل والعقود االستثمارية اإلسالمية  )ز(
  
  التعريفات )١(

  

  اإلجارة
  .تمليكالمن اإلجارة المنتھية ب اإلجارةتتكون 

  

حق استخدام أصل محدد لفترة ) المستأجر(بموجبه للعميل ) المؤجر(المجموعة  تمليك بإتفاق تنقلالتتمثل اإلجارة المنتھية ب
تقوم المجموعة بموجب ھذا االتفاق بشراء أو تشييد   .منتظمدوري بشكل متغيرة  زمنية محددة مقابل دفع قيمة إيجارية

ومسؤوليات كال الطرفين خالل  اإليجاريةيحدد العقد الطرف المستأجر وقيمة وموعد الدفعات . للعمالء هوتأجير األصل
  .يتعھد العميل للمجموعة بتسوية القيمة اإلجارية وفقاً لمواعيد السداد المتفق عليھا . فترة اإلجارة

 
تقوم المجموعة ببيع األصل المستأجر  إليجاراوفي نھاية فترة . اإليجارعلى مدار فترة  األصلتحتفظ المجموعة بملكية 

  .بناءاً على عملية البيع المتعھد بھا من قبل المجموعة محددةإلى العميل بقيمة 
  

  المرابحة
وھى إتفاق تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلعة ما إلى عميل ، تكون المجموعة قد قامت بشرائھا واالستحواذ عليھا ، بناًء 

ً لبنود وشروط محددةعلى وعد من العميل بش يشتمل سعر البيع على تكلفة السلعة وھامش الربح  . راء ھذه السلعة وفقا
  .المتفق عليه

  
  المضاربة

ويقوم الطرف ) رب المال(وھى إتفاق بين المجموعة والعميل ، يقوم بموجبه أحد األطراف بتقديم أموال 
ً لحصة  ط معينباستثمار ھذه المبالغ في مشروع ما أو نشا) المضارب(األخر ، ويتم توزيع األرباح الناتجة بينھم وفقا

ً في العقد أو  ،، أو إھمالهفة الخسائر الناتجة عن سوء تصرفهيتحمل المضارب كا  .األرباح المتفق عليھا بينھم مسبقا
  .عن الخسائر مسؤوالً  رب المال فيما عدا ذلك يكون ،مخالفة شروط  وبنود المضاربة 

  
  الوكالة

 ، الذي يقوم باستثمار ھذا المبلغ) الوكيل(تقوم المجموعة بموجبه بتقديم مبلغ محدد من المال إلى عميل ما  وھي إتفاق
ً لشروط محددة مقابل أتعاب محددة و بمعامالت تتوافق مع الشريعة اإلسالمية مبلغ مقطوع من المال أو نسبة من (وفقا

  .)المبلغ المستثمر به
  

  االعتراف باإليرادات )٢(
  

  اإلجارة 
  .، لحين الشك بدرجة معقولة في مدى استردادھا جارة على أساس القيمة المتناقصةيتم االعتراف باإليرادات من اإل

  
  المرابحة 

  .يتم االعتراف باإليرادات من المرابحة على أساس القيمة المتناقصة ، لحين الشك بدرجة معقولة في مدى استردادھا
  

  المضاربة
موثوق ، وإال يتم  ليرادات أو الخسائر من المضاربة على أساس االستحقاق ، إذا أمكن تقديرھا بشكيتم االعتراف باإل

عند اإلعالن الموحد اإلعتراف باإليرادات عند التوزيع من قبل المضارب ، بينما يتم تحميل الخسائر على بيان الدخل 
  .عنھا من قبل المضارب

  
  الوكالة

رة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة ، مع تسويتھا باإليرادات الفعلية عند يتم االعتراف باإليرادات المقد
  .يتم احتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل. استالمھا
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  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  االستثمارات لغير غرض المتاجرة  )ح(

  
متاحة للبيع ، ويتم االعتراف بھا مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف موجودات  االستثمارات لغير غرض المتاجرة تتضمن

  . المعامالت اإلضافية المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ
  

ً لالعتراف المبدئي ، يتم إعادة قياس ھذه االستثمارات بالقيمة العادلة وفي حالة االستثمارات التي ال تشكل جزءاً .  الحقا
يتم إيقاف  لى أنإحوط فعالة ، يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر غير المحققة ضمن إيرادات شاملة أخرى من عالقة ت

االعتراف باالستثمارات ، أو إلى أن تعتبر ھذه االستثمارات منخفضة القيمة ويتم عند ذلك إدراج األرباح أو الخسائر 
  . للسنةضمن بيان الدخل الموحد في ايرادات شاملة أخرى المتراكمة المعترف بھا سابقاً 

  
وفي حالة االستثمارات التي تشكل جزءاً من عالقة تحوط فعالة للقيمة العادلة ، يتم االعتراف مباشرة باألرباح أو  

وحد إلى حد التغيرات في القيمة العادلة مالخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل ال
  .يتم التحوط لھا التي

  
خسائر تحويل العمالت األجنبية ، يتم معاملة الموجودات المالية المتاحة للبيع كما لو أنھا وأرباح بلغرض االعتراف 

وبناًء على ذلك ، يتم بيان فروقات الصرف لھذه الموجودات المالية في بيان .  مرحلة بالتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية
  .الدخل الموحد

  
غير المدرجة ، عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة ، بالتكلفة ناقصاً ال األسھمبيان االستثمارات في  يتم

ً ، يتم االعتراف بأرباح أو خسائر البيع ضمن بيان الدخل . مخصص انخفاض القيمة عند إيقاف االعتراف بھا الحقا
  .الموحد للسنة

  
المتاجرة على االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق والتي يتم قياسھا بالتكلفة تتضمن االستثمارات لغير غرض 

  .المطفأة ناقصاً انخفاض القمية
  
  عقود إعادة شراء عكسية  )ط(

  
عقود (المستقبل  فيوقت محدد  فييتم شرائھا بشكل متزامن مع االلتزام باعادة بيعھا  التيال يتم اإلعتراف بالموجودات 

 في كعقود إعادة شراء عكسية ياتاإلتفاق في ھذه المقابليتم عرض المبالغ المدفوعة إلى الطرف ).  عكسية شراء إعداة
تستحق على مدة والفرق بين سعر الشراء و سعر إعادة البيع كإيرادات فائدة  إعتبارويتم .  المركز المالي الموحد بيان

  . الدخل الموحد بإستخدام طريقة الفائدة الفعليةإتفاقية إعادة الشراء ، ويتم تحميلھا على بيان 
  

  المباني والمعدات   )ي(
  

  االعتراف والقياس  )١(
يتم بيان .  يتم قياس جميع بنود المباني والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ، إن وجدت

قيد اإلنجاز مبدئياً بالتكلفة ويتم تحويلھا عند إتمام اإلنجاز إلى البند المناسب من المباني والمعدات ثم  الرأسماليةاألعمال 
  .يبدأ احتساب اإلستھالك عليھا

  
ويتم رسملة البرامج الحاسوبية المشتراة التي تمثل .  تتضمن التكلفة النفقات المنسوبة مباشرة لالستحواذ على األصل

  .داء المعدات المعنية كجزء من تلك المعداتجزءاً رئيسياً أل
  

والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من عمليات االستبعاد  المبانييتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود 
 خرى في بيان الدخلاالعتراف بھا صافية ضمن اإليرادات التشغيلية األ ، ويتموالمعدات  للمبانيالقيمة المرحلة مع 

  .الموحد
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
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١٦  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  )تابع(المباني والمعدات   )ي(
  

  االستھالك   )٢(
يتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكافة 

  .قيد اإلنجاز الرأسماليةبينما ال يتم احتساب استھالك على األراضي المملوكة واألعمال  . المباني والمعدات
  

  :فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات للفترة الحالية وفترة المقارنة
  

  سنة ٥٠إلى  ٢٠  مباني
  سنوات ٥إلى  ١  أثاث ومعدات مكتبية
  سنوات ٤  تعديالت على المباني

  سنة  ٢٠إلى  ١٠  الخزائن اآلمنة
  سنوات ٧إلى  ٣  أنظمة حاسب آلي ومعدات

  سنوات ٣  سيارات
  

  .كل تقريرتاريخ في طرق االستھالك واألعمار االنتاجية والقيم المستبقاة  النظر فييتم إعادة 
  

  انخفاض القيمة  )٣(
في حال وجود ھذا  . لتحديد ما إذا كان ھنالك مؤشر على انخفاض القيمة تقريرتتم مراجعة القيم المرحلة في تاريخ كل 

للنقد  منتجة ةألحد الموجودات أو وحد تتمثل القيمة القابلة لالستراداد. المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد
ً تكاليف البيع ، أيھما أكبر الحالية المستخدمة بالقيمة عند تقييم قيمة اإلستخدام ، يتم خصم التدفقات . وقيمته العادلة ناقصا

للمال  الزمنيةالنقدية المستقبلية إلى قيمھا الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة 
ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد إلى الحد الذي ال . والمخاطر الخاصة بھذا األصل

  . تتجاوز فيه القيمة المرحلة ألصل ما قيمته القابلة لالسترداد
  

  لبيعلضمانات   )ك(
  

يتم قيد الموجودات غير المالية المستحوذ عليھا لتسوية القروض والسلفيات كموجودات محتفظ بھا للبيع ويتم بيانھا ضمن 
ناقصاً تكاليف البيع أو بالقيمة المرحلة للقرض ويتم تسجيل الموجودات المستحوذة بقيمھا العادلة ".  الموجودات األخرى"
ال يتم احتساب االستھالك على الموجودات .  ، أيھما أقل ، في تاريخ المقايضة) صافية من خسائرانخفاض القيمة(

ً تكاليف البيع كخسائر .  المحتفظ بھا للبيع يتم قيد أي انخفاض الحق للموجودات المكتسبة إلى القيمة العادلة ناقصا
ويتم االعتراف بأي زيادة الحقة في القيمة العادلة ناقصاً .  نخفاض قيمة الموجودات ، ويدرج ضمن بيان الدخل الموحدا

.  ضمن بيان الدخل الموحد،  خسائر انخفاض القيمة المتراكمة ھذه الزيادة تكاليف البيع ، إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه
الضمانات مع المتطلبات القانونية ذات العالقة والخاصة بالمنطقة التي تعمل تتماشى سياسة المجموعة والمتعلقة بحذف 

  .ضمنھا المجموعة
  

  أرصدة للمصارف وودائع العمالء وأوراق يورو تجارية وقروض متوسطة األجل  )ل(
  

وأوراق يورو تجارية والقروض متوسطة األجل بالقيم العادلة  يتم االعتراف المبدئي باألرصدة للمصارف وودائع العمالء
  . زائداً تكاليف المعامالت ، ويتم قياسھم الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

  
  إعادة الشراء اتفاقيات  )م(

  
اتفاقيات اعادة (في تاريخ مستقبلي محدد  اشرائھال يتم إيقاف اإلعتراف بالموجودات المباعة مع االلتزام المتزامن بإعادة 

المركز  بيانإعادة شراء ضمن  كاتفاقياتويتم إدراج المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المستلمة بموجب ھذه العقود )  الشراء
عقد ويتم معاملة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم قيدھا على مدى فترة .  الموحد المالي

  .بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي الموحد إعادة الشراء ، ويتم تحميلھا على بيان الدخل
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١٧  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  سندات ثانوية   )ن(
  

 يتغيرمال بناًء على رغبة حاملھا ، حين ال ال إلى أسھم رأس تشتمل السندات الثانوية على السندات الثانوية القابلة للتحويل
تحدد قيمة بند حقوق الملكية من .  كأدوات مالية مركبة ويتم تسجيلھا ،ختالف القيمة العادلة لألسھمنظرأ العدد األسھم 

ية السندات الثانوية القابلة للتحويل بفائض متحصالت اإلصدار على القيمة الحالية لدفعات األصل والفائدة المستقبل
  .مخصومة بإستخدام سعر فائدة السوق المتداولة على مطلوبات مشابھة ال تحمل خيار التحويل

  

  .طفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعليةمالحقاً لالعتراف المبدئي، يتم قياس السندات الثانوية بتكلفتھا ال
  

  برنامج خيارات األسھم  )س( 
  

كما في تاريخ منح خيارات للموظفين ضمن تكلفة الموظفين ، مع زيادة  للخيارات الممنوحة يتم اإلعتراف بالقيمة العادلة
ويتم .  بدون شروط التي يكون فيھا الموظفين مخولين الستخدام ھذه الخياراتحقوق الملكية على مدار الفترة  فيمماثلة 

  .التي يتوقع إيفاء الخدمات المشروطة بھاسھم الخاصة عدد خيارات األ تعديل المبلغ المعترف بھا كمصروفات ليعكس
أوفت بالخدمات المشروطة  التياألسھم  خيارات وبذلك يتم اإلعتراف بتلك المصروفات بشكل نھائي بناًء على عدد

  .وشروط أداة غير متعلقة بالسوق عند تاريخ الصالحية
  

يتم تسويتھا نقداً  يسھم والتاألارتفاع قيمة حقوق موظفين فيما يتعلق بلل المستحقيتم اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبلغ 
يتم إعادة قياس .  لدفعلمخولين لموظفين افيھا  يكون التيالمطلوبات ، على مدار الفترة  فيكمصروفات مع زيادة مماثلة 
بيان الدخل  القيمة العادلة للمطلوبات ضمن يويتم اإلعتراف بأي تغيرات ف.  التسويةتاريخ المطلوبات بتاريخ التقرير و

  .نھا تكاليف الموظفينأالموحد على 
  

  الفوائد  )ع(
  

يتمثل معدل .  يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد ضمن بيان الدخل الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
الفائدة الفعلي بالمعدل الذي يتم بموجبه خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ، خالل عمر الموجودات أو المطلوبات 

  . لتلك الموجودات أو المطلوبات المالية المالية المتوقعة إلى القيم المرحلة
  

من معدل الفائدة أساسي  عة أو المستلمة والتي تشكل جزءيتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي على جميع الرسوم المدفو
واإلصدار للموجودات أو أتتمثل تكاليف المعاملة بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بشكل مباشرة إلى االستحواذ و.  الفعلي

  .المطلوبات المالية
  

  :تتضمن إيرادات ومصاريف الفوائد المبينة في بيان الدخل الموحد على 
 الفوائد على الموجودات أو المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفعلي.  
  ستثمارات المتاحة للبيع على أساس معدل الفائدة الفعلياإلالفوائد على. 
 سندات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة على أساس معدل الفائدة الفعليلالفوائد على ا.  
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١٨  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  الرسوم والعموالت  )ف(

  
المعالجة المحاسبية .  تجني المجموعة إيرادات رسوم وعموالت من مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمھا إلى عمالئھا

ووفقاُ لذلك يتم معرفة اإليرادات في بيان .الرسوم يتم تحصيلعلى األغراض التي يتم من أجلھا تعتمد والعموالت للرسوم 
  :تتم المعالجة المحاسبية إليرادات الرسوم و العموالت كما يلي. الدخل الموحد

  
  على سبيل (ثناء تقديم الخدمات أيتم االعتراف باإليرادات التي يتم الحصول عليھا من تقديم الخدمات كإيرادات

 ). المشتركةالمثال ، رسوم منح القروض ورسوم إدارة االستثمارات ورسوم القروض 
  على سبيل (يتم االعتراف بالفوائد التي يتم الحصول عليھا نتيجة تنفيذ أعمال ھامة ، كإيرادات عندما يتم إنجاز العمل

ورسوم اإليداع فيما يتعلق بترتيبات القروض بين المقترض  اعميل مالمثال ، عموالت على تخصيص األسھم إلى 
 ).والمستثمر

  كتعديل لمعدل الفائدة الفعلي لألداة المالية  الفعليالفائدة  معدليتم االعتراف باإليرادات التي تشكل جزءا ال يتجزأ من
  ".إيرادات فوائد"يتم قيدھا ضمن و 

  
عند تسلم  تحميلھا كمصاريفسية برسوم المعامالت والخدمات التي يتم تتعلق مصروفات الرسوم والعموالت بصورة رئي

  .الخدمات
  

  صافي إيرادات االستثمار  )ص(
  

ً الخسائر المتعلقة بأرباح وخسائر محققة وغير محققة الستثمارات  يشتمل صافي إيرادات االستثمار على األرباح ناقصا
 محتقظ بھا لغير غرض المتاجرةستثمارات الأرباح وخسائر محققة و بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر

  .يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عند نشوء حق بالحصول على تلك التوزيعات.  وإيرادات توزيعات األرباح
  

  العمالت األجنبية  )ق(
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية  )١(
ً ألسعار الصرف آالتشغيلية المعتمدة لدى منش ةللى العميتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إ ت المجموعة ، وفقا

   .السائدة بتاريخ تلك المعامالت
  

بالعمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير إلى العملة التشغيلية وفقاً ألسعار  النقديةيتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات 
يتم تحويل الموجودات و المطلوبات غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية باستخدام  .تاريخال ذلك الصرف السائدة في

تمثل أرباح وخسائر العمالت االجنبية على البنود المالية الفرق بين التكلفة  .سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة
ة والمدفوعات خالل الفترة ، مع التكلفة المطفأة في العملة في بداية الفترة ، معدلة بالفائدة الفعليالتشغيلية المطفأة في العملة 

ويتم بيان اإلختالفات الناتجة عن صرف العمالت األجنبية ضمن .  األجنبية محولة بسعر الصرف السائد في نھاية الفترة
  .لدخل المالي الموحدابيان 

  

  العمليات الخارجية   )٢(
ال تعتبر أنشطة الفروع الخارجية والشركات التابعة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة جزءاً من عمليات المركز 

ً عن المركز الرئيسي ً وتشغيليا ويتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة .  الرئيسي ، حيث أنھا مستقلة ماليا
ً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ والفروع الخارجية للمجموعة إلى الدرھم اإلمار ويتم تحويل بنود .  التقريراتي ، وفقا

ً لمتوسط أسعار الصرف ، كما ھو مناسب ، بتاريخ المعامالت ويتم بيان فروق الصرف .  اإليرادات والمصروفات وفقا
حية بصورة مباشرة الناتجة عن إعادة تحويل صافي الموجودات اإلفتتا) بما في ذلك معامالت تحوط ھذه االستثمارات(

  .ضمن بند احتياطي تحويل العمالت األجنبية في إيرادات شاملة أخرى
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١٩  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  ضرائب إيرادات خارجية  )ر(
  

ً للقوانين المالية للدول المعنية التي تزاول فيھا المجموعة أعمالھا ، ويتم  يتم رصد مصروفات ضريبة اإليرادات وفقا
وتتمثل مصروفات ضريبة اإليرادات بالضريبة المتوقعة المستحقة على .  الموحد االعتراف بھا ضمن بيان الدخل

، التقريربتاريخ  جوھرياإليرادات الخاضعة للضريبة للسنة ، وذلك باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل 
  .بقةوأي تعديالت على الضريبة المستحقة عن السنوات السا

  
جميع الفروقات المؤقتة للقيم المرحلة للموجودات على يتم ادراج الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات 

وال يتم اإلعتراف بالضرائب المؤجلة في . والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية 
بالموجودات والمطلوبات في  ئياإلعتراف المبدو التجارية للشھرة ئيمبداإلعتراف ال: المؤقتة التالية الفروقاتحالة 

 الفروقاتة ، أو يخسائر الضريبالوأرباح األليس لھا تأثير على المحاسبة أو  التيو ذات العالقة بدمج ألعمالالمعاملة غير 
ويتم احتساب . الناتجة عن اإلستثمارات في الشركات التابعة إلى الحد الذى قد ال يؤدي إلى انعكاسه في المستقبل القريب

ً لمعـدالت الضـريبة المـتوقع تطبيقھا على الفترة التي تحقق تسوية  ت فيھامأو ت األصل فيھا الضرائب المؤجلة وفقا
  .وانين المعمول بھا في تاريخ التقريرااللتزامات خاللھا ، وذلك على أساس الق

  
المستقبلية متاحة  يتم االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل فيه أن تكون األرباح الضريبية

، ويتم  التقريريتم مراجعة القيمة المرحلة لموجودات الضرائب المؤجلة في تاريخ .  الموجودات تلك الستخدام مقابلل
إلى الحد الذي ال يحتمل أن يكون ھنالك أرباح ضريبية كافية تسمح باستخدام جزء أو كل موجودات الضرائب تخفيضھا 
  .المؤجلة

  
  الزكاة  )ش(

  
وافق مع احكام الشريعة والموافق عليھا من قبل لجنة الرقابة تلتالمجموعة  عن أعمالمستحقة ، زكاة تمثل الزكاة 

  .الشرعية
  

  .لجنة الزكاة لتقديم توصيات بشأن توزيع الزكاةقامت المجموعة بتفويض 
  

  األدوات المالية االشتقاقية والتحوط  )ت(
  

ً بالقيمة العادلة مع ترحيل تكلفة المعامالت مباشرة إلى بيان الدخل  ً بالمشتقات ويتم قياسھا الحقا يتم االعتراف مبدئيا
المعادلة لألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن قياس األداة تتمثل القيمة العادلة لألداة االشتقاقية بالقيمة .  الموحد

  .االشتقاقية ألسعار السوق أو استخدام طرق تقييم والتي تكون بشكل رئيسي نماذج تدفقات نقدية مخصومة
  

المشتقات  ضمن الموجودات األخرى بينما يتم إدراج) أرباح غير محققة(يتم إدراج المشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة 
  .ضمن المطلوبات األخرى) خسائر غير محققة(ذات القيمة العادلة السالبة 

  
تستند طريقة االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة الناتجة على تصنيف المشتقات كأدوات اشتقاقية محتفظ بھا 

يتم االعتراف بجميع األرباح والخسائر  . للمتاجرة أو كأدوات تحوط ، وإن كانت كذلك ، طبيعة المخاطر التي يتم تحوطھا
عندما يتم .  الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات االشتقاقية المحتفظ بھا للمتاجرة ضمن بيان الدخل الموحد

رض كعقود تحوط للقيمة العادلة لتغطية التع) ١: (تصنيف األدوات االشتقاقية كعقود تحوط ، تقوم المجموعة بتصنيفھم إما
عقود تحوط تدفقات نقدية لتغطية التعرض ) ٢.  (إلى مخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات أو لمطلوبات معترف بھا

يتم تطبيق .  إلى مخاطر التغير في التدفقات النقدية المنسوبة لمخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف بھا
المصنفة كأدوات تحوط بالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية بشرط االلتزام ببعض  المحاسبة الخاصة بالتحوط على المشتقات

  .المتطلبات
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٢٠  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  )تابع( األدوات المالية االشتقاقية والتحوط  )ت(
  

  الضمنيةالمشتقات 
 الضمنيةتقوم المجموعة باحتساب المشتقات ). ساسياألعقد ال(المشتقات في الترتيبات التعاقدية األخرى  دمجقد يتم 

بصورة منفصلة عن العقد الرئيسي عندما يكون العقد الرئيسي غير مسجل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 
ت تتطابق مع تعريف المشتقات إذا كانت متضمنة في عقد منفصل، كما أن مخاطر المشتقا الضمنيةشروط المشتقات  وإن

يتم احتساب المشتقات . وسماتھا االقتصادية تكون غير وثيقة الصلة بالسمات االقتصادية ومخاطر العقد األساسي الضمنية
  .على أساس تصنيفھا ويتم عرضھا بصورة منفصلة عن العقد األساسي ضمن بيان المركز المالي الموحد الضمنية

  
  المحاسبة الخاصة بالتحوط

 واستراتيجية أھداف ذلك في بما للتحوط، الخاضعة والبنود التحوط أدوات بين العالقة توثيقل المجموعةتھدف سياسة 
  .كما تقتضي السياسة توثيق تقييم فاعلية التحوط، في البداية وبصورة مستمرة .، في بداية التحوطالمخاطر إدارة

  

  .و ممارستھا أو لم تعد مؤھلة بعد الحتساب التحوطاحتساب التحوط عند انتھاء أداة التحوط أو بيعھا أو إنھاؤھا أ إنھاءيتم 
  

 عالقة تكون أن المتوقع من كان إذا ما لمعرفة مستمرة، وبصورة التحوط عالقة بداية عند تقييم، بإجراء المجموعة تقوم
خالل الفترة  للتحوط الخاضعة للبنود النقدية التدفقاتالقيمة العادلة أو  في التغيرات تسوية عند" عالية فاعلية ذات" التحوط

ً  التي يتم تحديد التحوط بھا  .٪١٢٥ إلى ٪٨٠ بين ما تتراوح للتحوط الفعلية النتائج كانت إذا ما معرفةبغرض  وأيضا
 يجب كما بصورة كبيرة المعاملة حدوث احتمالفيما يتعلق ب متوقعة، لمعاملةتقوم المجموعة بتقييم تحوط التدفقات النقدية 

ً  تؤثر قد التي النقدية التدفقات في التغيرات إلى التعرض المعاملة توضح أن   .  الخسائر أو األرباح على حتما
  

  تحوط القيمة العادلة 
فيما يتعلق بتحوط القيمة العادلة ، يتم االعتراف مباشرة بأّية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة قياس أدوات التحوط للقيمة 

  .في القيمة العادلة للبنود التي تم التحوط لھا وذلك ضمن بيان الدخل الموحد العادلة ، وكذلك التغيرات ذات الصلة
  

  تحوط التدفقات النقدية
فيما يتعلق بالتحوطات الفعالة للتدفقات النقدية ، يتم االعتراف المبدئي بأرباح أو خسائر أدوات التحوط ضمن إيرادات 

  .الفترة التي تؤثر فيھا معامالت التحوط على بيان الدخل الموحد شاملة أخرى ، ويتم تحويلھا إلى بيان الدخل الموحد في
في حال .  ويتم االعتراف مباشرة باألرباح أو الخسائر الخاصة بالجزء غير الفعال ضمن بيان الدخل الموحد ، ان وجدت

إيرادات شاملة  عدم توقع حدوث معامالت تحوط ، يتم تحويل صافي األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بھا في
  .أخرى إلى بيان الدخل الموحد

  
  مشتقات أخرى
بجميع األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة للمشتقات ، غير المؤھلة لمحاسبة  مباشرةَ  يتم االعتراف

 أرباحأو صافي  رالتحوط أو التي ال يتم تصنيفھا كذلك ضمن بيان الدخل الموحد كأحد بنود صافي إيرادات االستثما
  .جنبيةاألعمالت التحويل 

  
 المخصصات  )ث(
  

يمكن تقديره بصورة موثوقة  ، قانوني أو استنتاجي ، عندما يكون لدى المجموعة التزام حالييتم اإلعتراف بمخصص ما 
القيمة الزمنية للمبالغ وإذا كان تأثير .  ومن المحتمل اللجوء الى دفع منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، نتيجة لحدث سابق 

ً ، يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس  ماقبل الضربية والذي ھاما
  .تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمبالغ ، وحسبما يلزم ذلك ، والمخاطر المتعلقة بالمطلوبات

   



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٢١  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين   )خ(
  

يتم تسجيل مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة العاملين لدى المجموعة في  :العمليات داخل اإلمارات العربية المتحدة
ويتم احتساب مكافآت .  ٢٠٠٠لعام  )٢(البرنامج الذي يديره صندوق أبوظبي للمعاشات ومكافآت التقاعد ، وفقاً للقانون 

،  التقريرنھاية الخدمة لموظفي المجموعة من غير مواطني الدولة على أساس مدى فتـرة خدمـاتھم التراكمية حتى تاريخ 
  .وفقاً للوائح الداخلية للمجموعة والتي تلتزم بقانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

  
تقدم المجموعة مكافآت نھاية الخدمة لموظفيھا العاملين خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً  :العمليات الخارجية

  .المطبقة في بلدان عملھمللقوانين 
  

  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  )ذ(
  

ً لتفسير وزارة االقتصاد والتجارة للمادة  تم معاملة  ،) وتعديالته(١٩٨٤لعام  ٨من القانون االتحادي رقم  ١١٩وفقا
  .من ضمن إجمالي الدخل الشامل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  
  ائتمانيةأنشطة   )ض(

  
يتم إدراجھا ضمن  لمكموجودات للمجموعة ، وبالتالي  ائتمانيةال تتم معاملة الموجودات المحتفظ بھا برسم أمانة أو بصفة 

  . ھذه البيانات المالية الموحدة
  

  الضمانات المالية  )ظ(
  

تتمثل الضمانات المالية بالعقود التي تتطلب من المجموعة القيام بسداد دفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن خسارة 
  . متكبدة نتيجة عجز طرف محدد عن اإليفاء بالتزاماته حين استحقاقھا وفقاً للبنود التعاقدية

  
  ).٤(رقم  ةعيار التقارير المالية الدوليعقود الضمانات المالية على أنھا عقود تأمين وفقاً لم تتم معاملة

  
ً بالضمانات المالية بقيمھا العادلة  المتمثلة بالمبلغ (فيما يتعلق بعقود الضمانات المالية األخرى ، يتم االعتراف مبدئيا

االلتزامات الخاصة يل يتم الحقاً ترح.  يتم إطفاء المبالغ المستلمة على مدى فترة الضمان المالي).  المستلم عند اإلصدار
جب سداد الدفعات بموبشكل موثوق عندما يحتمل (بقيمتھا المطفأة أو القيمة الحالية ألي دفعة متوقعة  بالضمانات
  .يتم إدراج المبالغ المستلمة بموجب ھذه الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى.  ، أيھما أكبر)الضمان

   



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٢٢  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة    ٣

  ربحية السھم  )غ(
  

يتم احتساب ربحية األسھم األساسية .  تقوم المجموعة بعـرض بيانات ربحية األسھم األساسية والمخفضة ألسھمھا العادية
بتقسيم األرباح أوالخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين لدى البنك بواسطة المـتوسط الـمرجح لعدد األسھم العادية 

بينما يتم تحديد ربحية األسھم المخـفضة عن طريق تعديل األرباح أوالخسائر المنسوبة إلى .  السنةالقائمة خالل 
المساھمين العاديين وتعديل المـتوسط الـمرجح لعدد األسھم العادية القائمة ، بتأثير االنخفاض على األسھم العادية المحتملة 

  .وخيارات األسھم الممنوحة للموظفين والتي تشتمل على السندات الثانوية القابلة للتحويل
  

  التقرير القطاعي  )أأ(
  

يتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات وتتكبد 
ع اي من عناصر المجموعة  مصروفات امالت م ة بالمع رادات والمصروفات المتعلق ك اإلي ي ذل ا ف تم  األخرى، بم ، وت

الموارد  الرئيسالتشغيلية بصورة منتظمة من قبل  القطاعات مراجعة نتائج رارات الخاصة ب اذ الق التنفيذي للمجموعة التخ
  .تاح معلومات مالية بشأنه، والذي تُ  المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه

   
المنسوبة مباشرة إلى القطاع ، باإلضافة إلى البنود التي تتضمن نتائج القطاع المعلنة إلى الرئيس التنفيذي على البنود 

يتضمن قطاع المركز الرئيسي على المركز الرئيسي وإجمالي القطاعات الغير ھامة .  يمكن تخصيصھا على أساس مالئم
  .بصورة منفردة

  
  الدفعات اإليجارية  )أب(
  

الدخل الموحد ، على أساس القسط الثابت على مدى فترة يتم االعتراف بالدفعات الخاصة باإليجارات التشغيلية ضمن بيان   
  .يتم اإلعتراف بمحفزات اإليجار المستلمة كجزء من إجمالي مصاريف اإليجار ، على مدى فترة اإليجار.  اإليجار

  
  المعايير والتفسيرات الجديدة الغير سارية  )أج(
  

، و التي لم ٢٠١١ديمسبر  ٣١فيما يلي عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة و التفسيرات الغير سارية للسنة المنتھية في 
  : يتم تطبيقھا في إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة

  
من  ١رقم المعيار 

المعايير المحاسبية 
 .الدولية

إن  .عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى )١رقم تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي (
يوليو  ١ساري من . تصنيف البنود المعروضة ضمن اإليرادات الشاملة األخرىتغير التعديالت 
٢٠١٢ 

من  ٧المعيار رقم 
معايير التقارير المالية 

 الدولية 

تحويل  –إفصاحات  - ) من معايير التقارير المالية الدولية ٧تعديالت على المعيار رقم (
قدم التعديل متطلبات اإلفصاح بشأن الموجودات والمطوبات المالية التي تتم ي: الموجودات المالية

. مقاصتھا في بيان المركز المالي أو التي تخضع لترتيبات تصفية رئيسية أو ترتيبات مماثلة
 .٢٠١٣يناير  ١ساري من 

من  ١٢رقم  المعيار
المعايير المحاسبية 

  الدولية

لموجودات ااسترداد  :الضرائب المؤجلة –) ١٢تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (
 .٢٠١٢يناير  ١ساري من . ذات الصلة

  
   



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٢٣  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة    ٣

  )تابع( المعايير والتفسيرات الجديدة الغير سارية  )أج(
  

من  ١٠المعيار رقم 
التقارير المالية  اييرمع

  الدولية

ٌ يستبدل ھذا المعيار جزء: البيانات المالية الموحدة البيانات  ٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم من  ا
: الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية ١٢المالية الموحدة والمنفصلة و المعيار رقم 

التقارير  من معايير ١٠م رق معيارالالھدف من إن . شركات ذات أغراض خاصة –التوحيد 
وإعداد البيانات المالية الموحدة عندما يسيطر كيان على  لعرضالمالية الدولية ھو وضع مبادئ 

  .٢٠١٣يناير  ١ساري من . آخر أو أكثركيان 
    

من  ١١المعيار رقم 
التقارير المالية  اييرمع

   الدولية

ل من خال للترتيبات المشتركة أكثر واقعيةانعكاس  الترتيبات المشتركةتقدم : الترتيبات المشتركة
ھو كما ( القانوني اشكلھأكثر من التركيز على  اتالترتيب هالتركيز على حقوق والتزامات ھذ

توحيد يتناول المعيار حاالت عدم االتساق في التقرير حول الترتيبات المشتركة من خالل ). الحال
  .٢٠١٣يناير  ١ساري من . مشتركةاللسيطرة لالخاضعة شركات الطريقة حساب الحصص في 

    
من  ١٢ رقم معيارال

التقارير المالية  معايير
  الدولية

متطلبات اإلفصاح لكافة أشكال يتضمن المعيار : في كيانات أخرى الحصصاإلفصاح عن 
الترتيبات المشتركة والشركات الشركات التابعة و، بما في ذلك الحصص في كيانات أخرى

  .٢٠١٣يناير  ١ساري من . والكيانات غير الموحدةالزميلة 
    
من  ١٣رقم  معيارال

التقارير المالية  معايير
  الدولية 

والتوافق في قياسات القيمة العادلة تحسين مبدأ االتساق إلى  معياراليھدف  :قياس القيمة العادلة
  .٢٠١٣يناير  ١ساري من . ضمن معايير التقارير المالية الدولية المتعلقةواإلفصاحات 

    
 من ٩ رقم المعيار
 المالية التقارير معايير
   الدولية

من  ٩أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية المعيار رقم  ٢٠٠٩في نوفمبر : المالية األدوات
الستبدال المعيار المحاسبي الدولي رقم معايير التقارير المالية الدولية كمشروع واسع النطاق 

تمثل متطلبات ھذا المعيار تغيراً ھاماً من . يتناول تصنيف وقياس الموجودات المالية ، حيث٣٩
يتضمن . بخصوص الموجودات المالية ٣٩المتطلبات الحالية للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
يلغي المعيار . لتكلفة المطفأة والقيمة العادلةا: المعيار فئتين أساسيتين لقياس األدوات المالية وھما

متاحة للبيع اللمحتفظ بھا لالستحقاق ووھي ا ٣٩الفئات الحالية للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .والقروض والذمم المدينة

 
بيان بالقيمة العادلة ضمن  ياسھاقالمعاد سوف يتم االعتراف بأرباح أو خسائر الموجودات المالية 

وقد . و الخسائر، باستثناء االستثمار في سندات الملكية غير المحتفظ بھا للمتاجرةاألرباح أ
تصنيف إرشادات حول ) ٢٠١٠(من معايير التقارير المالية الدولية  ٩أضاف المعيار رقم 

وإن ھذه ). ٢٠٠٩(من معايير التقارير المالية الدولية  ٩للمعيار رقم وقياس المطلوبات المالية 
  .فيما عدا بعض االستثناءات ٣٩لمعيار المحاسبي الدولي رقم متسقة مع اإلرشادات لاإلرشادات 

  
متطلبات المعيار ) ٢٠١٠(من معايير التقارير المالية الدولية  ٩كما أضاف المعيار رقم 

الموجودات والمطلوبات المالية إلى المعيار ببشأن إيقاف االعتراف  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
  .ير التقارير المالية الدولية دون أي تغييرمن معاي ٩رقم 

  
من المعيار  ةل القائمواإللزامي للفص التطبيقأرجأ مجلس المعايير المحاسبية الدولية تاريخ وقد 
من معايير  ٩والمعيار رقم ) ٢٠٠٩(األدوات المالية  :من معايير التقارير المالية الدولية ٩رقم 

يسمح . ٢٠١٥يناير  ١الفترات السنوية ابتداًء من أو بعد  لىإ) ٢٠١٠(التقارير المالية الدولية 
نظراً لطبيعة عمليات المجموعة، من المتوقع أن يكون لھذا . بتطبيق ھذا المعيار في وقت مبكر

  .المعيار تأثير واسع النطاق على البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  

   



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٢٤  

  إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  مقدمة ونظرة عامة  )أ(
  

  :اآلتية تتعرض المجموعة من خالل إستخدام األدوات المالية للمخاطر
  

 مخاطر اإلئتمان 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 مخاطر التشغيل 
  

يقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل نوع من المخاطر الموضحة أعاله ، كما يوضح أھداف 
  .لقياس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المالالمجموعة وسياساتھا واإلجراءات المتبعة 

  
  إطار إدارة المخاطر

  
المسؤولية الكاملة عن تأسيس واالشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة ، وتقوم ") المجلس("يتولى مجلس اإلدارة 

ودات والمطلوبات ولجنة االئتمان لجنة الموج( وثالث لجان إدارية )لجنة ادارة المخاطر ولجنة التدقيق( لجنتان مجلسيتان
  .بمساعدة المجلس في ھذا الشأن )للمجموعة ولجنة ادارة المخاطر التشغيلية

  
  المخاطر االئتمانية  )ب(

  
تتمثل المخاطر االئتمانية في عدم التزام عميل أو طرف مقابل للموجودات المالية بالوفاء باإللتزامات التعاقدية مما يؤدي 

و تنشأ المخاطر االئتمانية بصورة رئيسية من القروض والسلفيات المقدمة من قبل .  الى تكبد المجموعة لخسائـر مالية
 غرض غيرلالعكسية واالستثمارات  وعقود إعادة الشراء ،ؤسسات الماليةوالم المصارف لدىرصدة األوالمجموعة 

  .و موجودات أخرى ةرجامتال
  

بصورة مستقلة و يتم  لغرض المتاجرةألغراض إدارة المخاطر، يتم إدارة المخاطر االئتمانية الناتجة عن االستثمارات 
  .بيانھا كأحد عناصر التعرض لمخاطر السوق

  
  مانية إدارة المخاطر اإلئت

  
يخضع كل .  تستخدم المجموعة نظام داخلي لتصنيف المخاطر لتقييم الجدارة اإلئتمانية للمقترض واألطراف المقابلة

 ١١يشتمل نظام تصنيف المخاطر على .  لقطاعات الحكومية والبنوك والشركات للتصنيفاتعرض في فئات موجودات 
ھي قروض أخرى  ٨تتعلق بالقروض المؤدية ، المستوى  ٧- ١المستويات من .  قسم ٢٤مستوى ، تم تقسيمھا إلى 

  .ھي قروض غير مؤدية لكل منھا بيان خاص بالتصنيف ١١-٩مذكورة بالخصوص والمستويات من 
  

ً وتقصير باإلضافة إلى ذلك ، تدير المجموعة التعرض لإلئتمان من خالل الحصول على ضمانات عندما يكون  مالئما
بلة أخرى لتقليل مخاطر في بعض الحاالت تقوم المجموعة بإغالق المعامالت أو تحويلھا إلى أطراف مقا .فترة التعرض

  .  إن مخاطر اإلئتمان لمشتقات األدوات المالية محدودة بتلك التي  تتمتع بقيمة عادلة موجبة .اإلئتمان
  

دود وتنويع األنشطة االستثمارية والحد من تركيز وضع ح خاللتتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة من األدوات المالية من 
  .واقع الجغرافية واألطراف األخرىلقطاعات الصناعية والمالتعرض ل

  
  

    



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٢٥  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٤
  

  )تابع( المخاطر االئتمانية  )ب(
 

  :انخفاض القيمة
  

ً المبالغ تقوم المجموعة بقياس تعرضھا للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم  المرحلة اإلجمالية للموجودات المالية ناقصا
تمثل القيم المرحلة للموجودات المالية أقصى تعرضات   .المقاصة والفوائد المعلقة وخسائر انخفاض القيمة ، إن وجدت

  .لمخاطر االئتمان
  

  استثمارات     أرصدة لدى البنوك  
  لغير غرض المتاجرة  قروض وسلفيات  و المؤسسات المالية  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   ٢٠١٠   ٢٠١١   ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف دراھم  ألف درھم  

  
  خاضع النخفاض 

  القيمة بصورة فردية    
  -     -    ٢٫٠٥٤٫٩٨٥   ٢٫٢٩٢٫١٧٥  -    -     تسھيالت غير قياسية
  ٢٠٫٠٥٥   ٢٠٫٠٥٥  ٥٥٨٫٦٥١   ١٫٨٢٣٫٤٥٤  ٩٧٩ ٩٧٩  مشكوك في تحصيلھا

    -     -     ٩٩٤٫٠٧٩   ١٫٢٢٥٫٨١٨  -    -     خسائر
   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  

  ٢٠٫٠٥٥   ٢٠٫٠٥٥  ٣٫٦٠٧٫٧١٥   ٥٫٣٤١٫٤٤٧  ٩٧٩ ٩٧٩  القيمة اإلجمالية 
   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  

  
  -     -     )٣٥٨٫٦٢٤(  )٥٠٢٫١٣٩(  -    -     فوائد معلقة

   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  
  )١٦٫٧١٢(   )١٦٫٧١٢(  )١٫٧٧١٫٨٦٠(  )٢٫٤٨٠٫١٠٩(  )٩٧٩( )٩٧٩(  مخصص محدد النخفاض القيمة

   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  
  ٣٫٣٤٣  ٣٫٣٤٣  ١٫٤٧٧٫٢٣١  ٢٫٣٥٩٫١٩٩  -    -     القيم المرحلة

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

  تخضع إلنخفاض قيمھا   
  

  تشتمل المبالغ المتأخرة
  :السداد على    

ً  ٣٠أقل من    -     -     ٢٠٢٫٠٨٩  ٤٣٠٫٩١٢  -    -     يوما
  -     -     ٤٥٫٩٧٩   ٧٤٫٨٩٤  -    -     يوماً  ٦٠إلى  ٣١من 
  -     -     ٤٤٣٫٩٣٥   ٧٧٫٩٩٨  -    -     يوماً  ٩٠إلى  ٦١من 

ً  ٩٠أكثر من    -     -     ٢٫٤٧٢٫٨٣٠   ١٫٧٧٤٫٢٧٢  -    -     يوما
   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  

  -     -     ٣٫١٦٤٫٨٣٣  ٢٫٣٥٨٫٠٧٦  -    -     القيمة المرحلة
   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  

  
                لم يتأخر سدادھا ولم 

  ٢١٫٣٩٢٫٦٦٢  ٢٦٫٥٦٥٫٩٩٧  ١٣٤٫٠٨٣٫٦٥٣  ١٥٧٫١٢٥٫٥٠٠  ١٤٫٧٦٤٫٧٥٧  ١٥٫١٦٦٫٧٦٣  تخضغ إلنخفاض قيمھا  
   --------------------------   -----------------------   ------------------------------   ----------------------------   -------------------------   ------------------------  

                مخصص إجمالي
     -     -     )١٫٨٩٢٫٢٢١(  )٢٫٣٢٠٫٥٩٧(  -     -     النخفاض القيمة   

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

  ٢١٫٣٩٦٫٠٠٥  ٢٦٫٥٦٩٫٣٤٠  ١٣٦٫٨٣٣٫٤٩٦  ١٥٩٫٥٢٢٫١٧٨  ١٤٫٧٦٤٫٧٥٧  ١٥٫١٦٦٫٧٦٣  القيم المرحلة
  ===========  ==========  =============  ============  ===========  ===========  

  
مليون  ٦٩: ٢٠١٠(درھم إماراتي مليون  ٩٧االستثمارات لغير غرض المتاجرة تتضمن استثمارات في سندات الملكية بقيمة 

  .حيث ال تعبر عن مخاطر االئتمان) درھم



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٢٦  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع( المخاطر االئتمانية  )ب(
  

  الخاضعة النخفاض القيمة غرض المتاجرةغير لالقروض والسلفيات واالستثمارات 
الخاضعة النخفاض القيمة بالموجودات المالية التي تحدد لغير غرض المتاجرة تتمثل القروض والسلفيات واالستثمارات 

ً للبنود التعاقدية  المجموعة أنه يحتمل أال يكون بمقدار المجموعة تحصيل كافة المبالغ األصلية والفوائد المستحقة وفقا
حسب  ٧-١ستوى تقع الموجودات المالية غير المتأخرة وغير الخاضعة إلنخفاض القيمة للمجموعة ضمن الم.  لإلتفاقيات

  .الداخلي للمجموعة المخاطر نظام تصنيف
  

  متأخرة السداد ولم تخضع النخفاض القيمة
تتمثل الذمم المتأخرة السداد ولم تخضع النخفاض القيمة بالحسابات التي يكون فيھا تأخير في المبلغ األصلي أو الفائدة أو 

ويتم مراقبة ھذا الضعف . مانية وتتطلب انتباه غير عاديتظھر ضعف محتمل في المركز المالي للمقترض وجدارته االئت
ٌ  المحتمل للتأكد من عدم تدھور جودة األصل في المستقبل القريب مؤثرا في ما . على المركز االئتماني للمجموعة سلبا

،  اھنيتعلق بھذه الفئة من الموجودات ، ترى المجموعة أن انخفاض القيمة ذات الصلة غير مناسب في ظل الوضع الر
  .ولكن يتم تعليق الفائدة في بعض الحاالت

  

   قروض وفق شروط معاد جدولتھا
ب تدھور المركز المالي للمقترض حيث ببالقروض التي تم إعادة جدولتھا بس،  معاد جدولتھاتتمثل القروض وفق شروط 

قدمت بعض التنازالت لم تكن لتقدمھا في ظروف أخرى ، أو أن القروض مؤدية ولكن تم تعديل  تكون أن المجموعة قد
إلى حين  على األقل اً شھرلفترة أثنى عشر  بمجرد إعادة جدولة القرض ، فإنه يبقى في ھذه الفئة. الشروط الخاصة بھا

يقوم البنك بتحديد موعد بداية  .ية إعادة الجدولةالتأكد من وصول األداء المالي لمستوى مقبول بما يتوافق مع بنود اتفاق
 ٌ ة الجدولة أو من التاريخ الذي يلتزم فيه المقترض بالبنود المعدلة إما من تاريخ توقيع إتفاقية إعاد فترة األثني عشر شھرا

  :خالل األثنى عشر شھراً األخيرة ، قامت المجموعة بإعادة جدولة القروض التالية. أيھما تم أوالٌ 
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  

  ٢٫٧٣٤٫٤٦٠  ٣٫١٥٩٫١٢٣  القروض المعاد جدولتھا
  ==========  ==========  

  

وتم إدراجھا  )ألف درھم ٦٠٤٫٤٤٤ : ٢٠١٠(ألف درھم  ٥٠٫٦٥٥بلغت الحسابات وفق الشروط المعاد جدولتھا مبلغ 
  .ضمن متأخرة السداد ولم تخضع النخفاض القيمة

  

  :في القروض المعاد جدولتھا خالل السنةفيما يلي الحركة 
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  درھم ألف  

  

  ٣٫١٨٣٫١٥٥  ٢٫٧٣٤٫٤٦٠  في بداية السنةالرصيد 
   لم يتأخر سدادھا "لى التصنيف إ ترقية

  )٢٫٣٨٦٫٨٦٣(  )١٫٦٢٠٫٨٣٨(  خالل السنة " القيمةالنخفاض  تخضعولم    
  صورة القيمة بالنخفاض  خاضع "إلى  التصنيفخفض 

  تخضعلم و متأخرة السدادأو  فردية   
  )٧٧٢٫٦٥١(  )٥٠٨٫١٩١(  خالل السنة " القيمة النخفاض   

  ٢٫٧١٠٫٨١٩  ٢٫٥٥٣٫٦٩٢  اإلضافات خالل السنة
   ---------- ------- --------- -----------   -------------- --------- --------------  

  ٢٫٧٣٤٫٤٦٠  ٣٫١٥٩٫١٢٣  في نھاية السنةالرصيد 
  ==========  ==========  

   



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٢٧  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع( المخاطر االئتمانية  )ب(
  

  مخصصات إنخفاض القيمة
الذي يمثل تقديرھا ة وتقوم المجموعة بتأسيس مخصص لخسائر إنخفاض القيمة للموجودات المرحلة بالتكلفة المطفأ

وتتمثل المكونات الرئيسية لھذا المخصص بعناصر الخسارة المحددة المتعلقة بالتعرضات .  للخسائر في محفظة القروض
 بالخسائر المتكبدة والتي لم يتم تحديدھا ، يتم تحديد المتعلقةالھامة بصورة فردية والمخصص الجماعي لخسائر القروض 

وتشير ھذه السمات إلى قدرة  ، موجودات ذات سمات مخاطر إئتمانية مشابھةال متجانسة من لمجموعة المخصص اذھ
المدين على دفع المبالغ المستحقة حسب شروط العقد على أساس تقييم المخاطر اإلئتمانية أو عملية التصنيف التي تأخذ 

وحاالت تأخر السداد وعوامل أخرى ذات  بعين اإلعتبار نوع الموجودات والقطاع الصناعي والجغرافي ونوع الضمانات
تقيم التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية بصورة جماعية إلنخفاض القيمة على أساس الخسائر التاريخية   .صلة

  .للموجودات ذات سمات مخاطرة إئتمانية مشابھة للموجودات ضمن المجموعة
  

فردية كقروض منخفضة القيمة فور نشوء دليل موضوعي على حدوث  يتطلب تصنيف القروض التي يتم تقييمھا بصورة
يشمل الدليل الموضوعي على حدوث خسائر إنخفاض القيمة على بيانات ملحوظة كتأخرموعد .  خسائر إنخفاض القيمة

التصنيف  معروفة بالنسبة للتدفقات النقدية لألطراف المقابلة أو تخفيض صعوباتد الدفعات األصلية أو الفوائد أوتسدي
  .االئتماني أو عدم إمكانية اإللتزام بالشروط األصلية للدفعات التعاقدية

  
  سياسة الشطب

عندما تحدد لجنة ) وأي مخصصات النخفاض القيمة ذات الصلة(تقوم المجموعة بشطب أرصدة القروض أو االستثمار 
يد ذلك بعد أن يكون قد تم بذل كافة الجھود ويتم تحد. أن القروض أو االستثمارات غير قابلة للتحصيل ادارة المخاطر

  .الممكنة لتحصيل المبالغ
  

  الضمانات 
ضمانات في شكل رھونات على الممتلكات و و عقود إعادة الشراء تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل القروض والسلفيات 

من البنوك المحلية والدولية ذات  تقبل المجموعة بشكل رئيسي الضمانات المقدمة.  ضمانخطابات الوودائع نقدية و اخرى
ال يتم االحتفاظ بضمانات . السمعة الجيدة ومن المؤسسات الكبرى المحلية أو متعددة الجنسيات ومن األفراد ذوي الثراء

  . ٢٠١٠أو   ٢٠١١ديسمبر  ٣١الضمانات في  االحتفاظ بھذه، ولم يتم  رصدة من المصارفمقابل األ
  

بما في ذلك التمويل ( غير العاملة المحتفظ بھا مقابل القروض والسلفياتلة للضمانات فيما يلي تقدير القيمة العاد
  ):اإلسالمي

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  درھم ألف  

٢٫٤٩٥٫٤١٤  ٢٫٩٦١٫١٧٣  ٪٥٠ -  ٠  
٨٠٤٫٣٤٠  ١٫٣٥٨٫٠٧٩  ٪١٠٠ - ٥٠  

  ٣٠٧٫٩٦١  ١٫٠٢٢٫١٩٥  ٪١٠٠أكثر من 
   ----------------------   ----------------------  

  ٣٫٦٠٧٫٧١٥  ٥٫٣٤١٫٤٤٧  صافي إجمالي القروض غير العاملة
  ==========  ==========  

  
كتأمين مقابل القروض  المحتجزة ضماناتباستعادة جزء صغير من الالمجموعة  قامت ٢٠١٠و  ٢٠١١ خالل السنة
  .والسلفيات



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٢٨  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع( المخاطر االئتمانية  )ب(
  

  تركزات المخاطر 
فيما يلي .  تقوم المجموعة بمراقبة تركزات المخاطر االئتمانية حسب القطاع الصناعي وحسب األطراف المقابلة والمنطقة الجغرافية

  :تحليل لتركزات المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير

  أخرى   قروض وسلفيات  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  

  التركزات حسب القطاع الصناعي

  -     -     ١٠٣٫٥٣٢  ٥٠٫٠٨٢  لزراعةا
  ٢٫٤١٥٫٥٦٤  ٣٫١٠٥٫٣٦١  ٢٥٫٠٤٣٫٩٣٠  ٣٠٫٥٥٧٫٣٩٩  الطاقة

  ١٣٫٦٦٦  -     ٦٫٥٨٣٫٩٧٨  ٩٫١٥٢٫٣٧١  الصناعة
  ١١٠٫٧١١  ١٫٢٠١  ٦٫٦٣١٫١٧٢  ٥٫٢٣٧٫٣٠٢  اإلنشاءات
  ٨١٢٫٧٦٤  ٨٢٤٫٦٣٢  ٢٣٫٩٧٠٫٧٩٤  ٢٧٫٢٢٨٫٣٨٩  العقارات
  ٥٥٫٤٣٠  ٥٩٫٤٥٧  ٣٫٦١٧٫٨٢٩  ٤٫٠١٨٫٤٢٨  التجارة

  ٣٩٤٫٤٧٢  ١٥٣٫٧٢٧  ٥٫٩٢٩٫١٨٦  ٦٫٢١٥٫٩٤١  مواصالتال
  ١٩٫٦٣٧٫٠٧٧  ٢١٫٤٥٦٫٩٦٨  ٤٫٢٣٦٫٧٩٤  ١٦٫٠٥٢٫٥٣٦  المصارف

  ٣٫٦٧٧٫٥٠٤  ١١٫٥٥٤٫٢٩٦  ٦٫٩٤٢٫٧٦٠  ٧٫٣٣٨٫٣٤٢  المؤسسات المالية األخرى
  ٩١٩٫٢٧٩  ٦٢٨٫٤٠٨  ١٣٫٨٦٩٫٧٣١  ١٤٫٣٥٦٫٣٢١  الخدمات
  ٥٫٥٣٩٫٠٢٣  ٦٫٨١٠٫٠٣٥  ١٦٫٩٤٩٫٧٩١  ١٧٫٢٩٣٫٠٥٥  الحكومة

  -     -     ١٨٫٠٦٥٫٧٢١  ١٧٫٥٩١٫٣٠٢  قروض شخصية لالستھالك
  ١١٫٠٢٠  ١١٫٠٢٠  ٨٫٤٨٩٫٨٢٣  ٩٫٢٥٢٫٧٧٢  قروض شخصية آخرى

  ٧٧٨  -     ٤٢١٫١٦٠  ٤٨٠٫٧٨٣  أخرى
   ---------- ------ --------------   ---------- ------ --------------   ---------- ------ --------------   ---------- ------ --------------  
  ٣٣٫٥٨٧٫٢٨٨  ٤٤٫٦٠٥٫١٠٥  ١٤٠٫٨٥٦٫٢٠١  ١٦٤٫٨٢٥٫٠٢٣  

 ً   -     -     )٣٫٦٦٤٫٠٨١(  )٤٫٨٠٠٫٧٠٦(  مخصص انخفاض القيمة: ناقصا
 ً   -     -     )٣٥٨٫٦٢٤(  )٥٠٢٫١٣٩(  فوائد معلقة : ناقصا

   ---------- ------ --------------   ---------- ------ --------------   ---------- ------ --------------   ---------- ------ --------------  
  ٣٣٫٥٨٧٫٢٨٨  ٤٤٫٦٠٥٫١٠٥  ١٣٦٫٨٣٣٫٤٩٦  ١٥٩٫٥٢٢٫١٧٨  القيم المرحلة

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

خالل حساب األرباح أو الخسائر، عقود إعادة الشراء، و استثمارات تتألف التركزات األخرى من استثمارات بالقيمة العادلة من 
  .لغير غرض المتاجرة

  يرلغ استثمارات  استثمارات بالقيمة العادلة  
  المتاجرة غرض  من خالل األرباح أو الخسائر  

  ٢٠١٠  ٢٠١١   ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف دراھم  ألف درھم  

  
  :التركزات حسب الطرف المقابل

  ٥٫٢٤٥٫٩٦٢  ٦٫٥٦١٫٥٣٨  ٢٩٢٫٨٩٨  ٢٤٨٫٤٩٧  الحكومة 
  ٣٦٫٧٦٨  ٩٫٥٨٦  -     -     كبار البنوك الدولية

  ٣٫٣٩٠٫١٦١  ٥٫٢١٤٫٠٦٥  ٢٤٩٫٦٦٠  ٢٩٨٫٠٧٤  القطاع العام
  ١١٫٤٦٥٫٣٠٥  ١٣٫٨٨٤٫٧٧٩  ٢٠٠٫٥٨٤  ٤٠٧٫٥٨١  و المؤسسات المالية البنوك

  ١٫٢٧٤٫٥٢١  ٩١٦٫٠٨٤  ٥٤٩٫٦٨٤  ٦٥٦٫٥٩٣  القطاع التجاري
   -------------------------   -------------------------   -------------------------   -------------------------  
  ٢١٫٤١٢٫٧١٧  ٢٦٫٥٨٦٫٠٥٢  ١٫٢٩٢٫٨٢٦  ١٫٦١٠٫٧٤٥  

  )١٦٫٧١٢(  )١٦٫٧١٢(  -     -     مخصص انخفاض القيمة: ناقصاً 
   -------------------------   -------------------------   -------------------------   -------------------------  

  ٢١٫٣٩٦٫٠٠٥  ٢٦٫٥٦٩٫٣٤٠  ١٫٢٩٢٫٨٢٦  ١٫٦١٠٫٧٤٥  إجمالي القيم المرحلة
  ===========  ===========  ===========  ===========  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٢٩  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع( المخاطر االئتمانية  )ب(
  

  .١١في اإليضاح  لطرف المقابلللقروض والسلفيات حسب ا تم بيان التركزات
  

  :التوزيع الجغرافيالتركزات حسب 
  

    عقود إعادة    لدىأرصدة   
  رلغي استثمارات  شراء  قروض  المصارف  
  المتاجرة غرض  عكسية  وسلفيات  و المؤسسات المالية  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف دراھم  ألف درھم  

  :٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 
  ١٢٫١١٣٫٨٥٧  ٢٫١٨٧٫٠٥٤  ١١٦٫٤٣١٫٩٦٥  ٥٫٢٠١٫٩٢٣  لمتحدةااإلمارات العربية 

  ٧٫١٨٥٫٧٠٦  ٨٫٥٧٤٫١٢٣  ٧٫٩٦٣٫٣٥٧  ٣٫٨٥٣٫٨٨٣  أوروبا
  ٥٫٣٧٧٫٤٤٩  ٥٫٤٨٠٫١٩٣  ١٣٫٢٦٠٫٣٨٠  ٣٫٥٥٧٫١٩٣  الدول العربية
  ٧٣١٫٩٤٣  ١٨٣٫٦٥٠  ١٫٧٦٠٫٥١٦  ٢٫١٩٠٫٢٣٨  األمريكيتان

  -     -     ٧٫٢٤١٫٧٤٦  ٣٥٢٫٨٧٦  أسيا
  ١٫١٦٠٫٣٨٥  -     ١٢٫٨٦٤٫٢١٤  ١٠٫٦٥٠  أخرى

   ------------------ -------   -----------------------   -------------------------   -------------------------  
  ٢٦٫٥٦٩٫٣٤٠  ١٦٫٤٢٥٫٠٢٠  ١٥٩٫٥٢٢٫١٧٨  ١٥٫١٦٦٫٧٦٣  
  ============  ===========  ============  ============  

  
  :٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في 

  ١٠٫٣٧٢٫٤١٦  ١١٫٠٢٤  ١٠٦٫٤٧٨٫٣٥٩  ٤٫١٤٨٫٣٩٢  اإلمارات العربية المتحدة
  ٥٫٢١٢٫١٥٢  ٦٫٨٣٣٫١٥٦  ١٥٫٠٠٥٫٨٤٦  ٥٫٩٤١٫٧٧٣  أوروبا

  ٣٫٦١٠٫٧٢٨  ٣٫٧٢٧٫٩٧٩  ١٢٫٨٩٩٫٥٠١  ٣٫٠١٤٫٠٢٠  الدول العربية
  ٨١٦٫٣٠٦  ٣٢٦٫٢٩٨  ٦٧٤٫٨٢٩  ١٫٠٠٩٫٢٥٣  األمريكيتان

  -     -     ١٫١٩٥٫٧٩٢  ٦٣٢٫٠٧٩  أسيا
  ١٫٣٨٤٫٤٠٣  -     ٥٧٩٫١٦٩  ١٩٫٢٤٠  أخرى

   -------------------------   -----------------------   -------------------- -----   -------------------------  
  ٢١٫٣٩٦٫٠٠٥  ١٠٫٨٩٨٫٤٥٧  ١٣٦٫٨٣٣٫٤٩٦  ١٤٫٧٦٤٫٧٥٧  
  ============  ===========  ============  ============  

  
وفقاً لمنطقة إقامة و المؤسسات المالية  المصارف لدىرصدة المنطقة للقروض والسلفيات واأليتم قياس التركزات حسب 

وفقاً لموقع الجھة و عقود إعادة الشراء لغير غرض المتاجرة  ويتم قياس التركزات حسب المنطقة لالستثمارات. المقترض
  . المصدرة لألوراق المالية

  
  :الخارجيةتصنيفاتھا وفقا لاألوراق المالية االستثمارية و المتداولة األوراق المالية تصنيف

  استثمارات بالقيمة العادلة  يرلغ استثمارات  
  من خالل األرباح أو الخسائر  المتاجرة غرض  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  

  
  -      -      ١٫٤٠٧٫٠٩٨  ١٩٨٫٤١٣  أ أ أ

  ٥٥٠٫٩٠٠  ٨٧٧٫٣٦٨  ١٥٫١٥٤٫١٠٥  ٢١٫٠٤٦٫٠٢٤  أ أ إلى أ
  ٢٠٣٫٢٧٩  ٩٢٫٥٠٦  ٢٫٣٤٩٫٢٤٥  ٢٫٨٢٤٫٢٧٢  ب ب ب إلى ب

  -      -      -      ٢٩٫٣٩٧  أقل من ب
  ٥٣٨٫٦٤٧    ٦٤٠٫٨٧١  ٢٫٤٨٥٫٥٥٧  ٢٫٤٧١٫٢٣٤  ةغير مصنف

   ------ --------- -- ------   ------------ -- -------   ------ ----------- - ----   ------ -----------------  
  ١٫٢٩٢٫٨٢٦  ١٫٦١٠٫٧٤٥  ٢١٫٣٩٦٫٠٠٥  ٢٦٫٥٦٩٫٣٤٠  
  ============  ===========  ============  ============  

  
  .أسھم و صناديقمن استثمارات لشركات تابعة للحكومة و استثمارات  ةأساسي بصورةاالستثمارات غير المصنفة تتكون 



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٣٠  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع( المخاطر االئتمانية  )ب(
  

  مخاطر التسوية 
تتمثل مخاطر التسوية بمخاطر الخسائر الناجمة . قد ينتج عن أنشطة المجموعة مخاطر عند تسوية المعامالت والصفقات

عن عدم قدرة الطرف المقابل على اإليفاء بالتزاماته الخاصة بتقديم المبالغ النقدية أو األوراق المالية أو الموجودات 
  .يخضع للمراقبةأنه أي تأخير في التسوية نادر الحدوث كما  إن .عاقد عليهاألخرى كما ھو مت

  
  مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات 

تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات المالية من احتمال إخالل الطرف المقابل باإللتزامات التعاقديـــة ، وھي ال تزيد 
ويتم االشارة .  التي تكون في صالح المجموعة والمدرجة ضمن الموجودات األخرى عن القيمة السوقية اإليجابية لألدوات

وذلك العتبارھا تقديراً لتكلفة استبدال المعامالت بأسعار السوق " تكلفة االستبدال"ايضا الى القيـمة السوقية اإليجابيـة بـ 
مع مؤسسات تكون ة التي تقوم المجموعة بإبرامھا إن معظم عقود المشتقات المالي.  السائدة في حالة تخلف الطرف المقابل

  .مالية أخرى
  

  مخاطر االئتمان المتعلقة باالرتباطات وااللتزامات الطارئة
  .٣٧يتم مناقشة المخاطر االئتمانية الناتجة عن االرتباطات وااللتزامات الطارئة في اإليضاح 

  
  مخاطر السيولة  )ج(

  
.  بالصعوبات التي قد تواجھھا المجموعة لإليفاء بالتزاماتھا المتعلقة بالمطلوبات الماليةتتمثل مخاطر السيولة أو التمويل 

ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن التغيرات في السوق أو تخفيض درجة االئتمـان مما قد يتسبب في نضوب فوري 
  .لبعض مصادر التمويل

  
  إدارة مخاطر السيولة

خاطر السيولة بالتأكد أن اإلدارة قامت بتنويع مصادر التمويل ومراقبة السيولة يتمثل أسلوب المجموعة في إدارة م
كما تقوم المجموعة باالحتفاظ بمحفظة موجودات مالية عالية السيولة . بصورة حثيثة للتأكد من توافر مصادر تمويل كافية

. األجل وإيداعات مصرفية بين البنوكوقصيرة األجل تتكون بصورة كبيرة من استثمارات تجارية عالية السيولة وقصيرة 
  .تخضع جميع سياسات وإجراءات السيولة إلى المراجعة والمصادقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات

  
، أي إجمالي الموجودات السيولة ھو نسبة صافي الموجودات إن المقياس الرئيسي الذي تستخدمه المجموعة لقياس مخاطر

  .ابل إجمالي المطلوبات وفقاً لتاريخ استحقاقھاوفقاً لتاريخ استحقاقھا مق
  

  التعرضات لمخاطر السيولة
يلخص الجـدول المبين أدناه تفاصيل صافي الموجودات عالية السيولة لدى المجموعة من خالل قائمة استحقاق موجودات 

وال يؤخذ بعين االعتبار االستحقاق الفعلي المبين ، ومطلوبات المجموعة على أساس الترتيبات التعاقدية إلعادة الدفع 
لقد تم تحديد االستحقاق التعاقدي للموجودات والمطلوبات على أساس الفتـرة .  بإحتجاز الودائع التاريخية لدى المجموعة

للتأكد من االحتفاظ االستحقاق  قائمةوتقـوم اإلدارة بمراقبة . إلى تاريخ االستحقــاق التعاقدي التقريرالمتبقية من تاريـخ 
  .بالسيولة الكافية



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٣١  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع( مخاطر السيولة  )ج(
  

  :كما يلي  ٢٠١١ديسمبر  ٣١كانت قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات في 

  إستحقاق  اكثر من  من ثالث سنوات  من سنة الى  من ثالثة أشھر  حتى    
  غير محدد  خمس سنوات   الى خمس سنوات  ثالث سنوات  الى سنة  ثالثة أشھر  اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

  الموجــودات
  -     ١٧٫٥٣٨  -     -     ٤٫٠٢٦٫٣٦٧  ٢٠٫٤٢٤٫٧٣٦  ٢٤٫٤٦٨٫٦٤١  نقد وارصده لدى المصارف المركزية
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

  -     -     -     -     -     ١٫٦١٠٫٧٤٥  ١٫٦١٠٫٧٤٥  األرباح أوالخسائر   
  -     -     -     ٩١٫٨٢٥  ٣٫٠٥٠٫٠٠٠  ١٢٫٠٢٤٫٩٣٨  ١٥٫١٦٦٫٧٦٣  و المؤسسات المالية المصارف لدىأرصدة 

  -     -     -     ١٫٣٤٤٫٨٩٣  ١٫١٢٣٫١٨٣  ١٣٫٩٥٦٫٩٤٤  ١٦٫٤٢٥٫٠٢٠  شراء عكسيةعقود إعادة 
  -     ٥٦٫١٢٤٫٦٨٩  ١٦٫٩٥٣٫٨٤٢  ٣٤٫٣٤٤٫١١٩  ٢٢٫٧٦٢٫٢٦١  ٢٩٫٣٣٧٫٢٦٧  ١٥٩٫٥٢٢٫١٧٨  قروض وسلفيات

  -     ١٣٫٣٩٧٫٣٤٣  ٢٫٧٣٧٫٤٩٨  ٥٫٤١٣٫٦٩٤  ٢٫٢٤٧٫١٧٠  ٢٫٧٧٣٫٦٣٥  ٢٦٫٥٦٩٫٣٤٠  االستثمارات لغير غرض المتاجرة
  -     ١٥٧٫٠٥٦  ٢٢٤٫٠٥٤  ١٧٢٫٣٠٨  ١٫١١٠٫٦٥٥  ٨٫٠٢٤٫٩٨٥  ٩٫٦٨٩٫٠٥٨  موجودات أخرى
  ٢٫٢١٥٫٧٦٠  -     -     -     -     -     ٢٫٢١٥٫٧٦٠  مباني ومعدات

   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------  
  ٢٫٢١٥٫٧٦٠  ٦٩٫٦٩٦٫٦٢٦  ١٩٫٩١٥٫٣٩٤  ٤١٫٣٦٦٫٨٣٩  ٣٤٫٣١٩٫٦٣٦  ٨٨٫١٥٣٫٢٥٠  ٢٥٥٫٦٦٧٫٥٠٥  
  ===============  ===============  ===============  ===============  ===============  ===============  ==============  

  المطلوبات وحقوق الملكية
  -     -     -     ٩١٫٨٢٥  ٢٫٦٧٨٫٥٩٦  ٣٧٫٠٢٥٫١٨٠  ٣٩٫٧٩٥٫٦٠١  و المؤسسات المالية أرصدة للمصارف

 -     -     -     -     -     ٣٫٥١٣٫٧٢٦  ٣٫٥١٣٫٧٢٦  عقود إعادة الشراء 
  -     -     -     -     -     -     -     أوراق يورو تجارية

  -     ١٥٦٫٧٣٩  ٥٢٫٤١٤  ٤٫٦٠٩٫٧٩٨  ١٣٫٠٣٢٫٠٥٧  ١٣٣٫٩٦٥٫٨٧٩  ١٥١٫٨١٦٫٨٨٧  ودائع العمالء
  -     ١٫٧٠٣٫١٧٣  ٣٫٤٦٦٫٤١٦  ٦٫٤٣٢٫٨٢٣  ١٫٥٣٥٫٧٩٣  ٢٫٠١٠٫٣١١  ١٥٫١٤٨٫٥١٦  جلمتوسطة اآل مديونيات

  -     ١٥٠,٦٠٧  ٢١٤,٨٥٥  ١٦٥,٢٣٣  ١,٦٨٣,٧٨٧  ٨,٧٩٨,٧٥٤  ١١٫٠١٣٫٢٣٦  رىمطلوبات اخ
  -     ٦٫٩٤٩٫٤٢٣  ١٫٠٤٠٫٦٣١  -     -     -     ٧٫٩٩٠٫٠٥٤  سندات ثانوية
  ٢٦٫٣٨٩٫٤٨٥  -     -     -     -     -     ٢٦٫٣٨٩٫٤٨٥  حقوق الملكية

   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------  
  ٢٦,٣٨٩,٤٨٥  ٨,٩٥٩,٩٤٢  ٤,٧٧٤,٣١٦  ١١,٢٩٩,٦٧٩  ١٨,٩٣٠,٢٣٣  ١٨٥,٣١٣,٨٥٠  ٢٥٥٫٦٦٧٫٥٠٥  
  ===============  ===============  ===============  ===============  ===============  ===============  ==============  

  -     ١٢٫٦٣٠٫٨٤٦  ١٫٥٣٣٫٢٥٤  ٢٫٨٣٠٫٧٠٢  ١٫٩٤٧٫٩٤٥  ١٫٩٣٠٫٦٤٨  ٢٠٫٨٧٣٫٣٩٥  ةتسھيالت ائتمانية غير مسحوبتقديم التزامات 
  -     ٤٫٩٥٠  ٥٫٩٥٠٫٢٦٠  ٢,٧٥٢,٤٤١  ٨٢٠٫٥٦٩  ٢٫٠٣٦٫٥٦٣  ١١,٥٦٤,٧٨٣  ضمانات مالية 

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



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٣٢  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع( مخاطر السيولة  )ج(
  

  :كما يلي  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كانت قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات في 

  إستحقاق  اكثر من  من ثالث سنوات  من سنة الى  من ثالثة أشھر  حتى    
  غير محدد  خمس سنوات   الى خمس سنوات  ثالث سنوات  الى سنة  ثالثة أشھر  اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

  الموجــودات
  -     ٣٣٫٠٣٥  -     ٥٧٫٥٣٩  ٧٫٠٢٩٫٥٣٢  ١١٫٣٠٩٫٧٢١  ١٨٫٤٢٩٫٨٢٧  نقد وارصده لدى المصارف المركزية
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

  -     -     -     -     -     ١٫٢٩٢٫٨٢٦  ١٫٢٩٢٫٨٢٦  األرباح أوالخسائر    
  -     -     -     ٤٫٥٤٥  ٢٫٦٣٦٫٦١١  ١٢٫١٢٣٫٦٠١  ١٤٫٧٦٤٫٧٥٧  و المؤسسات المالية المصارف لدىأرصدة 

  -     -     -     -     ٤١١٫٨٢٩  ١٠٫٤٨٦٫٦٢٨  ١٠٫٨٩٨٫٤٥٧  عقود إعادة شراء عكسية
  -     ٥٠٫٤١٥٫٧٥٤  ١٨٫٥٣١٫٩٦٨  ٢٦٫٥٧٩٫١٠٣  ١٢٫١٦٤٫٨٢٣  ٢٩٫١٤١٫٨٤٨  ١٣٦٫٨٣٣٫٤٩٦  قروض وسلفيات

  -     ١٠٫٥٧٧٫٩٥١  ٥٫٠٦٢٫٤١٠  ٢٫٣٢٣٫٦٢٧  ٢٫١٧٧٫٤٢٣  ١٫٢٥٤٫٥٩٤  ٢١٫٣٩٦٫٠٠٥  غرض المتاجرةاالستثمارات لغير 
  -     ١٣٦٫٨٣٨  ١٧١٫١١٥  ١١٣٫٨٠٩  ١٫٠٠٢٫٣٢٠  ٤٫١٧٧٫٢٦٨  ٥٫٦٠١٫٣٥٠  موجودات أخرى
  ٢٫٢١٠٫٥٥٢  -    -     -     -     -     ٢٫٢١٠٫٥٥٢  مباني ومعدات

   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------  
  ٢٫٢١٠٫٥٥٢  ٦١٫١٦٣٫٥٧٨  ٢٣٫٧٦٥٫٤٩٣  ٢٩٫٠٧٨٫٦٢٣  ٢٥٫٤٢٢٫٥٣٨  ٦٩٫٧٨٦٫٤٨٦  ٢١١٫٤٢٧٫٢٧٠  
  ===============  ===============  ===============  ===============  ===============  ===============  ==============  

  المطلوبات وحقوق الملكية
    -     -     -     ٩١٫٨٢٥  ٢٫٥٨٩٫٢٠٣  ٢٨٫٨٧٠٫٣١٨  ٣١٫٥٥١٫٣٤٦  والمؤسسات المالية أرصدة للمصارف

    -     -     -     -     -     ٢٫٥٤٢٫٨٩٦  ٢٫٥٤٢٫٨٩٦  عقود إعادة الشراء 
    -     -     -     -     ٣٥٫٠٥٣  -     ٣٥٫٠٥٣  أوراق يورو تجارية

    -     ٣٢٫٢٧٢  ٢٫٤٧٩٫٢١٤  ٣٫٠٧٤٫٨٤٣  ١٤٫٤٤٤٫٦٠٧  ١٠٣٫٠٩٩٫٦٥٣  ١٢٣٫١٣٠٫٥٨٩  ودائع العمالء
  -     ١٫٠٥٥٫٦٦٢  ٦٫٩٣٩٫١٦٢  ٦٫٤٦٣٫٨٤١  -     -     ١٤٫٤٥٨٫٦٦٥  جلمتوسطة اآل مديونيات

  -     ١٣٤٫٦٨٥  ١٣٩٫٧٧٧  ٩٢٫٩٦٦  ١٫٣٤٨٫٠٧٨  ٥٫٥٦٧٫٥١٣  ٧٫٢٨٣٫٠١٩  رىمطلوبات اخ
  -     ٨٫٣١٢٫٢٨٦  -     -     -     -     ٨٫٣١٢٫٢٨٦  سندات ثانوية
    ٢٤٫١١٣٫٤١٦  -     -     -     -     -     ٢٤٫١١٣٫٤١٦  حقوق الملكية

   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------------------------------   ---------------- -----------------------  
  ٢٤٫١١٣٫٤١٦  ٩٫٥٣٤٫٩٠٥  ٩٫٥٥٨٫١٥٣  ٩٫٧٢٣٫٤٧٥  ١٨٫٤١٦٫٩٤١  ١٤٠٫٠٨٠٫٣٨٠  ٢١١٫٤٢٧٫٢٧٠  
  ===============  ===============  ===============  ===============  ===============  ===============  ==============  

  -     ١١٫٥٨٤٫٢٨٥  ٥٤٣٫٥٩٤  ٧٫٠٤٠٫٤٢٦  ٢٫٤٦٦٫٣٦١  ٢٫٧٢٩٫٨٩٠  ٢٤٫٣٦٤٫٥٥٦  تسھيالت ائتمانية غير مسحوبةتقديم التزامات 
      -     ٢٫٥٩١٫٠٣٢  ٨٩٩٫٨٨٥  ٣٫١٠٣٫٢٥٠  ٢٫٨٥٧٫٠٠٦  ٦١٥٫٢٣٢  ١٠٫٠٦٦٫٤٠٥   ضمانات مالية

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



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٣٣  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  مخاطر السوق  )د(
  

أو قيمة األدوات المالية نتيجة / تتمثل مخاطر السوق بتلك المخاطر التي تنشأ من التقلبات في إيرادات المجموعة و 
  .و أسعار السلع السوقية وأسعار األسھمالتغيرات في أسعار السوق مثل معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية 

  
  إدارة مخاطر السوق

ً لتحليل الحساسية والحدود اإلسمية التي يتم مراقبتھا بشكل مستمر  لجنة إدارة المخاطر تقام بوضع حدود للمخاطر وفقا
ٌ شھريويتم مناقشتھا  منتظمإدارة المخاطر حيث يتم اطالع اإلدارة العليا بذلك على نحو  سممن قبل ق من قبل لجنة  ا

  .الموجودات والمطلوبات
  

تتضمن المحافظ التجارية  .تقوم المجموعة بتقسيم تعرضاتھا لمخاطر السوق بين المحافظ التجارية والغير تجارية
التملكية باإلضافة إلى الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم إدارتھا  والمراكزعن التقييمات السوقية  األوضاع الناشئة

  .على أساس القيم العادلة
  

  مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر اسعار الفائدة من األدوات المالية التي تحمل فائدة وتعكس احتمال التأثير السلبي للتغيرات في أسعار الفائدة 

 مراقبةتقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر بصورة رئيسية من خالل .  يرادات ذات الصلةعلى قيمة األدوات المالية واإل
  .فجوات أسعار الفائدة ومطابقة عملية إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات

  
أدوات اشتقاقية إلدارة الوضع العام الذي ينشأ من األدوات المالية  باستخدامإدارة الوضع العام لمخاطر أسعار الفائدة  متت

  .٣٨إن استخدام المشتقات إلدارة مخاطر أسعار الفائدة مبين في اإليضاح . التي تحمل فائدة
  

عليه فإن التعرض لمخاطر  بناءً يتم اعادة تسعير الجزء األكبر من موجودات ومطلوبات المجموعة خالل سنة واحدة ، و
  .محدود يقع في نطاق عار الفائدةاس
  

في احتساب القيمة الحالية ، ينتج عنه القيم  يستخدم حين يمثل سعر الفائدة الفعلي لألدوات المالية النقدية السعر الذي
ويكون ذلك السعر ھو سعر الفائدة الفعلي األصلي لألدوات المالية ذات سعـر الفائدة الثابت والمرحلة . المرحلة لألدوات

  .التكلفة المطفأة وسعر السوق الحالي لألدوات ذات سعر الفائدة المتغير أو األدوات المرحلة بالقيم العادلةب
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٣٤  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع( مخاطر السوق  )د(
  

  :  ٢٠١١ديسمبر  ٣١فيما يلي أوضاع حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وأوضاع فجوات أسعار الفائدة وفقاً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في 
  

  بنود ال تحمل  أكثر من  من ثالث سنوات  من سنة  من ثالثة أشھر      
  الفائدة  خمس سنوات  سنواتالى خمس   إلى ثالث سنوات  إلى سنة  حتى ثالثة أشھر  اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

    الموجودات 
  ١٫٥٠٩٫٤٠٨  ٤٫٧٧٠  -     -     ٤٫٠٢٦٫٣٦٧  ١٨٫٩٢٨٫٠٩٦  ٢٤٫٤٦٨٫٦٤١  نقد وارصدة لدى المصارف المركزية
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

  ٥٩٨٫٧٨٦  ٣١٦٫٠٥٦  ١١٥٫٧٧٩  ٢٩٠٫٥٥٢  ٢٥٠٫٢٩٦  ٣٩٫٢٧٦  ١٫٦١٠٫٧٤٥  األرباح أوالخسائر    
  ٥٥٢٫٩٨٤  -     -     ٩١٫٨٢٥  ١٥٠٫٠٠٠  ١٤٫٣٧١٫٩٥٤  ١٥٫١٦٦٫٧٦٣  والمؤسسات المالية المصارف لدىأرصدة 

  -     -     -     ١٫٣٤٤٫٨٩٣  ١٫١٢٣٫١٨٤  ١٣٫٩٥٦٫٩٤٣  ١٦٫٤٢٥٫٠٢٠  عقود إعادة شراء عكسيه
  ٤١١٫٨٧١  ٧٥٥٫٤٢٨  ١٨٣٫٩٠٤  ١٫٩٨١٫٢٤٣  ٢١٫٨١٧٫١٤٩  ١٣٤٫٣٧٢٫٥٨٣  ١٥٩٫٥٢٢٫١٧٨  قروض وسلفيات 

  ١٠٧٫٣٨٨  ٩٫٣٢٨٫١٩٠  ٢٫٠٩٧٫٢٤٨  ٣٫٩٤٦٫٧٧٤  ٢٫٩٢٥٫٠٧٥  ٨٫١٦٤٫٦٦٥  ٢٦٫٥٦٩٫٣٤٠  لغير غرض المتاجرةاالستثمارات 
  ٩٫٦٨٩٫٠٥٨  -     -     -     -     -     ٩٫٦٨٩٫٠٥٨  موجودات أخرى
  ٢٫٢١٥٫٧٦٠  -     -     -     -     -     ٢٫٢١٥٫٧٦٠  مباني ومعدات

   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------  
  ١٥٫٠٨٥٫٢٥٥  ١٠٫٤٠٤٫٤٤٤  ٢٫٣٩٦٫٩٣١  ٧٫٦٥٥٫٢٨٧  ٣٠٫٢٩٢٫٠٧١  ١٨٩٫٨٣٣٫٥١٧  ٢٥٥٫٦٦٧٫٥٠٥  
  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  

    المطلوبات وحقوق الملكية
  ٣٫٠٤١٫٥١٤  -     -     -     ٢٫٦٧٨٫٥٩٦  ٣٤٫٠٧٥٫٤٩١  ٣٩٫٧٩٥٫٦٠١  والمؤسسات المالية أرصدة للمصارف

 -     -     -     -     -     ٣٫٥١٣٫٧٢٦  ٣٫٥١٣٫٧٢٦  عقود إعادة الشراء 
  -     -     -     -     -     -     -     أوراق يورو تجارية

  ٤٤٫٩٨٦٫٧٩٤  ١٥٣٫٨٣٨  ٥٢٫٤١٤  ٣٫٤٥٧٫٠٦٦  ١١٫٠٨٩٫٨٤١  ٩٢٫٠٧٦٫٩٣٤  ١٥١٫٨١٦٫٨٨٧  ودائع العمالء
  -     ١٫٧٠٣٫١٧٣  ٣٫٤٦٦٫٤١٦  ٣٫٦٧٨٫٠٧٣  -     ٦٫٣٠٠٫٨٥٤  ١٥٫١٤٨٫٥١٦  متوسطة األجل مديونيات

  ١١٫٠١٣٫٢٣٦  -     -     -     -     -     ١١٫٠١٣٫٢٣٦  مطلوبات أخرى
  -     ٥٫٩١٢٫٦٤٧  -     -     -     ٢٫٠٧٧٫٤٠٧  ٧٫٩٩٠٫٠٥٤  سندات ثانوية
  ٢٦٫٣٨٩٫٤٨٥  -     -     -     -     -     ٢٦٫٣٨٩٫٤٨٥  حقوق الملكية

   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------  
  ٨٥٫٤٣١٫٠٢٩  ٧٫٧٦٩٫٦٥٨  ٣٫٥١٨٫٨٣٠  ٧٫١٣٥٫١٣٩  ١٣٫٧٦٨٫٤٣٧  ١٣٨٫٠٤٤٫٤١٢  ٢٥٥٫٦٦٧٫٥٠٥  
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  )٧٠٫٣٤٥٫٧٧٤(  ٢٫٦٣٤٫٧٨٦  )١٫١٢١٫٨٩٩(  ٥٢٠٫١٤٨  ١٦٫٥٢٣٫٦٣٤  ٥١٫٧٨٩٫١٠٥    المركز المالي بيان فجوات في البنود المدرجة في
  -     )٢٫٥٥٢٫٨٢٨(  ٧٫٩٩٣٫٢١١  )٦٨٧٫٥٩٥(  ٢٫٧٨٣٫٠٩٥  )٧٫٥٣٥٫٨٨٣(    المركز المالي بيان فجوات في البنود خارج
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  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٣٥  

  )تابع(  إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع( مخاطر السوق  )د(
  

  :  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١فيما يلي أوضاع حساسية أسعار الفائدة لدى المجموعة وأوضاع فجوات أسعار الفائدة وفقاً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في 
  

  بنود ال تحمل  أكثر من  من ثالث سنوات  من سنة  من ثالثة أشھر      
  الفائدة  خمس سنوات  سنواتالى خمس   إلى ثالث سنوات  إلى سنة  حتى ثالثة أشھر  اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

    الموجودات 
  ٥٫٩٥٥٫٢٦٦  ٥٫٦٨٩  -     ٥٧٫٣٦٨  ٧٫١١٢٫٨٠١  ٥٫٢٩٨٫٧٠٣  ١٨٫٤٢٩٫٨٢٧  نقد وارصدة لدى المصارف المركزية
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

  ٤٧٧٫٦٨٨  ٢١٧٫٨٦٤  ٢٧٣٫٢٧٨  ٢٠٩٫٨٤٠  ٦٨٫٧٥٢  ٤٥٫٤٠٤  ١٫٢٩٢٫٨٢٦  األرباح أوالخسائر    
  ١٫٦٣٦٫٤٠٥  -     -     ٤٫٥٤٥  ٢٫٦٣٦٫٦١١  ١٠٫٤٨٧٫١٩٦  ١٤٫٧٦٤٫٧٥٧  والمؤسسات المالية المصارف لدىأرصدة 

  ٤٣٫١٤٨  -     -     -     ٤١١٫٨٢٩  ١٠٫٤٤٣٫٤٨٠  ١٠٫٨٩٨٫٤٥٧  عقود إعادة شراء عكسيه
  ١٤٥٫٧٩٢  ٢٫٣٨٠٫٣٦٣  ١٫٠٩٨٫٢٤٢  ٢٫٠٠٢٫٣٦٣  ٧١٫٤٢٤٫٣٠١  ٥٩٫٧٨٢٫٤٣٥  ١٣٦٫٨٣٣٫٤٩٦  قروض وسلفيات 

  ١٠٣٫٨٥١  ٥٫١١٨٫٣١٠  ٤٫٥١١٫٩٥١  ٩٨٥٫٣٤٧  ٣٫٠٣٠٫٥٨٠  ٧٫٦٤٥٫٩٦٦  ٢١٫٣٩٦٫٠٠٥  لغير غرض المتاجرةاالستثمارات 
  ٥٫٦٠١٫٣٥٠  -     -     -     -     -     ٥٫٦٠١٫٣٥٠  موجودات أخرى
  ٢٫٢١٠٫٥٥٢  -     -     -     -     -     ٢٫٢١٠٫٥٥٢  مباني ومعدات

   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------  
  ١٦٫١٧٤٫٠٥٢  ٧٫٧٢٢٫٢٢٦  ٥٫٨٨٣٫٤٧١  ٣٫٢٥٩٫٤٦٣  ٨٤٫٦٨٤٫٨٧٤  ٩٣٫٧٠٣٫١٨٤  ٢١١٫٤٢٧٫٢٧٠  
  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  

    المطلوبات وحقوق الملكية
  ١٫٨٤٨٫٣١٣  -     -     -     ٣٫٠١٥٫٧٤٣  ٢٦٫٦٨٧٫٢٩٠  ٣١٫٥٥١٫٣٤٦  والمؤسسات المالية أرصدة للمصارف

 -     -     -     -     -     ٢٫٥٤٢٫٨٩٦  ٢٫٥٤٢٫٨٩٦  عقود إعادة الشراء 
  -     -     -     -     ٣٥٫٠٥٣  -     ٣٥٫٠٥٣  أوراق يورو تجارية

  ٢١٫٨٩٩٫٥٥١  ٢٨٫٤٩١  ١٫٩٩٨٫٠٦٣  ٢٫٩٣١٫٤٥٨  ١٤٫٠٢٤٫٤٠٤  ٨٢٫٢٤٨٫٦٢٢  ١٢٣٫١٣٠٫٥٨٩  ودائع العمالء
  -     ١٫٠٥٥٫٦٦٢  ٦٫٩٣٩٫١٦٢  ٢٫١٦٨٫٤٠٨  -     ٤٫٢٩٥٫٤٣٣  ١٤٫٤٥٨٫٦٦٥  متوسطة األجل مديونيات

  ٧٫٢٨٣٫٠١٩  -     -     -     -     -     ٧٫٢٨٣٫٠١٩  مطلوبات أخرى
    -     ٥٫٦٢٦٫٩٠٨  -     -     -     ٢٫٦٨٥٫٣٧٨  ٨٫٣١٢٫٢٨٦  سندات ثانوية
  ٢٤٫١١٣٫٤١٦  -     -     -     -     -     ٢٤٫١١٣٫٤١٦  حقوق الملكية

   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------   ----------- - ----------------------  
  ٥٥٫١٤٤٫٢٩٩  ٦٫٧١١٫٠٦١  ٨٫٩٣٧٫٢٢٥  ٥٫٠٩٩٫٨٦٦  ١٧٫٠٧٥٫٢٠٠  ١١٨٫٤٥٩٫٦١٩  ٢١١٫٤٢٧٫٢٧٠  
  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  ==============  

  )٣٨٫٩٧٠٫٢٤٧(  ١٫٠١١٫١٦٥  )٣٫٠٥٣٫٧٥٤(  )١٫٨٤٠٫٤٠٣(  ٦٧٫٦٠٩٫٦٧٤  )٢٤٫٧٥٦٫٤٣٥(    المركز المالي بيان فجوات في البنود المدرجة في
  -     ١٫٠٠٧٫١٨٠  ٥٫٣٠٨٫٨٨٢  ٤٫٣٥٦٫٣١٠  )١٫٨٠٠٫٦٩٠(  )٨٫٨٧١٫٦٨٢(    المركز المالي بيان فجوات في البنود خارج
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  )٣٨٫٩٧٠٫٢٤٧(  ٢٫٠١٨٫٣٤٥  ٢٫٢٥٥٫١٢٨  ٢٫٥١٥٫٩٠٧  ٦٥٫٨٠٨٫٩٨٤  )٣٣٫٦٢٨٫١١٧(    اجمالي فجوات حساسية اسعار الفائدة
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  -     ٣٨٫٩٧٠٫٢٤٧  ٣٦٫٩٥١٫٩٠٢  ٣٤٫٦٩٦٫٧٧٤  ٣٢٫١٨٠٫٨٦٧  )٣٣٫٦٢٨٫١١٧(    حساسية اسعار الفائدة المتراكمة
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  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٣٦  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع( مخاطر السوق  )د(
  

وتفترض . مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغيرات المعقولة الممكنة في حركة أسعار الفائدة يتم قياس
في أسعار الفائدة كما تقدر المجموعة التأثير التالي  )نقطة أساس ٥٠:  ٢٠١٠( نقطة أساس ٥٠المجموعة تقلبات بمقدار

  :على صافي ارباح السنة وحقوق الملكية في ذلك التاريخ
  

  حقوق   صافي أرباح  حقوق  أرباحصافي   
  الملكية  السنة  الملكية  السنة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  ٢٠١٠   ٢٠١٠   ٢٠١١   ٢٠١١   

  
  ١١٧٫٤٨٠  )٢٦٫٣٦٢(  ٣٩٨٫٧٣٣  ٢٢٩٫٨٠٨  التقلبات في العائد

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

 مبنية على أساس توضيحية فقط وتستخدم نماذج مبسطةإن حساسية أسعار الفائدة الموضحة أعاله مبينة ألغراض 
ومطلوبات  )مليون درھم ١٩٥٫٢٥٣: ٢٠١٠( مليون درھم٢٤٠٫٥٨٢أسعار الفائدة على موجودات تحمل فائدة بمبلغ 

ال تتضمن الحساسية أية إجراءات يمكن أن . )مليون درھم١٥٦٫٢٨٣: ٢٠١٠( مليون درھم١٧٠٫٢٣٦تحمل فائدة بمبلغ 
  . حركات أسعار الفائدة تتخذھا اإلدارة للحد من تأثير

  
  مخاطر العمالت 

أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً لتغير 
وقد قام مجلس . إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة ھي الدرھم اإلماراتي. من األدوات المالية بالعمالت األجنبية

تتم مراقبة وضعية التعرض للعمالت بشكل دقيق .  االدارة بوضع الحدود لمخاطر العمالت األجنبية لكل عملة على حدة
بلغت صافي مخاطر العمالت .  استخدام استراتيجيات التحوط إلبقاء ھذه المخاطر ضمن الحدود الموضوعة ويتم

  :ديسمبر ٣١األجنبية الرئيسية للمجموعة كما في 
  

  جمالياإل  اإلجمالي  الوضع  صافي الوضع  
   ٢٠١٠   ٢٠١١  اآلجل  الفوري  
  طويل)/ قصير(  طويل)/ قصير(  طويل)/ قصير(  طويل)/ قصير(  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  لف درھمأ  

  العملة
  )٥٫٦٥٨٫٩٥٣(  ١٫٧٤٤٫٢٤٤  )٦٫٣٦٤٫١٣٠(  ٨٫١٠٨٫٣٧٤  دوالر امريكي
  )٦٫٣٢١(  ٣٧٫٥٤٦  ٣٫٠٨٣٫٥٩٥  )٣٫٠٤٦٫٠٤٩(  جنيه استرليني

  ٣٫١٤٦  )٤٤٫١٥٦(  )٥٫٣٣٢٫٣٧٢(  ٥٫٢٨٨٫٢١٦  يورو
  ٥٧  ٣٩٫٥٦٢  )١٧٣٫٥٩٧(  ٢١٣٫١٥٩  دينار كويتي
  ٣٫٦٨٩  )٢٦٧٫٧٨٩(  )٦٦٨٫٨٤٧(  ٤٠١٫٠٥٨  لایر عماني
  )٢٢٫٨٢٠(  )٥٠٨٫٢٥٥(  ٢٫٠٤٩٫٥٦٥  )٢٫٥٥٧٫٨٢٠(  لایر سعودي
  ٢١٠٫٧١٥  ٦٫٣١١  )١٫٤٩٦٫٦٢٤(  ١٫٥٠٢٫٩٣٥  ين ياباني

  )٥٦٫٤٩٢(  )٦٠٫٥٣٤(  )٣١٢٫٦٦١(  ٢٥٢٫١٢٧  فرنك سويسري
  ===========  ============  ===========  ==========  

  
وبذلك تكون تعرضات المجموعة  ١٩٨٠تم تثبيت سعر صرف الدرھم اإلماراتي أمام الدوالر األمريكي منذ نوفمبر 

  .إن التعرضات لباقي العمالت األجنبية غير ھامة. محدودة لھذا التعرض العملةلمخاطر 
  

  مخاطـر أسعار األسھم
تقوم المجموعة بإدارة المخاطر من خالل تنويع   .األسھم تنشأ مخاطر أسعار األسھم عن تغير القيمة العادلة الستثمارات
  .االستثمارات من حيث توزيعھا الجغرافي وتركزھا القطاعي

  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٣٧  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  المخاطر التشغيلية  )ھـ(
  

وشؤون  مخاطر التشغيل ھي مخاطر خسائر مباشرة وغير مباشرة ناتجة عن أسباب متنوعة متصلة بعمليات المجموعة
باألضافة الى العوامل الخارجية فيما عدا مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر  ، الموظفين والتقنيات والبنية التحتية

تنشأ المخاطر .  السيولة كالمخاطر التي تنشأ من متطلبات قانونية وتشريعية ومن سلوك المؤسسات العام المتبع والمعتمد
  .التشغيلية من جميع عمليات المجموعة

  
وتمارس ھذه المسؤوليات من خالل لجنة ، عةدارة المخاطر التشغيلية في المجمويتولى مجلس اإلدارة مسؤولية متابعة إ

توظف .  إطار عمل للسياسات واإلجراءات لتحديد وتقييم ورقابة وإدارة وتقرير المخاطر ضمنإدارة المخاطر التشغيلية 
عندما يكون  .الخسائر التشغيليةلجنة إدارة المخاطر التشغيلية سياسات وإجراءات داخلية واضحة للتقليل من إحتمالية 

  .كما يوفر إطار العمل العالقة المتداخلة مع فئات المخاطر االخرى . التأمين من خاللمالئماً  يتم تقليل الخطر 
  

وتناقش نتائج ھذه  .رية التي يقوم بھا قسم اإللتزاميتم دعم اإللتزام بالسياسات واإلجراءات من خالل المراجعة الدو
  .اإلدارة المعنية مع ملخص يقدم إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا للمجموعة المراجعات مع

  
  إدارة رأس المال  )و(

  
تقوم الجھة التشريعية الرئيسية للمجموعة ، المتمثلة بالمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ، بوضع 

يتم اإلشراف المباشر على الفروع والشركات التابعة الخارجية من خالل   .ومراقبة متطلبات رأس المال القانونية
  . الجھات التشريعية المحلية للدول التي توجد بھا

  
  :إن أھداف المجموعة من إدارة رأس المال تتمثل في اآلتي

 مساھمينضمان قدرة المجموعة على استمرار عملياتھا وزيادة عائدات ال. 
 مال التشريعية الموضوعة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة االلتزام بمتطلبات رأس ال

 .والجھات التشريعية المختصة الخارجية فيما يتعلق بالعمليات الخارجية
  

  :، كاآلتي ٢٠١٠التي لم تتغير منذ عام و، كانت استراتيجية المجموعة ،  ٢٠١١خالل عام 
 ل لزيادة رأس المال من خالوذلك ٪ ٤٠ بحدودنسبة صرف توزيعات األرباح النقدية سقف على  المحافظة

 ؛المحتجزات
  المحافظة على معدالت كفاية رأس المال بحيث تكون أعلى من الحد األدنى المحدد من قبل المصرف المركزي

 ؛ة المتحدة وتعليمات اتفاقية بازللدولة اإلمارات العربي
 ؛ والت االئتمانية في الشرق األوسطدالمحافظة على أعلى المع 
 توزيع رأس المال على األنشطة المختلفة بصورة فعالة.  
  

قامت المجموعة بتأسيس لجنة باسم لجنة حقوق ملكية البنك إلدارة استثمار صناديق رأس المال في سندات الدين لجھات 
مركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة أو ذات سيادة واإليداعات قصيرة األجل في األسواق المالية لدى المصرف ال

  .المؤسسات المالية ذات درجة استثمارية عالية



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٣٨  

   )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع(إدارة رأس المال   )و(
  

ً لتعليمات كفاية  عند تنفيذ متطلبات رأس المال الحالية ، تقوم المجموعة باحتساب نسبة مخاطر الموجودات لديھا وفقا
التي توضح نسبة إجمالي رأس  ، المال الموضوعة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رأس

ً باحتساب نسبة كفاية . المال إلى إجمالي الموجودات ذات المخاطر المرجحة باإلضافة إلى ذلك ، تقوم المجموعة أيضا
ً التفاقية بازل   ٣١زي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتبنيھا اعتباراً من التي قام المصرف المرك ٢رأس المال وفقا

  . ٢٠٠٨ديسمبر 
  

يتم تحليل المعدالت القانونية لكفاية رأسمال المجموعة الموضوعة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية 
  :على النحو التالي شقينفي  )٪١٢: ٢٠١٠( ٪١٢المتحدة بحد أدنى 

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  درھمألف   

  األول الشقرأس مال 
  ٢٫٣٩١٫٧٠٣  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣  رأس المال العادي
  ٤٫١٨٠٫٢٠٥  ٤٫٣٨٥٫٦٢٢  األرباح المحتجزة

  ٣٫٣٢٤٫١٠٥  ٣٫٥٦٣٫٢٧٤  االحتياطي القانوني والخاص
  ١٠٫٥٦٠٫٥٣٧  ١٢٫٤٤٦٫٥٦٧  االحتياطي العام و برنامج خيارات األسھم

  )٣٫٤٥٣(  )٤٫٦٤٦(  احتياطي تحويالت العمالت األجنبية
  ٧٤٫٩٢٥  ٢٧٫٦٣٩  بند حقوق الملكية –سندات ثانوية قابلة للتحويل 

  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  حكومة أبوظبي – الرأسماليةسندات الشق األول 
   --------------------------   ----------------------- ---  

  ٢٤٫٥٢٨٫٠٢٢  ٢٧٫٢٨٨٫٤٩٩  اإلجمالي
   --------------------------   ----------------------- ---  

  الثاني الشقرأس مال 
  )٤١٤٫٦٠٦(  )٨٩٩٫٠١٤(  احتياطي القيمة العادلة

  ٨٫٣١٢٫٢٨٦  ٧٫٧٨١٫٩٢٧  المطلوبات الثانوية المؤھلة
   --------------------------   ----------------------- ---  

  ٧٫٨٩٧٫٦٨٠  ٦٫٨٨٢٫٩١٣  اإلجمالي
   --------------------------   ----------------------- ---  

  
   الثاني الشقو  األول الشقخصومات من 

  )٣٫٤٥٠(  )٣٠٫٩٦٢(  استثمارات في شركات زميلة
   --------------------------   ----------------------- ---  

  )٣٫٤٥٠(  )٣٠٫٩٦٢(  اإلجمالي
   --------------------------   ----------------------- ---  

  ٣٢٫٤٢٢٫٢٥٢  ٣٤٫١٤٠٫٤٥٠  رأس المالإجمالي قاعدة 
  ============  ============  

  
  :الموجودات ذات المخاطر المرجحة
  ١٠٧٫٣١٤٫٤١٣  ١٢٣٫٨٦٦٫٣٤٤  بنود مدرجة في بيان المركز المالي

  ٣٣٫١٧٦٫٧١١  ٣٢٫٥١٦٫١١٠  بنود غير مدرجة في بيان المركز المالي
   --------------------------   --------------------------  

  ١٤٠٫٤٩١٫١٢٤  ١٥٦٫٣٨٢٫٤٥٤  الموجودات ذات المخاطر المرجحة
  ============  ============  

  
  ٪٢٣،٠٨  ٪٢١،٨٣  معدل مخاطر الموجودات

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



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٣٩  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  )تابع( إدارة رأس المال  )و(
  

ً التفاقية بازل  على النحو  شقينفي  )٪١٢: ٢٠١٠(٪ ١٢بحد أدنى  ٢يتم تحليل معدل كفاية رأسمال المجموعة وفقا
  :التالي

  
    ٢بازل   ٢بازل   
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  األول الشقمال  رأس
  ٢٫٣٩١٫٧٠٣  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣  رأس المال العادي
  ٤٫١٨٠٫٢٠٥  ٤٫٣٨٥٫٦٢٢  األرباح المحتجزة

  ٣٫٣٢٤٫١٠٥  ٣٫٥٦٣٫٢٧٤  االحتياطي القانوني والخاص
  ١٠٫٥٦٠٫٥٣٧  ١٢٫٤٤٦٫٥٦٧  االحتياطي العام وبرنامج خيارات االسھم

  )٣٫٤٥٣(  )٤٫٦٤٦(  احتياطي تحويالت العمالت األجنبية
  ٧٤٫٩٢٥  ٢٧٫٦٣٩  بند حقوق الملكية –سندات ثانوية قابلة للتحويل 

  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  حكومة أبوظبي – الرأسماليةسندات الشق األول 
   --------------------------   --------------------------  

  ٢٤٫٥٢٨٫٠٢٢  ٢٧٫٢٨٨٫٤٩٩  اإلجمالي
   --------------------------   --------------------------  

  الثاني الشقمال  رأس
  )٤١٤٫٦٠٦(  )٨٩٩٫٠١٤(  احتياطي القيمة العادلة 

  ٨٫٣١٢٫٢٨٦  ٧٫٧٨١٫٩٢٧  الثانوية المؤھلةالمطلوبات 
  ١٫٨٩٢٫٢٢١  ١٫٩٤٧٫٥٨٠  مخصص انخفاض القيمة الجماعي

   --------------------------   --------------------------  
  ٩٫٧٨٩٫٩٠١  ٨٫٨٣٠٫٤٩٣  اإلجمالي

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

    خصومات من رأس المال 
  )٧٦٫٩١٠(  )٣٠٫٩٦٢(  و غيرھا في شركات زميلةاستثمارات 

   ------------ -------------   --------------------------  
  ٣٤٫٢٤١٫٠١٣  ٣٦٫٠٨٨٫٠٣٠  إجمالي قاعدة رأس المال

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

  :الموجودات ذات المخاطر المرجحة
  ١٣٥٫٩٦١٫١٢٦  ١٥٥٫٧٨٧٫٥٦٢  مخاطر االئتمان 
  ٣٫٨٠١٫٦٦٩  ٥٫٥٨٢٫٣٩٥  مخاطر السوق
  ١١٫٧٩٩٫٢٩٣  ١٣٫٤١١٫٥٣١  مخاطر التشغيل

   ----------- -------------   --------------------------  
  ١٥١٫٥٦٢٫٠٨٨  ١٧٤٫٧٨١٫٤٨٨  الموجودات ذات المخاطر المرجحة

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

  ٪٢٢،٥٩  ٪٢٠،٦٥  معدل مخاطر الموجودات
  ============  ============  

  
  .التزم البنك وفروعه الخارجية وشركاته التابعة بكافة متطلبات رأس المال الخارجية لجميع الفترات الموضحة



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٤٠  

  استخدام التقديرات واألحكام  ٥
  

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة قامت اإلدارة بوضع التقديرات واألحكام التالية التي يكون لھا أھم التأثير 
  . على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة

  

  المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك
  

  اتخسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات واالستثمار )١(
  

  ).٩) (ب(٣م يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة كما ھو موضح في السياسة المحاسبية رق
  

ً لمراجعة شاملة بشكل ربع  تقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة القروض والسلفيات واالستثمارات بصفة مستمرة ووفقا
وبصورة   .الموحد الدخلسنوي لتحديد فيما إذا كان من الضرورة االعتراف بمخصص انخفاض القيمة في بيان 

، يتطلب من اإلدارة قدر كبير من األحكام لتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتحديد مستوى   خاصة
أحكام حول الموقف المالي  بوضععند تقدير ھذه التدفقات النقدية ، تقوم اإلدارة . المطلوبة انخفاض القيمة مخصصات

ترتكز ھذه التقديرات . خرى للتسوية وصافي القيمة القابلة للتحقيق للضمانات ذات الصلةللطرف المقابل والطرق األ
على افتراضات حول عوامل عدة متضمنة مستويات مختلفة من األحكام والشكوك وبحيث أن النتائج الفعلية قد تكون 

  .انخفاض القيمة مخصصاتدي إلى تغيرات مستقبلية في مختلفة مما يؤ
  

  مخصصات انخفاض جماعية   )٢(
  

مخصص انخفاض جماعي ب حتفظباإلضافة للمخصصات المحددة مقابل الموجودات الفردية المنخفضة ، فإن المجموعة ت
مقابل مجموعات معينة من القروض والسلفيات ذات السمات االقتصادية المماثلة والتي لم يتم تحديدھا كأرصدة تتطلب 

في اعتبارھا التركزات  االدارةالحاجة لرصد مخصص انخفاض جماعي ، تأخذ  عند تقييم. مخصصات انخفاض خاصة
من أجل تقدير المخصصات المطلوبة ، يتم وضع افتراضات . ونوعية االئتمان وحجم المحفظة والعوامل االقتصادية

ً نطاق المعطيلتحديد الطريقة التي يتم بموجبھا بيان الخسائر الكامنة وتحديد  للظروف االقتصادية ات المطلوبة وفقا
  .التاريخية والحالية

  

  مخصص انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات  )٣(
  

  )٣) (ي( ٣يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة  كما ھو مبين في إيضاح السياسة المحاسبية 
  

عند تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق، تستخدم المجموعة أسعاربيع محددة من قبل شركات تقييم مستقلة خارجية، تتمتع 
تقوم أسعار البيع على . بمؤھالت مھنية مناسبة معترف بھا ولديھا خبره حالية في موقع وفئة الممتلكات المطلوب تقييمھا

تاريخ التقييم بناًء على رغبة البائع ب التبادل على أساسهالذي يمكن إجراء  أساس القيم السوقية، وھي المبلغ المقدر
  .والمشتري وفقاً لشروط السوق االعتيادية

  

  االلتزامات الطارئة الناتجة عن المقاضاة  )٤(
  

ً في دعاوى قضائية يرتكز   .تنشأ في سياق أعمالھا االعتيادية قد نظراً لطبيعة عملياتھا ، قد تكون المجموعة طرفا
إمكانية د االقتصادية ورموالل الخارجي تدفقالتنشأ عن المقاضاة على احتمالية  قد مخصص االلتزامات الطارئة التي

  .وال يمكن التنبؤ بنتائجھا بدقة الشكوكتخضع مثل ھذه األمور للكثير من   .الوثوق من تقدير ھذه التدفقات الخارجة
  

  برنامج خيارت األسھم  )٥(
  

وتشتمل معطيات النموذج على .  القيمة العادلة لبرنامج خيارات األسھم بإستخدام نماذج بالك سكولزيتم تحديد 
سعرالسھم و سعر الممارسة وتقلبيات أسعار األسھم والفترات التعاقدية للخيارات والعائد الموزع ومعدالت الفائدة الخالية 

  .من المخاطر
  

  :ة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة على ما يليتشتمل األحكام المحاسبية الھامة المستخدم
  

  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  )أ
  

ضمن الفئات المحاسبية  المبدئيتقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاق للموجودات والمطلوبات المالية ليتم تصنيفھا 
  :المعينة المختلفة في الحاالت

  

أو " حتى االستحقاقكمحتفظ بھا " أو" بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" الماليةعند تصنيف الموجودات 
  .على التوالي )٥ و ٤  و ٣( )ب(٣، أكدت المجموعة بأنھا تلتزم بالوصف المبين في السياسة المحاسبية " متاحة للبيع"



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٤١  

  )تابع(استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

  عالقات التحوط المؤھلة  )ب
المالية كعالقات تحوط مؤھلة ، أكدت المجموعة بأنھا تتوقع أن يكون التحوط نافذاً بصورة كبيرة  دواتعند تصنيف األ

  .على مدى فترة عالقة التحوط
  

  تقييم األدوات المالية  )ج
  . ٦اإليضاح  و) ٨) (ب(٣ي السياسة المحاسبية تم مناقشة السياسة المحاسبية للمجموعة حول طرق قياس القيمة العادلة ف

  
  الموجودات والمطلوبات المالية   ٦

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية

  
عدا المشتقات واالستثمارات المحتفظ بھا لغرض  فيما يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

وذلك بالرجوع إلى األسعار  ، المتاجرة واالستثمارات المحتفظ بھا لغير غرض المتاجرة والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة
يقة المتداولة في سوق نشط أو باألسعار المحددة من قبل األطراف المقابلة أو من خالل استخدام طرق تقييم مثل طر

  .التدفقات النقدية المخصومة
  

تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن به استبدال موجودات أو تسوية مطلوبات بين أطراف على دراية ولديھا رغبة في 
ولھذا فقد ينشأ اختالف بين القيم الدفترية المدرجة وتقديرات   .إجراء ھذه المعامالت ضمن نطاق األعمال االعتيادية

ينطوي تعريف القيمة العادلة على االفتراض باستمرارية المجموعة دون وجود أية نية أو حاجة لتقليص   .لعادلةالقيمة ا
  .حجم العمليات ، بشكل مادي ، أو الدخول في معامالت بشروط ليست في صالح المجموعة

  
دناه الذي يوضح أھمية المدخالت تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام نظام تدريجي للقيم العادلة المبين أ

  :المستخدمة في وضع القياسات
  في سوق نشط ألداة نموذجية) غير المعدل(سعر السوق المدرج : ١المستوى. 
 

  أو ) وھي األسعار(على المدخالت القابلة للمالحظة ، سواء بصورة مباشرة  المبنيةأساليب التقييم : ٢المستوى
أسعار : تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام ). وھي المشتقة من األسعار(بصورة غير مباشرة 

دخالت الھامة قابلة أو أساليب تقييم أخرى بحيث تكون جميع الم ،السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة 
 . للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق

  

  تستندتشتمل ھذه الفئة على جميع األدوات التي . أساليب التقييم باستخدام مدخالت غير قابلة للمالحظة: ٣المستوى 
ت غير القابلة للمالحظة أثراً للمالحظة بحيث يكون للمدخال وغير قابلة على بيانات قابلة ھاأساليب تقييم مدخالت
 . كبيراً في تقييم األداة

  

تشتمل أساليب التقييم على صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ، ومقارنتھا مع أدوات مماثلة توجد 
تشتمل االفتراضات والمدخالت   .سكولز للتسعير ونماذج التقييم األخرى لھا أسعار سوق قابلة للمالحظة ، ونماذج بالك

،  ، وجداول االئتمان متداولةطر ومعدالت فائدة المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت فائدة خالية من المخا
أسعار السندات وحقوق الملكية وأسعار اضافًة الى يتم استخدامھا في تقدير معدالت الخصم  التي خرىوالمدخالت األ

إن الھدف من . كيةللحقوق الماألسعار المتوقعة  وأسعار حقوق الملكية ومؤشرات وارتباطات صرف العمالت األجنبية
أساليب التقييم يتمثل بالتوصل إلى تحديد للقيمة العادلة التي تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير، والتي كان ليتم 

  .تحديدھا من قبل مشاركي السوق وفقاً لشروط السوق االعتيادية
  

 واألرصدة للمصارف ،العكسية شراءوالمؤسسات المالية، عقود إعادة ال المصارف لدىرصدة القيم العادلة لأل إن
، قصيرة االجل وصدرت بأسعار السوق التي تكون على األرجحوعقود إعادة الشراء وودائع العمالء  والمؤسسات المالية

  .رب إلى حد كبير قيمھا الدفتريةاتق
  

تقدر المجموعة أن القيمة العادلة لمحفظة القروض والسلفيات ال تختلف بشكل مادي عن القيمة الدفترية المدرجة حيث 
بالنسبة للقروض   .ن معظم القروض والسلفيات تحمل أسعار فائدة السوق المتغيرة ويتم إعادة تسعيرھا بصورة دوريةأ

ة المتوقعـة بما في ذلك مبالغ الضمانات المتوقع تحقيقھا باستخدام التي انخفضت قيمھا فقد تم خصم التدفقـات النقدي
  .وال يختلف صافي الناتج عن القيم المرحلة بشكل مادي ، مالئمة مع الوضع في االعتبار وقت التحصيلالمعدالت ال



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٤٢  

  )تابع(الموجودات والمطلوبات المالية   ٦
  

  )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية 
  

  : ٢٠١١ديسمبر  ٣١يبين الجدول الموضح أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا المرحلة كما في 
     مصنفة   
  محتفظ بھا    محتفظ   بالقيمة العادلة  
  القيم  تكلفة مطفأة  قروض  حتى تاريخ  متاحة  بھا لغرض  األرباحمن خالل   
  المرحلة  أخرى  وسلفيات  االستحقاق  للبيع  المتاجرة  أو الخسائر  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
    ٢٤٫٤٦٨٫٦٤١  ٢٤٫٤٦٨٫٦٤١  -     -     -     -     -     مركزيةالنقد وأرصدة لدى المصارف 

                  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
    ١٫٦١٠٫٧٤٥  -     -     -     -     ١٫٦١٠٫٧٤٥  -     األرباح أو الخسائر    

    ١٥٫١٦٦٫٧٦٣   ١٥٫١٦٦٫٧٦٣  -     -     -     -     -       ماليةال مؤسساتالو مصارفال لدىأرصدة 
  ١٦٫٤٢٥٫٠٢٠  ١٦٫٤٢٥٫٠٢٠  -     -     -     -     -     عكسية اءعقود إعادة شر

    ١٥٩٫٥٢٢٫١٧٨  -     ١٥٩٫٥٢٢٫١٧٨  -     -     -     -     قروض و سلفيات
    ٢٦٫٥٦٩٫٣٤٠  -     -     ٥٫٢١٢٫١٣٥  ٢١٫٣٥٧٫٢٠٥  -     -     متاجرةال غرض استثمارات لغير
    ٩٫٦٥٩٫٨٢١  ٤٫٠٥٤٫١٧٤  -     -     -     ٤٫٨٠٨٫٣٨٩  ٧٩٧٫٢٥٨  موجودات أخرى

   -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------   ----------------------------- 
  ٢٥٣٫٤٢٢٫٥٠٨  ٦٠٫١١٤٫٥٩٨  ١٥٩٫٥٢٢٫١٧٨  ٥٫٢١٢٫١٣٥  ٢١٫٣٥٧٫٢٠٥  ٦٫٤١٩٫١٣٤  ٧٩٧٫٢٥٨    
  =============  =============  ============= ============= ============= =============  ============= 

  
    ٣٩٫٧٩٥٫٦٠١  ٣٩٫٧٩٥٫٦٠١  -     -     -     -     -       ماليةال مؤسساتالو أرصدة للمصارف
    ٣٫٥١٣٫٧٢٦  ٣٫٥١٣٫٧٢٦  -     -     -     -     -     عقود إعادة الشراء
      -     -     -     -     -     -     -     أوراق يورو تجارية

    ١٥١٫٨١٦٫٨٨٧  ١٥١٫٨١٦٫٨٨٧  -     -     -     -     -       عمالءال ودائع
    ١٥٫١٤٨٫٥١٦  ١٥٫١٤٨٫٥١٦  -     -     -     -     -     متوسطة األجل مديونيات

    ١٠٫٥٢٨٫٤٧٠  ٥٫٧٤٣٫٩٩٧  -     -     -     ٣٫٩٥٨٫٨٠٥  ٨٢٥٫٦٦٨  مطلوبات أخرى
    ٧٫٩٩٠٫٠٥٤  ٧٫٩٩٠٫٠٥٤  -     -     -     -     -     سندات ثانوية

   -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------   ----------------------------- 
  ٢٢٨٫٧٩٣٫٢٥٤  ٢٢٤٫٠٠٨٫٧٨١  -     -     -     ٣٫٩٥٨٫٨٠٥  ٨٢٥٫٦٦٨    
  =============  =============  ============= ============= ============= =============  ============= 



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٤٣  

  )تابع(الموجودات والمطلوبات المالية   ٦
  

  )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية 
  

  : ٢٠١٠ديسمبر  ٣١يبين الجدول الموضح أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا المرحلة كما في 
  

     مصنفة   
  محتفظ بھا    محتفظ   بالقيمة العادلة  
  القيم  تكلفة مطفأة  قروض  حتى تاريخ  متاحة  بھا لغرض  من خالل األرباح  
  المرحلة  أخرى  وسلفيات  االستحقاق  للبيع  المتاجرة  أو الخسائر  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ١٨٫٤٢٩٫٨٢٧  ١٨٫٤٢٩٫٨٢٧  -     -     -     -     -     نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

    ١٫٢٩٢٫٨٢٦  -    -     -     -     ١٫٢٩٢٫٨٢٦  -     األرباح أو الخسائر    
  ١٤٫٧٦٤٫٧٥٧  ١٤٫٧٦٤٫٧٥٧  -     -     -     -     -       ماليةال مؤسساتالو مصارفال لدىأرصدة 

  ١٠٫٨٩٨٫٤٥٧  ١٠٫٨٩٨٫٤٥٧  -     -     -     -     -     عقود إعادة شراء عكسية
  ١٣٦٫٨٣٣٫٤٩٦  -     ١٣٦٫٨٣٣٫٤٩٦  -     -     -     -     قروض وسلفيات 
  ٢١٫٣٩٦٫٠٠٥  -     -     ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ١٩٫٥٥٩٫٥٠٥  -     -     المتاجرة غرض استثمارات لغير
  ٥٫٥٧٢٫٨٥١  ٣٫٢٠٥٫٦٠١  -     -     -     ١٫٩٠١٫٧٧٠  ٤٦٥٫٤٨٠  موجودات أخرى

   -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------   ----------------------------- 
  ٢٠٩٫١٨٨٫٢١٩  ٤٧٫٢٩٨٫٦٤٢  ١٣٦٫٨٣٣٫٤٩٦  ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ١٩٫٥٥٩٫٥٠٥  ٣٫١٩٤٫٥٩٦  ٤٦٥٫٤٨٠  
  =============  =============  ============= ============= ============= =============  ============= 

  
  ٣١٫٥٥١٫٣٤٦  ٣١٫٥٥١٫٣٤٦  -     -     -     -     -       ماليةال مؤسساتالو أرصدة للمصارف
  ٢٫٥٤٢٫٨٩٦  ٢٫٥٤٢٫٨٩٦  -     -     -     -     -     عقود إعادة الشراء
  ٣٥٫٠٥٣  ٣٥٫٠٥٣  -     -     -     -     -     أوراق يورو تجارية

  ١٢٣٫١٣٠٫٥٨٩  ١٢٣٫١٣٠٫٥٨٩  -     -     -     -     -     ودائع العمالء
  ١٤٫٤٥٨٫٦٦٥  ١٤٫٤٥٨٫٦٦٥  -     -     -     -     -     متوسطة األجل مديونيات

  ٦٫٨٤٠٫٨٨٢  ٤٫٨٠٨٫١٩٣  -     -     -     ١٫٦٢٩٫٥٤٨  ٤٠٣٫١٤١  مطلوبات أخرى
  ٨٫٣١٢٫٢٨٦  ٨٫٣١٢٫٢٨٦  -     -     -     -     -     سندات ثانوية

   -----------------------------   -----------------------------   -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------   ----------------------------- 
  ١٨٦٫٨٧١٫٧١٧  ١٨٤٫٨٣٩٫٠٢٨  -     -     -     ١٫٦٢٩٫٥٤٨  ٤٠٣٫١٤١  
  =============  =============  ============= ============= ============= =============  ============= 

 



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٤٤  

  )تابع(الموجودات والمطلوبات المالية   ٦
  

  )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية 
  

  تسلسل القيم العادلة 
  

يبين الجدول أدناه تحليل لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة بنھاية فترة تقديم التقرير ، من خالل المستوى 
  :إطاره تصنيف قياس القيمة العادلةفي تسلسل  القيمة العادلة ، والذي يتم في 

  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
   ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 

  الموجودات المالية المحتفظ بھا
  ١٫٦١٠٫٧٤٥  -      -      ١٫٦١٠٫٧٤٥  لغرض المتاجرة   

  ٢١٫٣٥٧٫٢٠٥  ٢٤٫٣٨٦  ٤٫٤٧٦٫٢٤٦  ١٦٫٨٥٦٫٥٧٣  للبيعة الموجودات المالية المتاح
  ٥٫٦٠٥٫٦٤٧  -      ٥٫٦٠٥٫١٤٦  ٥٠١  الموجودات المالية المشتقة
  ٤٫٧٨٤٫٤٧٣  -      ٤٫٧٨٤٫٢٠٢  ٢٧١  المطلوبات المالية المشتقة

   ------------------------   ------------------------   ------------------------   ------------------------  
  ٣٣٫٣٥٨٫٠٧٠  ٢٤٫٣٨٦  ١٤٫٨٦٥٫٥٩٤  ١٨٫٤٦٨٫٠٩٠  
  ===========  ===========  ===========  ===========  

  
   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في 

  الموجودات المالية المحتفظ بھا
  ١٫٢٩٢٫٨٢٦  -      -      ١٫٢٩٢٫٨٢٦  لغرض المتاجرة   

  ١٩٫٥٥٩٫٥٠٥  ٤١٩٫٢٣٨  ٤٫٨٠٢٫٠٤٠  ١٤٫٣٣٨٫٢٢٧  الموجودات المالية المتاحة للبيع
  ٢٫٣٦٧٫٢٥٠  -      ٢٫٣٦٥٫٥٥١  ١٫٦٩٩  الموجودات المالية المشتقة
  ٢٫٠٣٢٫٦٨٩  -      ٢٫٠٣١٫٩٠٢  ٧٨٧  المطلوبات المالية المشتقة

   ------------------------   ------------------------   ------------------------   ------------------------  
  ٢٥٫٢٥٢٫٢٧٠  ٤١٩٫٢٣٨  ٩٫١٩٩٫٤٩٣  ١٥٫٦٣٣٫٥٣٩  
  ===========  ===========  ===========  ===========  

  
من تسلسل القيم العادلة حيث قامت اإلدارة  ٣المتاحة للبيع ضمن المستوى المالية  الموجوداتعن بعض تم اإلفصاح 

من قيمھا رأت اإلدارة أن التكلفة تتقارب بشكل كبير . بقيدھا بالتكلفة في ظل غياب البيانات السوقية القابلة للمالحظة
  .العادلة

  
  :٣يبين الجدول التالي تسوية من األرصدة اإلفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمقاييس القيمة العادلة في المستوى 

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  الموجودات المالية المتاحة للبيع

  ٤١٤٫٥٧١  ٤١٩٫٢٣٨  يناير  ١الرصيد كما في 
  ٢٦٠٫٢٨١  -      رياتتمش

  )٢٥٥٫٦١٤(  )٣٩٤٫٨٥٢(  و تحويالت تسويات
   --------------------------   ------------------- -------  

  ٤١٩٫٢٣٨  ٢٤٫٣٨٦  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
   --------------------------   --------------------------  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٤٥  

  نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية  ٧
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٨٨٣٫٤٣٨  ١٫١٣٢٫٣٤٤  الصندوق نقد في

  أرصدة لدى المصرف المركزي لدولة
  اإلمارات العربية المتحدة   

  ٥٫١٣٢٫٢٩٣  ٦٫٥٢٤٫٢٢٠  ودائع احتياطي نقدي -
  ٩٫٨٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  شھادات إيداع -
  -      ٩١٤٫٣٥٢  ودائع وأرصدة أخرى -

    خرىأرصدة لدى مصارف مركزية أ
  ١٫٥١٤٫٨٨٣  ١٫٣٨٨٫٥٨٠  ودائع احتياطي نقدي -
  ١٫٠٩٩٫٢١٣  ٨٫٥٠٩٫١٤٥  ودائع وأرصدة أخرى -

   --------------------------   --------------------------  
  ١٨٫٤٢٩٫٨٢٧  ٢٤٫٤٦٨٫٦٤١  
  ============  ============  

  
  . لعمليات المجموعة اليومية متوفرةإن ودائع االحتياطي النقدي غير 

  
  األرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل   ٨

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  محفظة المتاجرة  

  ٣٧٥٫٣٩٥  ٥٧٠٫٤٧٤  المحافظ المدارة
  ٩١٧٫٤٣١  ١٫٠٤٠٫٢٧١  وملكية أدوات دين

   --------------------------   --------------------------  
  ١٫٢٩٢٫٨٢٦  ١٫٦١٠٫٧٤٥  
  ============  ============  

  
  والمؤسسات المالية المصارف لدىأرصدة   ٩

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ١٫٩٠٤٫٩١٩  ٣٫١٢١٫٥٤٢  حسابات جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار

   ٦٠١٫٣٦٦  ٢٨٤٫٢٢٨   ھامشية ودائع
  ١١٫٥٩٨٫٤٧٢  ١٠٫٣٧٠٫٩٩٣  ودائع ثابتة

  ٦٦٠٫٠٠٠  ١٫٣٩٠٫٠٠٠  ايداعات الوكالة
   --------------------------   --------------------------  
  ١٤٫٧٦٤٫٧٥٧  ١٥٫١٦٦٫٧٦٣  
  ============  ============  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٤٦  

  عقود إعادة شراء عكسية  ١٠
  

ا األطراف األخرى    وم فيھ ية تق ادة شراء عكس ود إع ي عق دخول ف ة بال ال اإلعتيادي ياق األعم ي س تقوم المجموعة ف
  .قصير األجلبتحويل الموجودات المالية إلى المجموعة لغرض التمويل 

  

ر    اريخ التقري ي ت ا ف ة كم ة للموجودات المالي ة المرحل م ملي١٦٫٤٢٥بلغت القيم ون ١٠٫٨٩٨:  ٢٠١٠(ون درھ  ملي
  .)درھم

  

  ).الشيء: ٢٠١٠(خالل السنة  العكسيةشراء الالقيمة مقابل عقود إعادة  النخفاضلم يتم االعتراف بأي مخصصات 
  

  قروض وسلفيات  ١١
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  درھمألف   

  ١٤٠٫٨٥٦٫٢٠١  ١٦٤٫٨٢٥٫٠٢٣  إجمالي القروض والسلفيات
  )٣٫٦٦٤٫٠٨١(  )٤٫٨٠٠٫٧٠٦(  مخصص انخفاض القيمة: أناقص
 ً   )٣٥٨٫٦٢٤(  )٥٠٢٫١٣٩(  الفوائد المعلقة: ناقصا

   --------------------------   --------------------------  
  ١٣٦٫٨٣٣٫٤٩٦  ١٥٩٫٥٢٢٫١٧٨  صافي القروض والسلفيات

  ============  ============  
  
  : في تاريخ التقرير وفقاً للقطاعاتفيما يلي تحليل إلجمالي القروض والسلفيات   

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ١٦٫٩٤٩٫٧٩١  ١٧٫٢٩٣٫٠٥٥  القطاع الحكومي
  ٣٧٫٦٩٨٫٤٤٠  ٤٥٫٣٤٦٫٥٧٨  القطاع العام

  ٤٫٢٣٦٫٧٩٤  ١٦٫٠٥٢٫٥٣٦  القطاع المصرفي
  ٥٥٫٤١٥٫٦٣٢  ٥٩٫٢٨٨٫٧٨٠  الخاص/ الشركات قطاع 

  ٢٦٫٥٥٥٫٥٤٤  ٢٦٫٨٤٤٫٠٧٤  األفراد/ القطاع الشخصي 
   --------------------------   --------------------------  

  ١٤٠٫٨٥٦٫٢٠١  ١٦٤٫٨٢٥٫٠٢٣  إجمالي القروض والسلفيات
  ============  ============  

  
  :خالل السنةفيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة   

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ٢٫٦٥٧٫٥١٠  ٣٫٦٦٤٫٠٨١  يناير ١في 
      المحمل على السنة

  ٢٨٨٫١٣٣  ٤٢٨٫٣٧٦  جماعيمخصص    
  ١٫٠٧١٫٣٩٤  ١٫٢٩١٫٠٣٨  مخصص محدد   

  )٤٨٫٩٦٢(  )١٢٨٫١٩٥(  مبالغ مستردة
  )١٩٩٫٤٠٥(  )٢٦٨٫٩٣٩(  مرتجع خالل السنة

  )١٠٤٫٥٨٩(  )١٨٥٫٦٥٥(  حذفھامبالغ تم 
   --------------------------   --------------------------  

  ٣٫٦٦٤٫٠٨١  ٤٫٨٠٠٫٧٠٦  ديسمبر ٣١في 
  ============  ============  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٤٧  

  )تابع(قروض وسلفيات   ١١
  

  التمويل اإلسالمي
  

  :تشتمل القروض و السلفيات المذكورة أعاله على عقود التمويل اإلسالمية التالية

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  درھم ألف  

  
  ٦٫١٨٣٫٧٣٠  ٦٫٨٠٤٫١١٤  إجارة
  ٥١٧٫٨٨٣  ٦١١٫٥٨٨  مرابحة
  ١٤٫٦٩٩  ٢٫٩٤٠  مضاربة
  ١٫١٠٦  ٢٫٥٣٣  أخرى

   --------------------------   --------------------------  
  ٦٫٧١٧٫٤١٨  ٧٫٤٢١٫١٧٥  اإلسالمية جمالي التمويل والعقودإ

 ً   )٦٢٫٩٢٨(  )٦٣٫٢٩٠(  مخصص انخفاض القيمة: ناقصا
  )٣٫٢٣٩(  )٢٫٢٦٣(  أرباح معلقة: ناقصاً 

   --------------------------   --------------------------  
  ٦٫٦٥١٫٢٥١  ٧٫٣٥٥٫٦٢٢  
  ============  ============  

  
  :فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ٥٦٫٥٤٠  ٦٢٫٩٢٨  يناير ١الرصيد في 
    المحمل على السنة

  ١٠٫٣٢١  ٤٧٥  جماعيمخصص     
  ٢١٣  -      مخصص محدد    

  -      -      مبالغ مستردة
  -      )١١٣(  مرتجع خالل السنة

  )٤٫١٤٦(  -      وتعديالت أخرى حذفھامبالغ تم 
   --------------------------   ---------------- ----------  

  ٦٢٫٩٢٨  ٦٣٫٢٩٠  ديسمبر ٣١في الرصيد 
  ============  ============  

 
  :اإلجارة لمدفوعاتلحد األدنى لفيما يلي إجمالي اإلجارة والقيمة الحالية 

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  إجمالي اإلجارة
  ٩٥٤٫٢٥٩  ١٫٤٩٣٫٢٥٨  أقل من سنة

  ٣٫٦٨٣٫٥٨٨  ٣٫٧٩٦٫٣٢٠  من سنة إلى خمس سنوات
  ٣٫٠٢٩٫١٨٢  ٢٫٩٦٨٫٠٢٥  أكثر من خمس سنوات

   --------------------------   --------------------------  
  ٧٫٦٦٧٫٠٢٩  ٨٫٢٥٧٫٦٠٣  

  )١٫٤٨٣٫٢٩٩(  )١٫٤٥٣٫٤٨٩(  الدخل المؤجل: ناقصاً 
   --------------------------   --------------------------  

  ٦٫١٨٣٫٧٣٠  ٦٫٨٠٤٫١١٤  صافي اإلجارة
  ============  ============  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٤٨  

  )تابع(قروض وسلفيات   ١١
  

  )تابع( التمويل اإلسالمي
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  يةصافي القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإلجار
  ٦٦٩٫٧٠٠  ١٫١٦٥٫٥٠٨  أقل من سنة

  ٢٫٨٧٠٫٧٦٤  ٣٫٠٢٠٫٠٠٨  من سنة إلى خمس سنوات
  ٢٫٦٤٣٫٢٦٦  ٢٫٦١٨٫٥٩٨  أكثر من خمس سنوات

   --------------------------   --------------------------  
  ٦٫١٨٣٫٧٣٠  ٦٫٨٠٤٫١١٤  
  ============  ============  

  
  االستثمارات لغير غرض المتاجرة  ١٢

  
  االستثمارات المتاحة للبيع

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٤٣٥٫٩٥٠  ٤١٫٠٩٨  استثمارات غير مدرجة

  )١٦٫٧١٢(  )١٦٫٧١٢(  مخصص انخفاض القيمة : ناقصا
   --------------------------   --------------------------  
  ٤١٩٫٢٣٨  ٢٤٫٣٨٦  

  ١٩٫١٤٠٫٢٦٧  ٢١٫٣٣٢٫٨١٩  استثمارات مدرجة
   --------------------------   --------------------------  

  ١٩٫٥٥٩٫٥٠٥  ٢١٫٣٥٧٫٢٠٥  إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع
  ============  ============  

  

ألف  ٢٤٫١٠٤:  ٢٠١٠(ألف درھم  ٢٤٫٠٩٥تتضمن اإلستثمارات الغير مدرجة أسھم ملكية غير مدرجة بمبلغ 
ال تنوي المجموعة استبعاد ھذه  .العادلة بصورة موثوقةوالمرحلة بالتكلفة ، حيث أنه ال يمكن تقدير قيمتھا ) درھم

  .القريب المدىاالستثمارات في 
  

متاحة للبيع المدرجة كما في الستثمارات االالمتضمنة في  اتفاقيات إعادة الشراءبلغت قيمة أدوات الدين ضمن 
  ).١٦إيضاح ( )مليون درھم ٢٫٣٦١ : ٢٠١٠(مليون درھم  ٢٫٠٦٧ما قدره   ٢٠١١ ديسمبر  ٣١

  

  محتفظ بھا لالستحقاق
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ٥٫٢١٢٫١٣٥  لدينسندات ا

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

   --------------------------   --------------------------  
  ٢١٫٣٩٦٫٠٠٥  ٢٦٫٥٦٩٫٣٤٠  إجمالي االستثمارات لغير غرض المتاجرة

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

من  )ال شيء: ٢٠١٠(ألف درھم  ٢٦٦٫٦٩٢خالل السنة، قامت المجموعة بإعادة تصنيف سندات الدين البالغة 
لم ينتج عن إعادة التصنيف ھذه أي تأثير على حساب األرباح . استثمارات متاحة للبيع إلى محتفظ بھا لالستحقاق

  .والخسائر أو احتياطي القيمة العادلة



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٤٩  

  موجــودات أخرى  ١٣
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ١٫٢١٠٫٧٤٠  ١٫٨٤٦٫٣٩٦  فوائد مستحقة القبض
  ١٫٢٩٥٫٠٠٠  ١٫٣٦٩٫٩٥٥  قبوالت

  ٦٩٩٫٨٦١  ٨٣٧٫٨٢٣  مدينون متنوعون وذمم مدينة أخرى
  ٢٨٫٤٩٩  ٢٩٫٢٣٧  موجودات ضرائب مؤجلة

  ٢٫٣٦٧٫٢٥٠  ٥٫٦٠٥٫٦٤٧  )٣٨إيضاح ( القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
   --------------------------   --------------------------  
  ٥٫٦٠١٫٣٥٠  ٩٫٦٨٩٫٠٥٨  
  ============  ============  

  مبانـي ومعـدات  ١٤
  

  أثاث ومعدات  برامج  أراضي  
  أعمال  المكاتب  وأجھزة  ومباني  
  رأسمالية  والخزائن اآلمنة  الحاسب  وتحسينات  
  إجمالــي  قيد االنجاز  وسيارات  اآللي  الممتلكات  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  التكلفة
  ٢٫٦٩٤٫٣٧٢  ١٨٦٫١٩٩  ٢٢٠٫٨٥٦  ٣١٣٫٦٣٢  ١٫٩٧٣٫٦٨٥  ٢٠١٠يناير  ١في 

  ٣٧٦٫٧٨١  ١٧٥٫٢٥٢  ٥٠٫٤٣٩  ٣٣٫٦٦٣  ١١٧٫٤٢٧  استحواذات
  -     )١٢٢٫٢٣٨(  ١٫٧٩٦  ٢٠٫١٠٢  ١٠٠٫٣٤٠  تحويالت

  )٥٣٫٥٢٦(  -     )١٧٫٤٠٥(  )١٤٫٨٣٨(  )٢١٫٢٨٣(  محذوفات/ استبعادات 
   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------  

  ٣٫٠١٧٫٦٢٧  ٢٣٩٫٢١٣  ٢٥٥٫٦٨٦  ٣٥٢٫٥٥٩  ٢٫١٧٠٫١٦٩   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------  

  ٣٢٥٫٦٥١  ٢٠٤٫١٨٤  ٣٣٫٣١٨  ٣٩٫١١٧  ٤٩٫٠٣٢  استحواذات
    -     )١٥٥٫٤١٣(  ٤٫٩٢٩  ١٠١٫٣٧٤  ٤٩٫١١٠  تحويالت

  )٢٣٫١٤٧(  -     )١١٫٩٦١(  )٣٫٩٦٦(  )٧٫٢٢٠(  محذوفات/ استبعادات 
   ----------------------   ------------ ----------   ----------------------   ----------------------   ----------------------  

  ٣٫٣٢٠٫١٣١  ٢٨٧٫٩٨٤  ٢٨١٫٩٧٢  ٤٨٩٫٠٨٤  ٢٫٢٦١٫٠٩١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

  االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
  ٦٤٦٫٥٢٧  -     ١٣٩٫٢٨٥  ١٧٢٫٣٨٤  ٣٣٤٫٨٥٨   ٢٠١٠يناير  ١في 

  ١٢١٫١٤٤  -     ٣٠٫٨٩٢  ٤٧٫٨٥٣  ٤٢٫٣٩٩  المحمل على السنة
  )٣٧٫٥٩٧(  -     )١٤٫٩٦٦(  )١٣٫٥٩٣(  )٩٫٠٣٨(  استبعادات
  ٧٧٫٠٠١  -     -     -     ٧٧٫٠٠١  )٣٤ايضاح ( اض القيمةخسائر انخف

   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------  
  ٨٠٧٫٠٧٥  -     ١٥٥٫٢١١  ٢٠٦٫٦٤٤  ٤٤٥٫٢٢٠   ٢٠١٠ديسمير  ٣١في 

   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ------------- ---------   ---------------------  
  ١٥٧٫٢٧٧  -     ٣٨٫٣٦٣  ٧٠٫٠٦٧  ٤٨٫٨٤٧  المحمل على السنة

  )١٩٫٣٥٤(  -     )١٠٫٩٧٥(  )٢٫١٩٨(  )٦٫١٨١(  استبعادات
  ١٥٩٫٣٧٣  -     -     -     ١٥٩٫٣٧٣  )٣٤ايضاح ( اض القيمةخسائر انخف

   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------  
   ١٫١٠٤٫٣٧١  -     ١٨٢٫٥٩٩  ٢٧٤٫٥١٣  ٦٤٧٫٢٥٩  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
  القيم المرحلة

  ٢٫٢١٠٫٥٥٢  ٢٣٩٫٢١٣  ١٠٠٫٤٧٥  ١٤٥٫٩١٥  ١٫٧٢٤٫٩٤٩  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

  ٢٫٢١٥٫٧٦٠  ٢٨٧٫٩٨٤  ٩٩٫٣٧٣  ٢١٤٫٥٧١  ١٫٦١٣٫٨٣٢  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

 

ھذه  احتسابيتم . تشتمل األراضي والمباني وتحسينات الممتلكات على قطع أراضي لم يتم وضع خطط لتشيدھا
  .ھو أقل من تكلفتھاالذي األراضي بسعر السوق و

  

  .إن األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز تشتمل بصورة رئيسية على عقارات قيد اإلنشاء



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٥٠  

  والمؤسسات المالية مصارفللأرصدة   ١٥
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ومؤسسات مالية مصارف
  ٧٧٠٫٤٠٦  ١٫٧٠٥٫٠٥٨  ودائع جارية وتحت الطلب وودائع بإشعار

  -      ١٥٥٫٧٥٤  ھامش
  ٢٠٫٨٩٣٫١٩٦  ٢٥٫٠٥٣٫٥٦١  ودائع ثابتة
  ٤٫٠٨٠٫٠٠٠  ٥٫٨٠٨٫٤٠٠  ودائع وكالة

   --------------------------   --------------------------  
  ٢٥٫٧٤٣٫٦٠٢  ٣٢٫٧٢٢٫٧٧٣  
   --------------------------   --------------------------  

  يمركزالرف مصال
  ٨٩٠٫٦٠٨  ١٫٣٥١٫٠٠١  جارية وتحت الطلب

  ٤٫٩١٧٫١٣٦  ٥٫٧٢١٫٨٢٧  ودائع ثابتة و شھادات إيداع
   --------------------------   --------------------------  
  ٥٫٨٠٧٫٧٤٤  ٧٫٠٧٢٫٨٢٨  
   --------------------------   --------------------------  
  ٣١٫٥٥١٫٣٤٦  ٣٩٫٧٩٥٫٦٠١  
  ============  ============  

  

 ٪٤،٥٠إلى  ٪٠مقومة بعمالت مختلفة وتحمل سعر فائدة في نطاق  والمؤسسات المالية لمصارفلاألرصدة 
  ) .٪٤،٢٠إلى  ٪٠: ٢٠١٠(
  

  عقود إعادة الشراء   ١٦
  

تدخل المجموعة في اتفاقيات إعادة شراء في سياق أعمالھا االعتيادية والتي تقوم المجموعة بموجبھا بتحويل 
  . الموجودات المالية المعترف بھا مباشرة إلى أطراف أخرى

  

) درھم مليون ٢٫٣٦١:  ٢٠١٠( مليون درھم ٢٫٠٦٧ التقريربلغت القيمة المرحلة للموجودات المالية في تاريخ 
مليون  ٢٫٥٤٣:  ٢٠١٠(مليون درھم  ٣٫٥١٤باإلضافة إلى المطلوبات المالية المترافقة البالغة ) ١٢ إيضاح(

  ).درھم
  

  أوراق يورو تجارية  ١٧
  

ألف دوالر أمريكي  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠لغ بمب") إي سي بي برنامج("قام البنك بتأسيس برنامج أوراق اليورو التجارية 
ً إل   .٢٠٠٦سبتمبر  ١٣لالتفاقية مع سيتي بنك ان أي المؤرخة  صدار أوراق يورو تجارية تبعا
  

وتحمل  يسنغافورالالدوالر ذات عملة إسمية ھي  مليون درھم ٣٥: ٢٠١٠(ال يوجد سندات قائمة في تاريخ التقرير 
  ).شھراً  ١٢كما أنھا مستحقة في أقل من  ٪١،٠١فائدة 

  

  ودائع العمـالء  ١٨
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  :حسب نوع الحساب
  ٢٨٫١٩٥٫٥٦٧  ٣٢٫١٥٠٫٣٨٢  حسابات جارية
  ٥٫١٥١٫٩٣١  ٦٫٨١٤٫٧٨٨  حسابات توفير

  ٨٤٫٨٧٧٫٦٧٨  ١٠٥٫٢٨٨٫٠٥١  ودائع بإشعار وألجل
  ٤٫٩٠٥٫٤١٣  ٧٫٥٦٣٫٦٦٦  شھادات إيداع

   --------------------------   --------------------------  
  ١٢٣٫١٣٠٫٥٨٩  ١٥١٫٨١٦٫٨٨٧  
  ============  ============  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٥١  

  )تابع( ودائع العمـالء  ١٨
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  :حسب القطاع
  ٣٢٫٠٩٠٫٢٩٢  ٤٦٫٥٩٤٫٥٥٣  قطاع حكومي

  ٢٢٫١٤٠٫٦٤٨  ٢٦٫٠٧٧٫٢٩١  قطاع عام
  ٤١٫٦٤٤٫٩١٦  ٤٥٫٩٠٩٫٧٦٠  خاص/ قطاع شركات 
  ٢٧٫٢٥٤٫٧٣٣  ٣٣٫٢٣٥٫٢٨٣  قطاع األفراد

   --------------------------   --------------------------  
  ١٢٣٫١٣٠٫٥٨٩  ١٥١٫٨١٦٫٨٨٧  
  ============  ============  

  

المالية بدولة اإلمارات العربية  وزارةمليون درھم من  ٥٫٦٠٦ودائع خاصة تبلغ  تحويل ٢٠١٠سنة تم خالل 
 ٢٠١٦سنوات إلى سندات الشق الثاني المستحقة في ديسمبر  ٥إلى  ٣المتحدة ذات استحقاقات تعاقدية أصلية من 

  ).٢١راجع اإليضاح (
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  :التوزيع الجغرافيحسب 
  ٨١٫٠١٦٫٧٣١  ١٠١٫٨٤٨٫٠٧٧  اإلمارات العربية المتحدة

  ١١٫١٤٢٫٦٦٥  ١٩٫٨٠٣٫٨٥٣  أوروبا
  ٢٤٫٢٥٧٫٧٨٨  ٢٠٫٠٧٤٫٣٣٥  الدول العربية
  ٢٫٢٣٣٫٦٥٩  ٣٫٩٩٤٫١٦٧  األمريكيتان

  ٢٫٨١٢٫٨٩٤  ٤٫٧٢٤٫٣٨١  آسيا
  ١٫٦٦٦٫٨٥٢  ١٫٣٧٢٫٠٧٤  أخرى

   --------------------------   --------------------------  
  ١٢٣٫١٣٠٫٥٨٩  ١٥١٫٨١٦٫٨٨٧  
  ============  ============  

  

  الودائع اإلسالمية للعمالء  
  

  :العمالء المذكورة أعاله على الودائع اإلسالمية للعمالء كالتالي تشتمل ودائع  
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  

  ١٫٩٤٩٫٣٠٧  ٢٫٧٦٩٫١٠٦  ودائع الوكالة
  ١٤٠٫٩٦١  ١٤٦٫٢٨٥  ودائع المضاربة

   --------------------------   --------------------------  
  ٢٫٠٩٠٫٢٦٨  ٢٫٩١٥٫٣٩١  
  ============  ===========  

  متوسطة األجل مديونيات  ١٩
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  ٣٫٤٨٩٫٣٥٠  ٣٫٤٨٩٫٣٥٠  قروض مجمعة وتسھيالت أخرى
  ١٠٫٩٦٩٫٣١٥  ١١٫٦٥٩٫١٦٦  متوسطة اآلجل سندات

   --------------------------   --------------------------  
  ١٤٫٤٥٨٫٦٦٥  ١٥٫١٤٨٫٥١٦  
  ============  ============  

  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٥٢  

  )تابع( متوسطة األجل مديونيات  ١٩
  

  : ديسمبر ٣١كانت السندات التالية قائمة كما في 
  

   ٢٠١٠   ٢٠١١  سنة    
  ألف درھم  ألف درھم  االستحقاق  الفائـدة  العملـة

 
  ٢٫٠٨٠٫٧٠٦  ٢٫٠١٠٫٣١٣  ٢٠١٢فبراير   )ثابت( ٪٥،٨٧٥  يه استرلينيجن

  ١٦٨٫٦٧١  ١٦٦٫٥٦٩  ٢٠١٢يونيو   فرق متزايد+ أشھر يوريبور  ٣  يورو
  ٥٦٣٫٨٤٢  ٥٥٦٫٨١٥  ٢٠١٢يوليو   فرق متزايد+ أشھر يوريبور  ٣  يورو

  ٧٣٫٥٧٠  ٧٧٫٨٠٨  ٢٠١٢أكتوبر   نقطة  ١٢٠+ أشھر ليبور دوالر أمريكي  ٣  دوالر أمريكي 
  ٨٧٫٧٠٢  ٨٩٫٠٨٨  ٢٠١٣أكتوبر   )ثابت( ٪١،٦٥  دوالر ھونغ كونغ
  ٣٫٢٢٩٫٠٢١  ٣٫٢٧٠٫٢٠٤  ٢٠١٤سبتمبر   )ثابت( ٪٤،٥  دوالر أمريكي

  ١٩٤٫٧١٣  ١٩٧٫٧١٨  ٢٠١٤سبتمبر   )ثابت( ٪٣،٨   دوالر ھونغ كونغ
  ١١٩٫٠٥٥  ١٢١٫٠٦٣  ٢٠١٤أكتوبر   )ثابت( ٪٣،٩  دوالر ھونغ كونغ
  ٢٫٨١٨٫٥٤٣  ٢٫٨٩٢٫٩٦٦  ٢٠١٥مارس   )ثابت( ٪٤،٢٥  دوالر أمريكي

  ٥٧٧٫٨٣٠  ٥٧٣٫٤٤٩  ٢٠١٥يونيو   )ثابت( ٪٤،٧٥  رينغيت ماليزي 
  ١٤١٫٦٠٥  ١٥٢٫٧٥٢  ٢٠١٧سبتمبر   )ثابت( ٪٣،٤٠  دوالر ھونغ كونغ
  ١٠٤٫٧٣٢  ١١٣٫٨٢٩  ٢٠١٧سبتمبر   )ثابت( ٪٣،٧١  دوالر أمريكي

  ١٤٥٫٨٥٧  ١٥٥٫٥٠٨  ٢٠١٧سبتمبر   )ثابت( ٪٤،٣٢  دوالر ھونغ كونغ
  ١٥٠٫٨٤٤  ١٦٥٫٨٣٣  ٢٠١٩سبتمبر   )ثابت( ٪٤،٤٥  دوالر ھونغ كونغ
  ٥١٢٫٦٢٤  ٥٤٩٫٩٢٢  ٢٠٢٠ديسمبر   )ثابت( ٪٤،٩٠  رينغيت ماليزي 

  -     ٤٩١٫٨٦٩  ٢٠٢٦ يوليو  )ثابت( ٪٢،٦٠  ين ياباني
  -     ٧٣٫٤٦٠  ٢٠٣٦ سبتمبر  )ثابت( ٪٤،٨٠  دوالر أمريكي

       ------------------------   ------------------------  
      ١٠٫٩٦٩٫٣١٥  ١١٫٦٥٩٫١٦٦  
        ===========  ===========  

  
لم تتعرض المجموعة ألي من حاالت عدم السداد للقيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق بقروض متوسطة 

  . ٢٠١٠و   ٢٠١١األجل خالل 
  

  مطلـوبات أخرى  ٢٠
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  

  ٩٤١٫٥٠٧  ١٫٣٦٨٫٥٢٦  فوائد مستحقة الدفع
  ١٫٢٩٠٫٣١٢  ١٫٣٣١٫٥٤٣  قبوالت

  ٣٨٨٫٣٢٠  ٤٢١٫١٤٦  مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين
  ٢٫٥٧٦٫٣٧٤  ٣٫٠٤٣٫٩٢٨  حسابات دائنة ودائنون متنوعون ومطلوبات أخرى

  ٢٫٠٣٢٫٦٨٩  ٤٫٧٨٤٫٤٧٣  )٣٨إيضاح (القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
  ٥٣٫٨١٧  ٦٣٫٦٢٠  ضريبة دخل خارجية

   --------------------------   --------------------------  
  ٧٫٢٨٣٫٠١٩  ١١٫٠١٣٫٢٣٦  
  ============  ============  

   



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٥٣  

  
  )تابع( مطلـوبات أخرى  ٢٠

  

  :  حركة مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين كما يليكانت 

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٣٧٩٫٥٣١  ٣٨٨٫٣٢٠  يناير ١الرصيد في 

  ٧٢٫٨٢١  ٧٧٫٦٥٩  المخصص خالل السنة
  )٦٤٫٠٣٢(  )٤٤٫٨٣٣(  المدفوع خالل السنة

   --------------------------   --------------------------  
  ٣٨٨٫٣٢٠  ٤٢١٫١٤٦  ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

المستحق لقد قامت المجموعة بتكوين مخصص لضرائب اإليرادات الخارجية وفقاً لتقديرات اإلدارة إلجمالي المبلغ 
ً لمعدالت الض ً ، قامت المجموعة احيثما ك.  التقرير بتاريخ ريبة السارية أو السارية بشكل جوھريوفقا ن مناسبا

  .بسداد دفعات الضرائب على الحساب فيما يتعلق بھذه المطلوبات المقدرة
  

 ً  وفيما يلي حركة ھذا . لصافي أرباح السنة المعدلة يتم احتساب مخصص ضرائب اإليرادات الخارجية للسنة وفقا
  : المخصص

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٦٢٫٣٠٩  ٥٣٫٨١٧  يناير  ١في 

  ٨٨٫٢٩١  ١١١٫٦٢٤  )٣٥إيضاح (مخصص للسنة 
  )٩٦٫٧٨٣(  )١٠١٫٨٢١(  ضرائب دخل خارجية مدفوعة صافية من المستردات

   -- ----------------------   --------- ------- --------  
  ٥٣٫٨١٧  ٦٣٫٦٢٠  ديسمبر ٣١في 

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

  سندات ثانوية  ٢١
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٥٫٦٢٦٫٩٠٨  ٥٫٩١٢٫٦٤٧  سندات الشق الثاني –دائرة المالية  –سندات ثانوية 
  ٢٫٦٨٥٫٣٧٨  ٢٫٠٧٧٫٤٠٧  سندات ثانوية

   ---- -------------------   -----------------------  
  ٨٫٣١٢٫٢٨٦  ٧٫٩٩٠٫٠٥٤  
  ============  ============  

  
  لوزارة المالية الرأسماليةسندات الشق الثاني 

  
قام . يتم سدادھا بصورة ربع سنوية في نھاية الفترة متصاعدةثابتة  فائدة ٢٠١٦تحمل السندات المستحقة في ديسمبر 

 .لتعرض أسعار الفائدة على ھذه السنداتمن اتحوط بالالبنك 
  
  

  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٥٤  

  )تابع(سندات ثانوية  ٢١
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  باتوطلبند الم
  ١٫٠٩٩٫٦٧٢  ١٫٠٤٠٫٦٣٢  ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
  ١٫٥٨٥٫٧٠٦  ١٫٠٣٦٫٧٧٥   ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إصدار 

   --------- ---------------   -------------- ----------  
  ٢٫٦٨٥٫٣٧٨  ٢٫٠٧٧٫٤٠٧  
  ============  ============  

  الملكيةبند حقوق 
  ٧٢٫٩٢٦  ٧٢٫٩٢٦  ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
  ٥٢٫٩٨٤  ٥٢٫٩٨٤   ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إصدار 
 ً   )٤٠٫٥٠٢(  )٤٠٫٥٠٢(  ٢٠٠٦مارس  ١٥تحويالت إصدار: ناقصا
  )١٠٫٤٨٣(  )٢٥٫٣٤٥(   ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إعادة شراء إصدار : ناقصاً 
  -      )٣٢٫٤٢٤(    االحتياطي العام إلى المحول

   ---------------- --------   ---------- --------------  
  ٧٤٫٩٢٥  ٢٧٫٦٣٩  
  ============  ============  

  :٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
وفقاً العتمادھا في  ٢٠١٦مارس  ١٥مليار درھم تستحق في  ٢،٥أصدر البنك سندات ثانوية قابلة للتحويل بقيمة 

أشھر وفقا  ٣تحمل السندات أسعار فائدة لمدة . ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٢اجتماع الجمعية العمومية االستثنائية المنعقد في 
  .تسدد بصورة ربع سنوية ٪٠،٢٥زائداً  اإلمارات بنوك بين السائدة الفائدة سعارأل
  

 ٣٢٫٤٢٤، وبالتالي تم تحويل األسھم المتمثلة في مبلغ ٢٠٠٦مارس  ١٥ر التحويل إلصدار خالل السنة، انتھى خيا
  .ألف درھم المتعلقة بھذا اإلصدار إلى االحتياطي العام

  

من ھذا اإلصدار من السوق بمبلغ  )الشيء: ٢٠١٠(ألف درھم  ٦٢٫٠٠٠عالوة على ذلك، قام البنك بإعادة شراء 
 ٦٠٫١٩١وبالتالي تم تخفيض إجمالي مكونات االلتزامات القائمة بمقدار ). الشيء: ٢٠١٠(ألف درھم  ٥٤٫٤٠٥

 )الشيء: ٢٠١٠(ألف درھم  ٧٫٠٢٢أرباح من اإلطفاء بمبلغ تم االعتراف بكما ). الشيء: ٢٠١٠(ألف درھم 
  .دةحضمن البينات المالية المو

  
  :كاآلتي في بيان المركز المالي الموحد ض السندات القابلة للتحويل أعالهتم عر

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  متحصالت من إصدار سندات قابلة للتحويل

  )٧٢٫٩٢٦(  )٧٢٫٩٢٦(  مبالغ مصنفة ضمن بند حقوق الملكية: ناقصا
   --------------------------   --------------------------  

  ٢٫٤٢٧٫٠٧٤  ٢٫٤٢٧٫٠٧٤  القيمة المرحلة على بند المطلوبات عند اإلعتراف المبدئي 
  ٢٠٫٥٧١  ٢١٫٧٢٢  الفوائد المطفأة المتراكمة: يضاف
  )١٫٣٤٧٫٩٧٣(  )١٫٣٤٧٫٩٧٣(  بند المطلوبات المحول: ناقصا

  -      )٦٠٫١٩١(   شراؤھا إعادة تم القيمة المرحلة على مطلوبات
   --------------------------   --------------------------  

  ١٫٠٩٩٫٦٧٢  ١٫٠٤٠٫٦٣٢  القيمة المرحلة على بند المطلوبات 
  ============  ============  

  
يتم احتساب الفائدة على السندات على أساس العائد الفعلي عبر إحتساب سعر الفائدة الفعلي لسندات مشابھة غير قابلة 

ما قدره   ٢٠١١ديسمبر  ٣١بلغ سعر الفائدة الفعلي في .  للتحويل على بند المطلوبات للسندات القابلة للتحويل
٢،٣٤:  ٢٠١٠( ٪١،٨١١٪(.  

   



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٥٥  

  )تابع(سندات ثانوية  ٢١
  

   ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إصدار 

مليار درھم تستحق بتاريخ  ٢صدار سندات ثانوية قابلة للتحويل بقيمة بإ  ٢٠٠٨فبراير  ٢٨كما قام البنك في 
.  ٢٠٠٧ سبتمبر  ٥اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد في  وذلك بناًء على موافقة،   ٢٠١٨فبراير  ٢٨

ً  أشھر ايبور ٣تحمل ھذه السندات معدل فائدة يعادل    .٪  تدفع بشكل ربع سنوي٠،٢٥ ناقصا
  

  :تم عرض ھذه السندات القابلة للتحويل أعاله في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  درھمألف   ألف درھم  

  
  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  متحصالت من إصدار سندات قابلة للتحويل

  )٥٢٫٩٨٤(  )٥٢٫٩٨٤(  مبالغ مصنفة ضمن بند حقوق الملكية: ناقصا
   --------------------------   --------------------------  

  ١٫٩٤٧٫٠١٦  ١٫٩٤٧٫٠١٦  القيمة المحملة على بند المطلوبات عند اإلعتراف المبدئي
  ٢٣٫٩١٦  ٢١٫١٢٤  الفوائد المطفأة المتراكمة:يضاف

  )٣٨٥٫٢٢٦(  )٩٣١٫٣٦٥(  القيمة المرحلة للمطلوبات المعاد شرائھا
   --------------------------   --------------------------  

  ١٫٥٨٥٫٧٠٦  ١٫٠٣٦٫٧٧٥  القيمة المحملة على بند المطلوبات 
  ============  ============  

  
يتم احتساب الفائدة على السندات على أساس العائد الفعلي ، عبر إحتساب سعر الفائدة الفعلي لسندات مشابھة غير 

ما قدره  ٢٠١١ديسمبر  ٣١بلغ سعر الفائدة الفعلي في .  قابلة للتحويل على بند المطلوبات للسندات القابلة للتحويل
٢،٠٢: ٢٠١٠(٪ ١،٣٨٤ ٪(  

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

ً (درھم للسھم العادي  ١٧،٤١، بسعر تحويل  ٢٠١٣فبراير  ٢٨تاريخ طلب في من أول  تداولقبل عشرة أيام   الحقا
فبراير  ٢٨خ طلب وذلك في ھذه السندات في أول تاري كما يملك البنك خيار إسترداد).  حةصدار اسھم المنإل

٢٠١٣.  
  

  .تشكل السندات الثانوية القابلة للتحويل جزًء من الشق الثاني لرأس مال البنك
  
من ھذا ) درھم ألف ١٨١٫٧١٠ :٢٠١٠(م  درھ ألف ٥٦١٫٠٠٠ما قيمته  ام البنك خالل السنة بإعادة شراءق

، انخفض  نتيجة لذلك  ).درھم ألف ١٥٤٫٤٧٨  ٢٠١٠(درھم  ألف ٥٣٦٫٩٣٠مقابل مبلغ  اإلصدار من السوق
 )ألف درھم ١٧٥٫٩٢٢: ٢٠١٠( ألف درھم ٥٤٦٫١٣٩إجمالي البنود القائمة من المطلوبات وحقوق الملكية بمقدار 

ذلك ، تم اإلعتراف ضمن بيان  باإلضافة إلى . على التوالي )ألف درھم ٤٫٧٨٧: ٢٠١٠( ألف درھم ١٤٫٨٦٢و 
  .)ألف درھم ٢٦٫٦٦٩ :٢٠١٠( ناتجة عن عملية التصفية درھم ألف ٢٦٫٠٦٨بأرباح بقيمة  لدخل الموحدا

  
  القيمة العادلة

  
تعكس القيمة المرحلة على بند المطلوبات للسندات القابلة للتحويل قيمھا العادلة الحالية على أساس التدفقات النقدية 

  .المخصومة
  

إخالل أخر متعلق بسندات ثانوية  أو أيلم تتعرض المجموعة ألي من حاالت عدم السداد للقيمة األصلية والفوائد 
  . ٢٠١٠و  ٢٠١١قابلة للتحويل خالل 

  
  
  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٥٦  

  ات يرأس المال واالحتياط ٢٢
  

  رأس المال
  درھم واحد لكل سھم  مليون سھـم عادي بقيمة ٢٫٨٧٠لبنك من ا المصرح لدىيتكون رأس المـال 

يتكون رأس المـال المصدر والمدفوع بالكامل كما في .  )مليون سھم بقيمة درھم واحد لكل سھم ٢٫٣٩٢ :  ٢٠١٠(
سھم عادي  مليون ٢٫٣٩٢: ٢٠١٠(سھم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم  مليون ٢٫٨٧٠من   ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  ).بقيمة درھم واحد لكل سھم
  

  القانونياالحتياطـي 
والمادة  )وتعديالته( ١٩٨٤لعام ) ٨(يقتضي قانون الشـركات التجاريـة في دولـة االمارات العربيـة المتحـدة رقم 

رباح السنوية إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ رصيد من صافي األ ٪١٠للبنك تحويل  بنود التأسيسمن  ٥٦
  .إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المساھمين.  فوع٪ من قيمة راس المـال المد٥٠االحتياطي القانوني 

  
  االحتياطـي الخـاص

بنود  من ٥٦والمادة رقم  ١٩٨٠لعام  ١٠تتم التحويالت الى االحتياطي الخاص بموجب القانون االتحادي رقم 
ية الى االحتـياطي حتى ٪ من صافي األرباح السنو١٠للبنك والتي تنـص على أن يتم تحويل ما ال يقل عن  التأسيس

  .إن االحتياطي الخاص غير قابل للتوزيع على المساھمين.  ٪ من قيمة رأس المال المدفوع٥٠رصيد اليبلغ 
  

  توزيعات األرباح
  :ديسمبر ٣١تم سداد توزيعات األرباح النقدية التالية من قبل المجموعة خالل السنة المنتھية في 

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١   
  ألف درھم   ألف درھم  

  
  ٢١٧٫٤٢٨  ٧١٧٫٥١١  )درھم ٠،١: ٢٠١٠(لكل سھم عادي  ھمدر ٠،٣توزيعات نقدية 

  ٢١٧٫٤٢٨  ٤٧٨٫٣٤٠  مصدرة )٪ أسھم منحة ١٠:  ٢٠١٠(٪ أسھم منحة  ٢٠
    =========  ========  

  
  توزيعات مقترحة

  العادي وأسھم منحة بقيمةدرھم للسھم  ٠،٣  ، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٢ يناير ٣١في 
 ٢٠١١فيما يتعلق بـ )  ٪ ٢٠درھم للسھم العادي وأسھم منحة بقيمة  ٠،٣ توزيع أرباح نقدية بقيمة :٢٠١٠( ٪ ٣٠

  .متوقف على موافقة المساھمين في إجتماع الجمعية العموميةوھو 
  

  خرىات أيإحتياط
  :آلتيات اخرى تشمل ايإحتياط

  
  االحتياطـي العام  ) أ(

 ١٣في  .االحتياطي العام قابل للتوزيع على المساھمين بناء على توصيات مجلس اإلدارة للمساھمينإن 
الى ) مليار درھم٢،١:٢٠١٠(مليار درھم  ٢،٣على تحويل الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية  تم ٢٠١٠ مارس

  .االحتياطي العام
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٥٧  

  )تابع(رأس المال واالحتياطات  ٢٢
  

  )تابع( خرىإحتياطات أ
  

 احتياطي القيمة العادلة )ب(
  

يشتمل احتياطي القيمة العادلة على صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا لغير 
  .غرض المتاجرة إلى أن يتم إيقاف االعتراف بھذه االستثمارات أو انخفاض قيمھا واحتياطي تحوط التدفقات النقدية

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم   ألف درھم  

  االستثمارات –احتياطي إعادة التقييم 
  المتاحة للبيع   

  )٨٤١٫٣٨٨(  )٤١٤٫٦٠٦(  يناير ١في 
  ٣٢٦٫٢٨٨  )٦٧٥٫٩٤٩(  في الخسائر غير المحققة خالل السنة النقص/  )الزيادة(

  صافي الخسائر المحققة خالل السنة
  ١٠٠٫٤٩٤  ١٧٤٫٣١٧  في بيان الدخل الموحد   

   --------------------------   --------------------------  
  )٤١٤٫٦٠٦(  )٩١٦٫٢٣٨(  ديسمبر ٣١في 

   --------------------------   --------------------------  
  تحوطات التدفقات النقدية - احتياطي التحوط 

  )٣٫٨٣٥(  -     يناير ١في 
  ٣٫٨٣٥  ١٧٫٢٢٤  التغيرات في القيمة العادلة

   --------------------------   --------------------------  
  -      ١٧٫٢٢٤  ديسمبر ٣١في 

   --------------------------   --------------------------  
  )٤١٤٫٦٠٦(  )٨٩٩٫٠١٤(  ديسمبر ٣١اإلجمالي في 

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

حدوث  خاللھا إن الفترة المتوقع . سندات متوسطة األجلللمقابلة بشكل أساسي التدفقات النقدية  تعتبر تحوطات
  .الفترة نفسھا للمديونيات متوسطة األجل على األرباح أو الخسائر ، ھي أن تؤثر منھا المتوقعوالتدفقات النقدية ، 

  
  تحويل العمالت االجنبية إحتياطي  )ج(

  .االفتتاحية تحويل صافي الموجوداتالعمالت االجنبية اإلختالفات التي تنتج من تحويل يمثل إحتياطي 
  
  حكومة أبوظبي -سندات الشق االول الرأسمالية   ٢٣

  

المتعلق بدعم رأس مال البنوك ، قام البنك باصدار سندات الشق األول  ٢٠٠٩ضمن برنامج حكومة أبوظبي لعام 
لھا تاريخ سداد محدد وثانوية وغير إن ھذه السندات ليس .  مليارات درھم ٤بقيمة ") السندات("الرأسمالية القانونية 

ً لذلك ستحمل السندات فائدة تعادل   ٦مضمونة وتحمل فوائد ثابتة تدفع في أخر المدة بشكل نصف سنوي ، الحقا
.  يملك البنك خيار عدم سداد أي من السندات بناًء على تقديره الخاص.  أشھر ايبور باالضافة الى ھامش ربح ثابت

  .السندات المطالبة بھا وفي حال عدم سداد الفائدة ال يعتبر ھذا الحدث تخلفاً عن سدادھاكما اليحق لحملة تلك 
  

ي    دت ف ة التي عق ر اإلعتيادي ة غي ة العمومي ى اإلصدار خالل الجمعي ارس  ١١تم الموافقة عل ك . ٢٠٠٩م رر البن ق
  .)مليون درھم ٢٤٠:  ٢٠١٠(مليون درھم خالل السنة  ٢٤٠القيام بسداد سندات بقيمة 

  
  
  
  
  
  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٥٨  

 برنامج خيارات األسھم   ٢٤
  

لنخبة من الموظفين ، فترة ") البرنامج("بإطالق برنامج سداد يرتكز على أسھم  ٢٠٠٨قام البنك خالل عام 
 .صالحيتھا ثالث سنوات ويمكن ممارسته خالل الثالث سنوات الالحقة

 
ً لبرنامج خيارات األسھم الحالي ، بمنح شريحة تتضمن  ألف من خيارات األسھم  ١٧٫٠٥٠قام البنك استئنافا

  . )ألف خيارات األسھم ٤٫٨٣٩:   ٢٠١٠(للموظفين المستحقين خالل السنة 
  

يكون إن الشرط الرئيسي للمنح ھو أن . سنوات ٣سنوات وفترة ممارسة  ٣يخضع كل خيار بصفة عامة لفترة منح 
سنوات من تاريخ  ٦يسقط الخيار بعد .  حامل الخيار مستمر في العمل مع بنك أبوظبي الوطني في تاريخ المنح

  .المنح ، بصرف النظر عما إذا كان تم ممارسته أم ال
  

  :فيما يلي عدد خيارات األسھم
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  عدد الخيارات  عدد الخيارات  
  ألف  ألف  

  
  ١٩٫٦٦٦  ٢٣٫٧٣٠  يناير  ١القائمة في 

  )٧٧٥(  )١٫٢٥٦(  متنازل عنھا خالل السنة
  -      -      الممارسة خالل السنة
  ٤٫٨٣٩  ١٧٫٠٥٠  الممنوحة خالل السنة

   --------------------------   --------------------------  
  ٢٣٫٧٣٠  ٣٩٫٥٢٤  ديسمبر  ٣١القائمة في 

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

. درھم ١٢،٩٥درھم إلى  ١٥،٥٥تعديل سعر الممارسة من  ٢٠١١مارس  ١٣نتيجة إلصدار أسھم منحة ، تم في 
ديسمبر  ٣١إن سعر الممارسة لكافة الخيارات القائمة كما في ).  درھم ١٥،٥٥ درھم إلى ١٧،٢٨: ٢٠١٠(للسھم 
  .)درھم١٥،٥٥: ٢٠١٠(درھم ١٢،٩٥ ھو ٢٠١١

  
  يـرادات الفوائـدإ  ٢٥

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  :د منفوائ
  ٧٨٫٥٦٢  ٧١٫٥٧٤  المصارف المركزية

  ٣٥٩٫٢٤٧  ٦٠٧٫١٨٨  المصارف و المؤسسات المالية
  ٢٤٫٣٩٣  ٩٤٫٣٤١  عقود إعادة الشراء العكسية

  ١٣٫٦١٤  ٨٫٣٢٦  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٨٥٧٫٧٦٢  ٩٧٢٫٠٦٩  استثمارات لغير غرض المتاجرة

  ٥٫٨١٣٫٢٨٠  ٥٫٨٩٨٫٢٨٨  قروض وسلفيات للعمالء
   --------------------------   --------------------------  
  ٧٫١٤٦٫٨٥٨  ٧٫٦٥١٫٧٨٦  
  ============  ============  

  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٥٩  

  مصروفات الفوائـد  ٢٦
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  :فوائد لـ
  ٢٠٥٫٧٥١  ٢٧١٫٢٧٢  و المؤسسات المالية لمصارفا

  ١٩٫١٠٠  ١٩٫٦٢٨  عقود إعادة الشراء مع المصارف
  ٢٢١  ١٣٨  أوراق يورو تجارية

  ٩٩٣٫٥١٨  ٩١٢٫٧٤٣  ودائع العمالء
  ١٠٣٫٩٣٠  ١١٥٫٩٣٥  شھادات إيداع

  ٤٦٤٫٤٤٤  ٥١١٫٣٣٩  مديونيات متوسطة األجل
  ٣٤٢٫٢٨١  ٣٢٥٫٤٨٣  سندات ثانوية

   --------------------------   --------------------------  
  ٢٫١٢٩٫٢٤٥  ٢٫١٥٦٫٥٣٨  
  ============  ============  

  
  إيرادات عقود التمويل اإلسالمي  ٢٧

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٢٤٥٫٠٧٣  ٣٠٠٫٤١٨  إجارة
  ٣٧٫٧٩٠  ٦١٫٩٠٥  مرابحة
  ٣٦٢  ٤٨٨  مضاربة

   --------------------------   --------------------------  
  ٢٨٣٫٢٢٥  ٣٦٢٫٨١١  
  ============  ============  

  
  حصة المودعين من األرباح  ٢٨

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٤٩٫٥٩٩  ٥٢٫١٦٤  ودائع الوكالة

  ٢٫٣٩٩  ٣٫٠٠١  ودائع المضاربة
   --------------------------   --------------------------  
  ٥١٫٩٩٨  ٥٥٫١٦٥  
  ============  ============  
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  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٦٠  

  إيرادات رسوم وعموالتصافي   ٢٩
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  إيرادات رسوم و عموالت

  ١٤٦٫٢٥٤  ١٧٤٫٢٦١  خطابات اعتماد
  ٢٢٣٫٨٩٠  ٢٣٧٫٢٤٠  خطابات ضمان 

  ٢٢٫٠٨٣  ١٦٫١٧٠  إيرادات وساطة ، صافية 
  ٨٧٩  ٢٫٤٣٦  طرح عام أولي لالكتتاب في أسھم

  ١٠٩٫٦٠٦  ١١١٫٣٣٧  إدارة موجودات وخدمات استثمارية 
  ٦١٫٥٦٤  ١٠٥٫٩٨٨  رسوم مشاركة في المخاطر 

  ٦٥٩٫٩٩٠  ٧٥٢٫٧٢١  رسوم إقراض الشركات واألفراد 
  ٢٦٫٠٥٣  ١٩٫٩٠٨  رسوم أرصدة الحسابات المنخفضة 

  ٣٣٫٢٦٢  ٣٢٫٤٥٦  عموالت على التحويالت 
  ١٧٦٫٩٩٧  ١٨٣٫٤٢٨  أخرى إيرادات 

   --------------------------   --------------------------  
  ١٫٤٦٠٫٥٧٨  ١٫٦٣٥٫٩٤٥  إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت

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

  مصروفات الرسوم والعموالت
  ١٢٫٣٠٣  ١٥٫٣١٤   عموالت وساطة
  ٤٫٣٠٩  ٤٫٥٠٨  رسوم تشغيلية  
  ١٠٢٫٩٩٥  ١٧٤٫٠٩٩  ئتمان االرسوم بطاقات 
  ٥٦٫٩٢٠  ٥١٫٢٠٥  عموالت أخرى

   --------------------------   --------------------------  
  ١٧٦٫٥٢٧  ٢٤٥٫١٢٦  إجمالي مصروفات الرسوم والعموالت 

   --------------------------   --------------------------  
  ١٫٢٨٤٫٠٥١   ١٫٣٩٠٫٨١٩  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

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

 والوكالةرسوم محصلة من قبل المجموعة على خدمات اإلئتمان تتضمن رسوم إدارة موجودات وخدمات إستثمارية 
  .حيث تقوم المجموعة باإلحتفاظ أو إستثمار موجودات بالنيابة عن عمالئھا

  
  اتاالستثمار صافي إيرادات  ٣٠

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  المحققة والغير محققة مناألرباح  ) /الخسائر(صافي 

  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح   
  ١٧٦٫٥٥٠  )٨٣٫٠٦٦(  أو الخسائر والمشتقات المالية   

    ن بيع االستثماراتمصافي األرباح الناتجة 
  ١٢٢٫٤٧٩  ١٧٤٫٣١٧  لغير غرض المتاجرة    

  ٢٫١٩١  ٢٫٢٨٩  إيرادات توزيعات األرباح
   --------------------------   --------------------------  
  ٣٠١٫٢٢٠  ٩٣٫٥٤٠  
  ============  ============  

تم بيان إيرادات الفوائد من أدوات الدين المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكذلك 
  .إيرادات الفوائد أدوات الدين المصنفة كاستثمارات لغير غرض المتاجرة ضمن
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  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٦١  

  صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية  ٣١
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  المتاجرة وإعادة تحويل العمالت  )خسائر/ (أرباح 

  )٣٨٫٢٧٨(  ٩٨٫٦٩٨  األجنبية واألدوات المشتقة ذات الصلة   
  ٣١٢٫١٦٩  ٤٢٣٫٥٣٣  التعامالت مع العمالء 

   --------------------------   --------------------------  
  ٢٧٣٫٨٩١  ٥٢٢٫٢٣١  
  ============  ============  

  

  خرىاألتشغيلية اليرادات اإل  ٣٢
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١    
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٢٦٫٦٦٩  ٣٣٫٠٩٠  قابلة للتحويلمصدرة  أرباح من إعادة شراء سندات

  ٤٣٫٨٦٣  ٣٨٫٢٨٨  أخرى
   --------------------------   --------------------------  
  ٧٠٫٥٣٢  ٧١٫٣٧٨  
  ============  ============  

  

  مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية أخرى  ٣٣
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ١٫٤٩٥٫٨٢١  ١٫٧١٦٫٣٨٠  تكاليف الموظفين 

 ٥٣٤٫٢٤٨  ٦٣٩٫٧٩٩  مصروفات عمومية وإدارية أخرى
  ١٢١٫١٤٤  ١٥٧٫٢٧٧  استھالك

  ٣٤٫٧٨٩  ٥٠٫٢٦٨  تبرعات وھبات
   --------------------------   --------------------------  
  ٢٫١٨٦٫٠٠٢  ٢٫٥٦٣٫٧٢٤  
  ============  ============  

   



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٦٢  

  

  صافي مخصص انخفاض القيمة  ٣٤
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٢٨٨٫١٣٣  ٤٢٨٫٣٧٦  )١١ايضاح ( للقروض والسلفيات جماعيةمخصصات 

  ١٫٠٧١٫٣٩٤  ١٫٢٩١٫٠٣٨  )١١يضاح ا(مخصصات خاصة للقروض والسلفيات 
  )١٩٩٫٤٠٥(  )٢٦٨٫٩٣٩(  )١١ايضاح (والسلفيات  قروضالعكس مخصصات 

  )٤٨٫٩٦٢(  )١٢٨٫١٩٥(  )١١ايضاح (استرداد مخصصات خسائر القروض 
  قروض وسلفيات منخفضة  حذف

  ٤٫٦٧٢  ١٩٫١٣٣  الموحد بيان الدخل الىالقيمة    
ً  حذفھااسترداد قروض تم    )٢٫٣١٥(  )٢٫٢٣١(  سابقا

  ١٦٫٢٥٣  -     مخصصات لالستثمارات 
  ٧٧٫٠٠١  ١٥٩٫٣٧٣  )١٤إيضاح (* موجودات غير ماليةالمخصص انخفاض قيمة 

   --------------------------   --------------------------  
  ١٫٢٠٦٫٧٧١  ١٫٤٩٨٫٥٥٥  
  ============  ============  

  
  ل تخدام من قب ة بغرض االس قامت المجموعة خالل السنة بتعديل االفتراضات للقيمة المستخدمة لبعض الممتلكات المملوك

م ١٥٩٫٣٧٣المجموعة ، نتج عن ھذه التعديالت إضافة مخصص انخفاض القيمة بمبلغ  ألف ٧٧٫٠٠١: ٢٠١٠( ألف درھ
  )).ج( ٥إيضاح (، )درھم

  
  الدخل الخارجيةمصاريف ضرائب   ٣٥

  
باإلضافة إلى التعديالت الخاصة بالضرائب المؤجلة ، يتم احتساب محمل السنة على أساس صافي أرباح السنة 

  .المعدل وفقاً لمعدالت الضريبة المطبقة في المناطق الخارجية المعنية
  

  :كان المحمل ضمن بيان الدخل الموحد خالل السنة كما يلي
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٨٨٫٢٩١   ١١١٫٦٢٤  )٢٠ايضاح (المحمل للسنة 

  ١٤٫٣١١  )٥٨٨(  تعديالت متعلقة بالضرائب المؤجلة
   --------------------------   --------------------------  
  ١٠٢٫٦٠٢  ١١١٫٠٣٦  
  ============  ============  

  
  النقد وما يعادله  ٣٦

  
التدفقات النقدية الموحد على المبالغ التالية التي تستحق خالل ثالثة أشھر من يشتمل النقد وما يعادله المدرج في بيان 

  :اإليداع/ تاريخ االستحواذ 
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ١١٫٥٤٨٫٨٣٣  ٢٠٫٣٣٢٫٠٠٤  نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية 

  ٩٫٤٢٧٫٧٤٦  ٩٫٦٥٧٫٥٧٣  والمؤسسات المالية أرصدة لدى المصارف
   --------------------------   --------------------------  

  ٢٠٫٩٧٦٫٥٧٩  ٢٩٫٩٨٩٫٥٧٧  النقد وما يعادله
  ============  ============  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٦٣  

  االلتزامات واالرتباطات الطارئة  ٣٧
  

  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٣٦٫٧٤٤٫٧٣٤  ٣٢٫٢٧٩٫٦٥٨  خطابات اعتماد
  ٤٧٫٨٥٤٫٧٩٧  ٤٥٫٤١١٫٨٩٣  خطابات ضمان

  ٢٤٫٣٦٤٫٥٥٦  ٢٠٫٨٧٣٫٣٩٥  التزامات تقديم تسھيالت ائتمانية غير مسحوبة
  ١٠٫٠٦٦٫٤٠٥  ١١٫٥٦٤٫٧٨٣  ضمانات مالية

   --------------------------   --------------------------  
  ١١٩٫٠٣٠٫٤٩٢  ١١٠٫١٢٩٫٧٢٩  
   --------------------------   --------------------------  

  
  :أدناه على الشكل الموضحكما في تاريخ التقرير الرأسماليةعقود اإليجار التشغيلية و تم بيان التزامات

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٥٥٫١٧٩  ٨٩٫٥٧٣  التزامات لمصروفات رأسمالية مستقبلية

  التزامات لمدفوعات مستقبلية بموجب عقود
  ١٥٠٫٩٨١  ١٦٤٫٧٨٥  اإليجار التشغيلية للمباني   

   --------------------------   --------------------------  
  ٢٠٦٫١٦٠  ٢٥٤٫٣٥٨  
   --------------------------   --------------------------  

  ١١٩٫٢٣٦٫٦٥٢  ١١٠٫٣٨٤٫٠٨٧  إجمـــالي االلتزامات واالرتباطات الطارئة
  ============  ============  

  
وخطابات الضمان بالدفع نيابًة عن عمالئھا عند تقديم المستندات أو في تلتزم المجموعة بموجب خطابات االعتماد 

   .حالـة إخفاق ھؤالء العمالء بالوفاء بالتزاماتھم وفقاً لشروط العقد
  

ً  ارتباطات تمـثل لتقديم تسھيالت إئتمانية االلتزامات وعادة ما .  تعاقدية لتقديم قروض وتسھيالت ائتمانية تجدد تلقائيا
ونظراً .  يكون لھذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة ، أو تشتمل على شروط إللغائھا وقد تتطلب دفع رسوم

ثل بالضرورة إلمكانية انتھاء صالحية ھذه العقود دون القيام بسحب التسھيالت ، فان إجمالي القيم التعاقدية ال تم
  .التزامات نقدية مستقبلية

  
  :االلتزامات لمدفوعات اإليجار التشغيلي كما يلي

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  درھم ألف  

  ٤٣٫٠٤٢  ٥١٫٢٤٦  أقل من سنة واحدة
  ٨٥٫٤٠٩  ٩٠٫٨١١  من سنة إلى خمس سنوات
  ٢٢٫٥٣٠  ٢٢٫٧٢٨  أكثر من خمس سنوات

   --------------------------   --------------------------  
  ١٥٠٫٩٨١  ١٦٤٫٧٨٥  إجمالي االلتزامات

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



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٦٤  

  )تابع( االلتزامات واالرتباطات الطارئة  ٣٧
  

تم إبرامھا مع البنوك والمؤسسات المالية بمبلغ  سدادال المقايضة متأخرةتضمنت عقود الضمانات المالية عقود 
 .والتي تتم بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي) مليون درھم ٦٫٤٣٩: ٢٠١٠(مليون درھم  ٨٫٨٤٥

  

  : عقود الضمانات الماليةتتضمن 
  

  :غرافيالتوزيع الجالتركزات حسب 
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

  ١٫٧٠٧٫٩٤٥  ٣٦٧٫٣٠٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٩٥٤٫٩٨٠  ٢٫٠٩٣٫٦١٠  أوروبا

  ٧٢٧٫٢٥٤  ١٣٩٫٥٧٤  الدول العربية
  ٣٨٥٫٦٦٥  ٢٩٣٫٨٤٠  األمريكيتان

  ٢٫٥٨٩٫٤٦٥  ٤٫٥٣٦٫١٥٥  آسيا
  ٧٣٫٤٦٠  ١٫٤١٤٫١٠٥  أخرى

   --------------------------   --------------------------  
  ٦٫٤٣٨٫٧٦٩  ٨٫٨٤٤٫٥٨٤  
  ============  ============  

  
  األدوات المالية المشتقة  ٣٨

  
وتشتمل .  االعتيادية ، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقةتقـوم المجموعة ، ضمن سياق أعمالھا 

ھذه المعامالت .األدوات المالية المشتقة على العقود اآلجلة والعقود المستقبلية وعقود المقايضة وعقود الخيارات
  .تدخل بصورة أساسية مع البنوك و المؤسسات المالية

  
المستقبلية بالتزامات شراء أو بيع عمالت أجنبية أو سلع أو أدوات مالية في تاريخ تتمثل العقود اآلجلة والعقود 

  .مستقبلي محدد مقابل سعر محدد
  

تتمثل عقود المقايضة باالتفاقيات المبرمة بين المجموعة واألطراف األخرى لتبادل التدفقات النقدية المستقبلية وفقاً 
ً ما تستخدمھا المجموعة بعقود مقايضة أسعار فائدة تتمثل عق.  للمبالغ اإلسمية المتفق عليھا ود المقايضة التي غالبا

  .العمالتوعقود مقايضة 
  

من السلع أو  دمحد مقدارتمثل عقود الخيارات باالتفاقيات التعاقدية التي تعطي الحق ، وليس االلتزام ، لشراء أو بيع 
  .في أي وقت خالل فترة زمنية محددةاألدوات المالية بسعر ثابت إما بتاريخ مستقبلي محدد أو 

  
مشتقات بالقيمة العادلة من خالل الرجوع لألسعار المدرجة في سوق نشط أو األسعار المقدمة من اليتم قياس 

  .األطراف المقابلة أو طرق التقييم مثل التدفقات النقدية المخصومة
  

،  لألدوات المالية المشتقة والتي تعادل القيمـة العادلةيوضـح الجدول المبين أدناه القيم الموجبة والسالبة العادلة 
ً الستحقاقھا يمثل المبلغ اإلسمي مبلغ األصل المتعلق بالمشتقات .  باإلضافة إلى المبالغ اإلسمية التي تم تحليلھا وفقا

تدل المبالغ .  المالية أو معدل اإلسناد أو مؤشر األسعار والذي يتـم على أساسه قياس التغير في قيمة المشتقـات
  .اإلسمية على حجم المعامالت القائمة في نھاية السنة وال تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان

  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  المالية الموحدةايضاحات حول البيانات 
  

٦٥  

  )تابع( األدوات المالية المشتقة  ٣٨
  

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  ------------------------------------- المبالغ اإلسمية وفقاً لإلستحقاق  -------------------------------------------   

  أكثر من  من ثالث سنوات  من سنة الى  من ثالثة اشھر  اقل من ثالثة  المبلغ  القيمة السوقية  القيمة السوقية  
  خمس سنوات  الى خمس سنوات  ثالث سنوات  الى سنة  اشھر  اإلسمي  السالبة  الموجبة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  المحتفظ بھا لغرض المتاجرة
  ٣٨٫٤٩٥٫٣٨٣  ٤٧٫٤٧٢٫٥٨٦  ٦٠٫٢٨٦٫٠١٧  ٣٩٫٢٩٥٫١٢٨  ٢١٫٠٩٢٫٢٥٤  ٢٠٦٫٦٤١٫٣٦٨  ٢٫٧٨٤٫٣٣٨  ٣٫١٠٤٫٤٣٤  عقود مقايضة أسعار الفائدة

  -     -     ٣٦٫٥١٠  -     ٥٨٥٫٢٣١  ٦٢١٫٧٤١  ٢٦٫٨٠٠  ٢٧٫٦٧٣  مختلفةعمالت بضة أسعار الفائدة عقود مقاي
  -     -     ٤٫١٦٢٫٤١٤  ٤٤٫٥٩١٫١١٣  ١٠١٫١٨٠٫٠٩٢  ١٤٩٫٩٣٣٫٦١٩  ٣٢٣٫٥٧٨  ٨٢٨٫٩٨٥  عقود مقايضة عمالت
  -     -     -     -     -     -     -     -     عقود خيارات سندات

  وعقود مستقبلية   عقود شراء أوراق مالية آجلة
  -     -     -     -     ٢٤٣٫١٣٧  ٢٤٣٫١٣٧  ٢٧١  ٥٠١  ألسعار الفائدة   

  -     -     -     ٣٫٨٦٢٫٢٥١  -     ٣٫٨٦٢٫٢٥١  ٣٫٨٥٦  -     مستقبلية ألسعار الفائدةعقود 
  ٤٫٧٨٩٫٧٢٣  ٧٩٧٫٢٠٨  ٤٫٨٦٧٫٤٢٠  ٣٫١٨٩٫٠٣٢  -     ١٣٫٦٤٣٫٣٨٣  ٣٤٨٫٢٨٥  ٣٥١٫٠٩٧  منتجات منظمة
  وعقود آجلة  لعمالتعقود خيارات ا

  -     -     ٩٦١٫٣٢١  ١٫٨٤٤٫٩٣١  ٤٫٠١٩٫٧٤٤  ٦٫٨٢٥٫٩٩٦  ٤٧١٫٦٧٧  ٤٩٥٫٦٩٩  لصرف عمالت أجنبية    
  -     -     ٢٤٢٫١٠١  ٥٥٫٠٩٥  -     ٢٩٧٫١٩٦  -     -     عقود المقايضة متأخرة السداد

   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  
  ٤٣٫٢٨٥٫١٠٦  ٤٨٫٢٦٩٫٧٩٤  ٧٠٫٥٥٥٫٧٨٣  ٩٢٫٨٣٧٫٥٥٠  ١٢٧٫١٢٠٫٤٥٨  ٣٨٢٫٠٦٨٫٦٩١  ٣٫٩٥٨٫٨٠٥  ٤٫٨٠٨٫٣٨٩     
   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   -------------- ----------------  

  :محتفظ بھا كتحوط للقيم العادلة
     ١٤٧٫٩٩٨  ٨٫٣٦١٫١٣٦  ٤٫١٦٠٫٧٢٧  ٣٫٢٥٥٫٢١١  ٤٫١٥٥٫٠٦٥  ٢٠٫٠٨٠٫١٣٧  ٧٣٤٫١٦٨  ٦٤٤٫٢٦٥  عقود مقايضة اسعار الفائدة

    ٥٫٩٣٩٫٧١٢  ٨٤٦٫٦٦٥  ٢٫٥٥٣٫١٧٧  ٤٠٤٫٧٢٨  ٩٩٠٫٠٤٨  ١٠٫٧٣٤٫٣٣٠  ٨١٫٢٠٠  ١٣٠٫٠٦٨  عقود مقايضة عمالت
  -     -     -     -     ١٥٫٢٥٦  ١٥٫٢٥٦  -     -     العائداتمقايضة إجمالي عقود 

  -     -     ٣٦٧٫٣٠٠  -     -     ٣٦٧٫٣٠٠  ٤٫٥٩٩  -     عقود مستقبلية ألسعار الفائدة
  ------------------------------   ------------------------------   ------- د-----------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   
  ٦٫٠٨٧٫٧١٠  ٩٫٢٠٧٫٨٠١  ٧٫٠٨١٫٢٠٤  ٣٫٦٥٩٫٩٣٩  ٥٫١٦٠٫٣٦٩  ٣١٫١٩٧٫٠٢٣  ٨١٩٫٩٦٧  ٧٧٤٫٣٣٣    
   -------------------- ----------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  

  :قديةمحتفظ بھا كتحوط للتدفقات الن
  ٣٥٫٦٥٢  -     -     -      -     ٣٥٫٦٥٢  -     ٢٣  عقود مقايضة أسعار الفائدة

    وعقود آجلة  عقود خيارات العمالت
  -     -     -     ٢٫٩٠٢٫٤٠٥  ٢٫٦٣٦٫٠٨٧  ٥٫٥٣٨٫٤٩٢  ٥٫٧٠١  ٢٫٢٢٧   لصرف عمالت أجنبية    

  ٣٣١٫٠٤١  -     -     -     -     ٣٣١٫٠٤١  -     ٢٠٫٦٧٥  عقد مقايضة أسعار الفائدة بعمالت مختلفة
   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  
  ٣٦٦٫٦٩٣  -     -     ٢٫٩٠٢٫٤٠٥  ٢٫٦٣٦٫٠٨٧  ٥٫٩٠٥٫١٨٥  ٥٫٧٠١  ٢٢٫٩٢٥  
   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  

  ٤٩٫٧٣٩٫٥٠٩  ٥٧٫٤٧٧٫٥٩٥  ٧٧٫٦٣٦٫٩٨٧  ٩٩٫٣٩٩٫٨٩٤  ١٣٤٫٩١٦٫٩١٤  ٤١٩٫١٧٠٫٨٩٩  ٤٫٧٨٤٫٤٧٣  ٥٫٦٠٥٫٦٤٧   اإلجمالي
  =============  =============  =============  =============  =============  =============  =============  =============  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  المالية الموحدةايضاحات حول البيانات 
  

٦٦  

  )تابع( األدوات المالية المشتقة  ٣٨
  

   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  ------------------------------------- المبالغ اإلسمية وفقاً لإلستحقاق  -------------------------------------------   

  أكثر من  من ثالث سنوات  من سنة الى  من ثالثة اشھر  اقل من ثالثة  المبلغ  القيمة السوقية  القيمة السوقية  
  خمس سنوات  الى خمس سنوات  ثالث سنوات  الى سنة  اشھر  اإلسمي  السالبة  الموجبة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  المحتفظ بھا لغرض المتاجرة
  ٢٥٫٠٨٢٫٨٥٤  ١٧٫٥٠٥٫٥٣٥  ٢٩٫٧٧٢٫٨٩٢  ٢٣٫١٧٨٫٣٨٥  ١٣٫٤٣٠٫١٢٧  ١٠٨٫٩٦٩٫٧٩٣  ٩٧٤٫٤١٢  ١٫١٢٠٫٠٠٦  الفائدة عقود مقايضة أسعار

  -     -     -     ٤٫٤٣٧٫٥٤٩  -     ٤٫٤٣٧٫٥٤٩  ٣٨٨٫١٥٥  ٣٨٥٫٨٨٤  مختلفةعمالت بعقود مقايضة أسعار الفائدة 
  -     -     -     -     -     -     -     -     عقود مقايضة عمالت

  -     -     -     -     ٢٩٫٤٤٠٫٢١٠  ٢٩٫٤٤٠٫٢١٠  ٣٣١  ٢٧١  خيارات سنداتعقود 
  -     -     -     -     ٩٫٦٣٨٫٠٩٩  ٩٫٦٣٨٫٠٩٩  ٤٥٦  ١٫٤٢٨  آجلة ة فائدأسعار عقود 

  ٢٫٧٨٧٫٩٥٣  ٢٢٣٫٧٠٠  ٢١٫٨٨٢٫٤٠٠  -     -     ٢٤٫٨٩٤٫٠٥٣  ٢٦٣٫٨٩٢  ٢٦٣٫٨٩٢  منتجات منظمة
    وعقود آجلة  عقود خيارات العمالت

  -     ٢٦٩٫٧٨٠  ٤٫٤٠٥٫٨٦٩  ٣٤٫٨٢٦٫٩٦٥  ٦٩٫٠٢٥٫٥٣٤  ١٠٨٫٥٢٨٫١٤٨  ٢٫٣٠٢  ١٣٠٫٢٨٩  لصرف عمالت أجنبية    
  -     -     -     -     -     -     -     -     عقود المقايضة متأخرة السداد

   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  
  ٢٧٫٨٧٠٫٨٠٧  ١٧٫٩٩٩٫٠١٥  ٥٦٫٠٦١٫١٦١  ٦٢٫٤٤٢٫٨٩٩  ١٢١٫٥٣٣٫٩٧٠  ٢٨٥٫٩٠٧٫٨٥٢  ١٫٦٢٩٫٥٤٨  ١٫٩٠١٫٧٧٠  
   ----------- -------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  

  :للقيم العادلةمحتفظ بھا كتحوط 
  ٥٫٢١٤٫٩٥٠  ٧٫١١٠٫٠٢١  ٥٫٥٠٩٫١٧٣  ٢٫١٧٥٫١٠٣  -     ٢٠٫٠٠٩٫٢٤٧  ٣١١٫٢٨٤  ٤٥٠٫٧٠٥  عقود مقايضة اسعار الفائدة

  ٢٫٠٧١٫٢٥٧  ١٫٧٧١٫٦٦٦  ٣٩٨٫٠٧٠  ٨٠٫٣٣٤  -     ٤٫٣٢١٫٣٢٧  ٩١٫٨٥٧  ١٤٫٧٧٥  عقود مقايضة عمالت
  -     -     -     -     ١٣٫٧٥٢  ١٣٫٧٥٢  -     -     العائداتمقايضة إجمالي عقود 

  -     -     -     -     -     -     -     -     عقود مستقبلية ألسعار الفائدة
   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  
  ٧٫٢٨٦٫٢٠٧  ٨٫٨٨١٫٦٨٧  ٥٫٩٠٧٫٢٤٣  ٢٫٢٥٥٫٤٣٧  ١٣٫٧٥٢  ٢٤٫٣٤٤٫٣٢٦  ٤٠٣٫١٤١  ٤٦٥٫٤٨٠  
   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  

  :محتفظ بھا كتحوط للتدفقات النقدية
  -     -     -     -     -     -     -     -     ايضة أسعار الفائدة عقود مق

    وعقود آجلة  عقود خيارات العمالت
  -     -     -     -     -     -     -     -     لصرف عمالت أجنبية    

  -     -     -     -     -     -     -     -     عقد مقايضة أسعار الفائدة بعمالت مختلفة
   ------------------------------   ------------------- -----------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  
     -     -     -     -     -     -     -     -  
   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  

  ٣٥٫١٥٧٫٠١٤  ٢٦٫٨٨٠٫٧٠٢  ٦١٫٩٦٨٫٤٠٤  ٦٤٫٦٩٨٫٣٣٦  ١٢١٫٥٤٧٫٧٢٢  ٣١٠٫٢٥٢٫١٧٨  ٢٫٠٣٢٫٦٨٩  ٢٫٣٦٧٫٢٥٠  ياإلجمال
  =============  =============  =============  =============  =============  =============  =============  =============  

  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٦٧  

  )تابع( األدوات المالية المشتقة  ٣٨
  
الناتجة عن تقييم أدوات  على التواليالخسائر / األرباح  المشتقات تمثلب ةتعلقالمالسالبة العادلة / القيم الموجبة  إن

/ وال تشير ھذه المبالغ إلى أي خسائر حالية أو مستقبلية ، حيث تم تعديل القيم الموجبة .  بصورة عادلة التحوط
  . السالبة المماثلة إلى القيم المرحلة للقروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بھا لغير المتاجرة المغطاة بالتحوط

  
  المشتقات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة

مؤھلة لعالقات تحوط ، وذلك إلدارة تعرضاتھا لمخاطر العمالت ك مصنفةالعة المشتقات ، غير تستخدم المجمو
وتشتمل األدوات المستخدمة بصورة رئيسية على عقود مقايضة أسعار .  األجنبية وأسعار الفائدة ومخاطر االئتمان

  . الجدول الموضح أعالهإن القيم العادلة لتلك المشتقات مبينة في .  الفائدة والعمالت وعقود أجلة
  

  المشتقات المحتفظ بھا كعقود تحوط للقيمة العادلة 
تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط من التغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن الموجودات 

، و القروض غرض المتاجرة لغير المحتفظ بھا االستثمارات ،تالسلفيا ،دة والتي تحمل فائدة مثل القروضالمحد
تستخدم المجموعة عقود صرف عمالت أجنبية آجلة وعقود مقايضة عمالت .  السندات الثانويةمتوسطة األجل و

  .لتغطية مخاطر العمالت المحددة بصفة خاصة
  

  المشتقات المحتفظ بھا كعقود تحوط للتدفقات النقدية 
ت مختلفة للحماية من مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة بعمال

ً بالشروط الھامة . أجنبية الفائدة الناتجة عن إصدار سندات متوسطة األجل بعمالت التزمت المجموعة جوھريا
  . أجنبية الخاصة بعقود مقايضة العمالت المختلفة والسندات متوسطة األجل بعمالت

  

  األطراف ذات العالقة  ٣٩
  

  ھوية االطراف ذات العالقة
  

تشتمل األطراف ذات العالقة على كبار المساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة المجموعة 
يتم اعتماد شروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة وھي تتماشى مع الشروط .  وشركاتھم ذات الصلة

  .أو االدارة الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة
  
  شركة األم والجھة المھيمنة العلياال
  

من  ٪ ٧٠،٤٨، تم إنشاء مجلس أبوظبي لالستثمار الذي يمتلك نسبة ٢٠٠٦لسنة ) ١٦(وفقاً ألحكام القانون رقم 
 .رأسمال البنك

  
  تعويضات كبار موظفي اإلدارة ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم  

   اإلدارةتعويضات كبار موظفي 
  ٤٩٫١٤٠   ٦١٫٤٣٥  مكافآت الموظفين قصيرة األجل

  ١٫٢٤١  ١٫٣٥٨  تعويضات التقاعد للموظفين
  ١٫٣١٣  ١٫٥١٢  مكافآت نھاية الخدمة

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

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

قرر البنك القيام بسداد سندات فيما يخص سندات الشق األول الخاصة بحكومة أبوظبي لرأسمال البنك خالل 
  ).مليون درھم ٢٤٠: ٢٠١٠(درھم  مليون ٢٤٠السنة بقيمة 



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٦٨  

  )تابع( األطراف ذات العالقة  ٣٩
 

  الشروط واألحكام
  

ٌ ٪ سنوي ٧٪ إلى ٠،٠٥ تراوح منبمعدل فائــدة تتم تقديم القروض والسلفيات إلى األطراف ذات العالقة خالل العام   ا
ً ١٨إلى  ٪١:  ٢٠١٠(   ).٪ سنويا
  

حسابات ال تحمل (تتراوح الفوائد المحققة على ودائع العمالء من قبل األطراف ذات العالقة خالل العام من ال شيء 
ً  ٤،٥إلى  ) فوائد ً ٢ال شيء إلى :  ٢٠١٠( ٪ سنويا   ).٪ سنويا

  
٪ ١،٠٠٪ إلى ٠،٥٠ والعموالت المحققة على المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل العام منتترواح الرسوم 

  ).٪١،٠٠٪ إلى ٠،٥٠:  ٢٠١٠(سنوياً 
  

تتراوح الضمانات على القروض الممنوحة لألطراف ذات العالقة من كونھا مضمونة بشكل كامل إلى غير 
  .مضمونة

  
  األرصدة

  
  :التقريرفيما يلي االرصدة مع االطراف ذات العالقة في تاريخ 

 
    أعضاء مجلس  
   ٢٠١٠   ٢٠١١    كبار  اإلدارة وكبار  
  اإلجمالي  اإلجمالي  أخرى  المساھمين  موظفي اإلدارة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
   ٣٩٫٩٦١٫٠٣٩  ٥٠٫٣٠٧٫٧٢٠  ٤٨٫٨٣٤٫٩٧١  ٥٧٨٫٤٠٠  ٨٩٤٫٣٤٩  القروض والسلفيات

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
   ٣٣٫٢٧٤٫٦١٧  ٤٧٫٩٨٦٫٩٢٣  ٤٧٫٤٩٤٫٧٣٧  ٦٨٫٧٤٢  ٤٢٣٫٤٤٤  ودائع العمــالء

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
  ٥٥٫١٩٩٫٤١٨  ٢٧٫٥٠٤٫٢٤٥  ٢٦٫٦٧٦٫٢٥٩  ٢١١٫٣٢٠  ٦١٦٫٦٦٦  التزامات طارئة

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

  .على مؤسسات حكومة أبوظبي" أخرى"تشتمل 
  

  المعامالت
  

  :فيما يلي المعامالت التي تمت خالل السنة مع األطراف ذات العالقة
  

     أعضاء مجلس  
   ٢٠١٠   ٢٠١١    كبار  اإلدارة وكبار  
  اإلجمالي  اإلجمالي  أخرى  المساھمين  موظفي اإلدارة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
   ٣٥٫٩٣٤  ٢٣٫٧٨٧  ١٦٫٧٥١  ٢٫٠٠٢  ٥٫٠٣٤  تإيرادات الرسوم والعموال

  ١٫٢٣١٫٩٩٣  ١٫٠٥٦٫٨٨٧  ٩٩٦٫١٠٦  ٢٩٫٤٨٨  ٣١٫٢٩٣  إيرادات الفوائد
  ٤٣٦٫٨٠٩  ٢٠٨٫٨٩٠  ٢٠٥٫٨٢٥  ١٫٠٥٠  ٢٫٠١٥  مصروفات الفوائد

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



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٦٩  

  )تابع( األطراف ذات العالقة  ٣٩
  

  )تابع(المعامالت 
  

لم يتم إدراج مخصص النخفاض القيمة على القروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة أو على االلتزامات 
  .)ال شيء:   ٢٠١٠ (الطارئة الصادرة بحق أطراف ذات عالقة خالل السنة 

  
لنفاذ تأثير الجھة المھيمنة ومنشآتھا التابعة ، فإنه من غير العملي اإلفصاح الكامل عن معامالت األطراف ذات نظراً 

  .٢٤العالقة وفقاً لما ينص عليه المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

  التحليل القطاعي  ٤٠
  

األساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرھا تنقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال السبعة الرئيسية التالية التي تشكل 
  :عن المعلومات الخاصة بالقطاعات

  
 القطاع المصرفي المحلي  

 واالدارة العمليات أقسام قطاعات رئيسية للعمالء باإلضافة إلى القطاع المصرفي المحلي مسؤولية ثالث يتولى
واإلحتياجات المختلفة لقاعدة  للمجموعةتم تنظيم القطاع المصرفي المحلي على أساس قطاعات العمالء   .المرتبطة
د والقطاع االقطاع المصرفي لألفر: يشتمل القطاع المصرفي المحلي على ثالثة قطاعات.  للمجموعةالعمالء 

  .للنخبةالمصرفي التجاري والقطاع المصرفي 
  

  الدوليالقطاع المصرفي  
. االئتمانية المالية ى القطاع المصرفي الدولي إدارة شبكة المعامالت المصرفية الخارجية ودفاتر المشتقاتيتول

في البحرين ومصر  المجموعةويتضمن شبكة عمل (ويتضمن بشكل أساسي األعمال المصرفية في العالم العربي 
 في فرنسا المجموعةيتضمن عمليات (والقطاع المصرفي الدولي ) والسودان وليبياواألردن وعمان والكويت 

     .)وھونغ كونغ والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وماليزيا
  

 قطاع األسواق المالية 
يمثل قسم األسواق المالية نقطة الوصول األساسية لدى المجموعة إلى األسواق العالمية ، وكذلك يضمن توفر السيولة 

ً من خالل   .للمجموعة بالكامل ومجموعة  ،إدارة السيولة وأسعار الفائدةمجموعة يعمل قسم األسواق المالية حاليا
مجموعة التجارة ووتغطية الشركات والسوق األساسية المؤسساتية رة واالستثمار، ومجموعة التجارة اجالت

  .اإللكترونية
  

 القطاع المصرفي االستثماري والتجاري  
ماري والتجاري مھمة تزويد عمالء القطاع التجاري واالستثماري بالمشورة والحلول يتولى القطاع المصرفي االستث

المجموعة المصرفية : وحدات أعمال  ستةيتكون القطاع المصرفي االستثماري والتجاري من   .المفصلة والمبتكرة
بوظبي الوطنية للتأجير التجارية ، والمجموعة المصرفية االستثمارية ، والمجموعة المصرفية للبيع بالجملة ، وأ

  .استشارات موجودات خاصةة للعقارات وم ، وأبوظبي الوطني.م.ذ
  

 الثروات العالمية  
والتي تتضمن (األنشطة المصرفية الخاصة ، ومجموعة إدارة الموجودات  على يتضمن قطاع الثروات العالمية

 الوساطة الماليةوشركة قسم الوصاية والتطوير ) المحفظة التقديرية األرصدة العالمية والمحلية باإلضافة إلى إدارة
  .خدمات الماليةلل أبوظبيشركة  – المملوكة بشكل كامل من قبل البنك

  
 األنشطة اإلسالمية  

  .للمجموعة وقسم اإلسالمي الوطنية للتمويل اإلسالمي أبوظبيسالمية على شركة اإلالمصرفية تتضمن األنشطة 
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٧٠  

  )تابع(التحليل القطاعي   ٤٠
  

 المركز الرئيسي  
المخاطر  يل وعالقات المستثمر وإدارةوالتمو بشرية وتكنولوجيا المعلومات موارد خدمات تقوم المجموعة بتقديم

والتدقيق الداخلي والمخصصات  والعمليات والدعم اإلداري ، والممتلكات واألمور القانونيةوشبكة االتصال بالشركات
 يقوم المركز الرئيسي والذي يعمل كوحدة تجارية.  ا بصورة مركزيةخاصة بھلإلى كافة وحدات األعمال ا التجميعية

  .بإدارة رأس المال الحر للمجموعة
  

تم إجراء المعامالت بين . ٣و ٢ ينتتشابه السياسات المحاسبية لتقارير القطاعات مع تلك المبينة في اإليضاح
السوق التقديرية بناًء على معدالت متفق عليھا من قبل القطاعات وبين الفروع داخل القطاع الواحد وفق معدالت 

يتم تحميل أو قيد الفوائد بين القطاعات والفروع على أساس النسبة المتعاقد عليھا أو نسبة إجمالية وھي في   .اإلدارة
  .تكلفة استبدات األموالتقدير ل ينكلتا الحالت

  
يتم قياس األداء بناءاً على أرباح القطاع قبل   .ن القطاعاتتم فيما يلي تضمين البيانات الخاصة بنتائج كل قطاع م

ً لما ھو مدرج في التقارير الداخلية لإلدارة التي تم مراجعتھا من قبل  . التنفيذي للمجموعة الرئيسالضريبة ، وفقا
نتائج بعض ُتستخدم فوائد القطاع في قياس األداء ، حيث ترى اإلدارة أن ھذه المعلومات ھى األكثر صلة بتقييم 

  .القطاعات ذات الصلة بمؤسسات أخرى تعمل في ھذه المجاالت
  

  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٧١  

  )تابع(ليـــل القطاعــي التح  ٤٠
  

        القطاع        
          المصرفي  قطاع  القطاع  القطاع  
  المركز  األنشطة  الثروات   االستثماري   األسواق  المصرفي  المصرفي  
  اإلجمالي  الرئيسي  اإلسالمية  العالمية  لشركاتوا  المالية  الدولي  المحلي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  : ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھية في 

  
  ٧٫٨٨٠٫٨٦٢  ٦٦٩٫٩٩٠  ٢٤٠٫٣٣٥  ٢٤٢٫٧٦٠  ٢٫٧٤٦٫٨٢٣  ٩٨٥٫٦١١  ١٫١٣٩٫٤٣٦  ١٫٨٥٥٫٩٠٧  ايرادات التشغيل 

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
  ١٫٤٩٨٫٥٥٥  ٥٧٨٫٨٠٢  ٣٦٢  ٥٫٥٠٩  ٥٨٩٫٩٠٦  -     ١١٥٫٢١٩  ٢٠٨٫٧٥٧  صافي مخصص انخفاض القيمة

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
  ٣٫٨١٨٫٥٨٣  )٦٦٦٫٧٧٥(  ١٥٨٫٩٥٥  ٥٩٫٩٠٠  ١٫٩٣٣٫١٧٤  ٨٤٥٫١٣٣  ٦٢٦٫١٥٠  ٨٦٢٫٠٤٦  قبل الضرائب) الخسائر/ (األرباح

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
  ١١١٫٠٣٦  -     -     ٢٫٩٧١  -     -     ١٠٨٫٠٦٥  -     خارجيةضرائب 

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
  ٣٫٧٠٧٫٥٤٧  )٦٦٦٫٧٧٥(  ١٥٨٫٩٥٥  ٥٦٫٩٢٩  ١٫٩٣٣٫١٧٤  ٨٤٥٫١٣٣  ٥١٨٫٠٨٥  ٨٦٢٫٠٤٦  السنة) خسائر/ (صافي أرباح 

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
  ٣٤٣٫٨٨٤٫٤٥٤  ٥١٫٣٣٤٫١٧٢  ٩٫٩٣٣٫١٢٠  ٧٫٧٢١٫١٨٩  ١٠١٫٨١٨٫٩٦٧  ٨١٫٠٣٢٫٩٥٨  ٥٣٫٨٨٢٫٩٨٨  ٣٨٫١٦١٫٠٦٠  إجمالي موجودات القطاع 

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
)٨٨٫٢١٦٫٩٤٩(                أرصدة القطاعات البينية

                 -------- ---------------------  
٢٥٥٫٦٦٧٫٥٠٥                إجمالي الموجودات

                ============= 
  ٣١٧٫٤٩٤٫٩٦٩  ٣١٫٨٢٣٫٦٥٧  ٩٫٣٥٥٫٩٦٤  ٧٫٢٥٨٫٢٥٤  ٩٩٫٦٣٧٫٦١٩  ٨١٫٠٠٠٫٣٩٦  ٥١٫١٤٠٫٩٣٧  ٣٧٫٢٧٨٫١٤٢  إجمالي مطلوبات القطاع

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  
  )٨٨٫٢١٦٫٩٤٩(                أرصدة القطاعات البينية

                 ----------- -------------------  
  ٢٢٩٫٢٧٨٫٠٢٠                إجمالي المطلوبات

                =============  
لم يتم كزي ضمن حسابات المركز الرئيسي وللعمليات داخل دولة االمارات العربية المتحدة بشكل مر الجماعيةتم احتساب المخصصات  ماعدا الشركات االسالمية التابعة ، :مالحظة

  .تحميلھا على القطاعات



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٧٢  

  )تابع(ليـــل القطاعــي التح  ٤٠
  

        القطاع        
          المصرفي  قطاع  القطاع  القطاع  
  المركز  األنشطة  الثروات   االستثماري   األسواق  المصرفي  المصرفي  
  اإلجمالي  الرئيسي  اإلسالمية  العالمية  لشركاتوا  المالية  الدولي  المحلي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  : ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھية في 

  
  ٧٫١٧٨٫٥٣٤  ٦٣٧٫٧٩٧  ١٥٨٫٢٣٨  ١٧٤٫٣٢٤  ٢٫٦٨٢٫٥٨٦  ٨٢٢٫٨٨١  ٩٤٢٫١٧٩  ١٫٧٦٠٫٥٢٩  ايرادات التشغيل 

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
  )١٫٢٠٦٫٧٧١(  )٣٦٥٫٥٥٤(  )١٫٧٣٥(  )٣٫٢٩٢(  )٥٥٨٫٤٨٦(  -     )٦٥٫٨٥٦(  )٢١١٫٨٤٨(  صافي مخصص انخفاض القيمة

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
  ٣٫٧٨٥٫٧٦١  )٣٨٤٫٨٤٧(  ٩٤٫٠٤٢  ٨٫١٧٦  ١٫٩١٥٫٣٥٨  ٧١١٫٧٣٨  ٥٢٢٫٤٨٦  ٩١٨٫٨٠٨  قبل الضرائب) الخسائر/ (األرباح

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
  )١٠٢٫٦٠٢(  -     -     )١٠٥(  -     -     )١٠٢٫٤٩٧(  -     ضرائب خارجية

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
  ٣٫٦٨٣٫١٥٩  )٣٨٤٫٨٤٧(  ٩٤٫٠٤٢  ٨٫٠٧١  ١٫٩١٥٫٣٥٨  ٧١١٫٧٣٨  ٤١٩٫٩٨٩  ٩١٨٫٨٠٨  السنة) خسائر/ (صافي أرباح 

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
  ٢٩١٫١٨٤٫٢٠٨  ٣٨٫٧٢٣٫٩٢٩  ٧٫٦٨٤٫٧٦٥  ٤٫٩٥٨٫٠٥١  ٩٢٫٩١٠٫٣٥٦  ٧٦٫٥٠٧٫٨٤٩  ٣٦٫٢١٣٫٩٠٢  ٣٤٫١٨٥٫٣٥٦  إجمالي موجودات القطاع 

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
)٧٩٫٧٥٦٫٩٣٨(                أرصدة القطاعات البينية

                 -------------------------------  
  ٢١١٫٤٢٧٫٢٧٠                إجمالي الموجودات

                =============  
  ٢٦٧٫٠٧٠٫٧٩٢  ٢١٫٠٥٧٫٩٦٨  ٧٫٢٦٩٫٦٥٨  ٤٫٥٢٨٫٩٥٨  ٩١٫٠٩٥٫٤١٣  ٧٦٫٠٢٩٫٠٨١  ٣٣٫٨٢٨٫٧٢٣  ٣٣٫٢٦٠٫٩٩١  إجمالي مطلوبات القطاع

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    
  )٧٩٫٧٥٦٫٩٣٨(                أرصدة القطاعات البينية

                 -------------------------------  
  ١٨٧٫٣١٣٫٨٥٤                إجمالي المطلوبات

                =============  
لم يتم كزي ضمن حسابات المركز الرئيسي وللعمليات داخل دولة االمارات العربية المتحدة بشكل مر الجماعيةتم احتساب المخصصات  ماعدا الشركات االسالمية التابعة ، :مالحظة

  .تحميلھا على القطاعات



 .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٧٣  

  ربحية السھم  ٤١
  

المتوسط  علىات سندات الشق األول الرأسمالية بعد خصم دفعيتم إحتساب ربحية السھم بتقسيم صافي أرباح السنة 
  :الـمرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل السنة كما يلي

  
  ٢٠١٠   ٢٠١١   

  :ربحية السھم األساسية
  ٣٫٦٨٣٫١٥٩  ٣٫٧٠٧٫٥٤٧  )ألف درھم(صافي أرباح السنة 

 ً   )٢٤٠٫٠٠٠(  )٢٤٠٫٠٠٠(  )ألف درھم(سندات الشق األول الرأسمالية دفعات : ناقصا
   ------------------------   ----------------------- -  

  صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق األول
  ٣٫٤٤٣٫١٥٩  ٣٫٤٦٧٫٥٤٧  )ألف درھم( الرأسمالية   

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

  :المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية
  ٢٫١٧٤٫٢٧٥  ٢٫٣٩١٫٧٠٣  )باآلالف(يناير  ١األسھم العادية كما في 

    ٤٧٨٫٣٤٠  ٤٧٨٫٣٤٠  )باآلالف( ٢٠١١تأثير أسھم المنحة الصادرة خالل سنة 
  ٢١٧٫٤٢٨  -      )باآلالف( ٢٠١٠تأثير أسھم المنحة الصادرة خالل سنة 

   ------------------------   ----------------------- -  
  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣  )باآلالف(لعدد األسھم العادية  المتوسط المرجح

  ===========  ===========  
  ١،٢٠  ١،٢١  )درھم(ربحية السھم األساسية 

  =====  =====  
  

  :ربحية السھم المخفضة
  صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق األول

  ٣٫٤٤٣٫١٥٩  ٣٫٤٦٧٫٥٤٧  )ألف درھم( الرأسمالية   
  السندات الثانوية القابلةالفائدة على : زائداً 

  ٧٢٫٢٧٩  ٣٢٫٦٣٥  )ألف درھم(للتحويل    
   ------------------------   ------------------------  

  صافي أرباح السنة الحتساب ربحية السھم 
  ٣٫٥١٥٫٤٣٨  ٣٫٥٠٠٫١٨٢  )ألف درھم(المخفضة    

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

  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣  ٢٫٨٧٠٫٠٤٣  )باآلآلف(المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية 
  ١٥٣٫٥٥٤  ٧٩٫١٤٦  )باآلآلف(تأثير األسھم العادية المحتملة المخفضة المصدرة 

   ------------------------   ----------------------- -  
  في اصدار المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية

  ٣٫٠٢٣٫٥٩٧  ٢٫٩٤٩٫١٨٩  )باآلآلف(الربحية المخفضة للسھم    
  ===========  ===========  

  ١،١٦  ١،١٩  )درھم(ربحية السھم المخفضة 
  =====  =====  

  
  



 .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
 

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٧٤  

  ائتمانيةأنشطة   ٤٢
  

 ٢٫٥٥٣بقيمة   ٢٠١١ديسمبر  ٣١عمالئھا كما في عن  بصفة ائتمانيةمانة أو األتحتفظ المجموعة بموجودات برسم 
  .تقدم المجموعة خدمات االحتفاظ لبعض عمالئھاباإلضافة إلى ذلك ،  . )مليون درھم ٣٫٠٨٧: ٢٠١٠(مليون درھم 

  
  .من البيانات المالية الموحدة للمجموعة وكاالتيتم استبعاد الموجودات المعنية المحتفظ بھا كأمانات أو 

  
  الشركات ذات األغراض الخاصة  ٤٣

  
الصناديق وأنشطة قامت المجموعة بإنشاء شركات ذات أغراض خاصة وبأھداف محددة لكي تقوم بمزاولة إدارة 

إن حقوق الملكية واالستثمارات التي تقوم بإدارتھا ھذه الشركات ذات األغراض . االستثمار نيابة عن العمالء
الخاصة ال تخضع لسيطرة المجموعة وبالتالي ال تحصل المجموعة على أي مزايا من عملياتھا بخالف إيرادات 

لمجموعة أية ضمانات وال تكون مسؤولة عن أية مطلوبات من ھذه إضافة إلى ذلك ، ال تقدم ا.  العموالت والرسوم
ونتيجة لذلك لم يتم ادراج موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات ذات األغراض الخاصة ضمن   .الشركات

  :وتشمل ھذه الشركات ما يلي  .البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  

  ةينسبة الملك بلد التأسيس األنشطة االسـم القانونـي
   ٢٠١١  

  

 ٪١٠٠ انجلترا تسجيل أسھم الوطني المحدود مرشحي بنك أبوظبي

  /ملكية حقوق   المحدود) جيرنسي( الوطني مدراء صندوق بنك أبوظبي
  ٪١٠٠  ، جيرنسي بايليويكمنطقة   إدارة موجودات   

 /حقوق ملكية  صندوق بنك أبوظبي الوطني للنمو
  ٪١٠٠  ليويك ، جيرنسييامنطقة ب  إدارة الموجودات  العالمي  بي سي سي المحدود       

  ٪١٠٠  جھورية أيرلندا  شركة استثمار  وان شير بي ال سي

  ٪٥٧،١٤  جزر الكايمان   إدارة الصناديق  )١(بنك أبوظبي الوطني ل الخاصة حقوق الملكية

  ٪٥٠  جزر الكايمان  إدارة الصناديق  استثمار ديوكاليون المحدود مدير –بنك أبوظبي الوطني 
  

  أرقام المقارنة  ٤٤
  

 .تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية
 




