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  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

٢  

    



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

٣  

  بيان الدخـل المرحلي الموجز الموحد
   ٢٠١٠سبتمبر ٣٠المنتھية في  لفترة التسعة أشھر

  
  لفترة الثالثة  لفترة الثالثة  تسعةلفترة ال  تسعةلفترة ال  
  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  
  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  

  ١,٦٢٦,٥٩٥  ١,٨٦٩,٦٠٠  ٥,٠١٣,٩٥٣  ٥,٢٥٦,٩٠٨  ايرادات الفوائد
  )٤٨٣,٩١٦(  )٥٨٤,٢٧٠(  )١,٧٥٧,٩٠١(  )١,٥٥٨,٠١٣(  مصروفات الفوائد

   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------  
  ١,١٤٢,٦٧٩  ١,٢٨٥,٣٣٠  ٣,٢٥٦,٠٥٢  ٣,٦٩٨,٨٩٥  صافي ايرادات الفوائد

   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------  
  ٤٩,٢٨٢  ٧٦,٢٢٣  ١٢٦,٣٢٧  ٢٠٣,١٥٦  إيرادات من عقود التمويل اإلسالمي

  )١١,١٢٤(  )١٤,٠٣٢(  )٣٩,١٩١(  )٣٨,٦٨٩(  حصة المودعين من األرباح
   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------  

  ٣٨,١٥٨  ٦٢,١٩١  ٨٧,١٣٦  ١٦٤,٤٦٧  يرادات من عقود التمويل اإلسالمياإلصافي 
   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------  

  

  ٣٤٣,٠٦٠  ٣٨٤,٠٢٧  ٩٢١,٤٦٧  ١,٠٨٥,٣٤٤  إيرادات رسوم وعموالت
  )٢٨,٩٢٨(  )٤٥,٦٣٧(  )٩٦,٨٥٧(  )١١٩,٠٤١(  مصروفات رسوم وعموالت

   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------  
  ٣١٤,١٣٢  ٣٣٨,٣٩٠  ٨٢٤,٦١٠  ٩٦٦,٣٠٣  صافي إيرادات رسوم وعموالت

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

  ١٥٦,٧٥٤  ١٤٨,٧٦١  ٢٠٣,٦٦٣  ٣٣٨,٣٧٥   اتاالستثمار أرباحصافي 
  تحويل) خسائر( /ح اربأصافي 

  ٤٩,٣٩٢  )٣٤,٧٩١(  ٣٢٨,٩٠٨  ١٣٩,٨٢٧ العمالت األجنبية  
  ٧,٢٩٨  ١٣,٣٧٦  ٩٤,٩٩٣  ٥٣,١١٥  ٢٠  اإليرادات التشغيلية األخرى

   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------  
  ٢١٣,٤٤٤  ١٢٧,٣٤٦  ٦٢٧,٥٦٤  ٥٣١,٣١٧  
   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------  

    
  ١,٧٠٨,٤١٣  ١,٨١٣,٢٥٧  ٤,٧٩٥,٣٦٢  ٥,٣٦٠,٩٨٢  إيرادات التشغيل

  
 عمومية وإدارية مصروفات

  )٤٩٢,٦٣٤(  )٥٥٠,١٦٦(  )١,٣٦٤,١٦٩(  )١,٥٥٤,١١٦(  ومصروفات تشغيلية أخرى   
   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------  

    األرباح قبل مخصص
  ١,٢١٥,٧٧٩  ١,٢٦٣,٠٩١  ٣,٤٣١,١٩٣  ٣,٨٠٦,٨٦٦  إنخفاض القيمة والضرائب   
  

  )٢٨٤,٤٣٩(  )٣١٩,٥٣٢(  )٧٨٤,٣١٦(  )٧٨٢,٩٧٦(  ١٩  صافي مخصص انخفاض القيمة
   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------  

  ٩٣١,٣٤٠  ٩٤٣,٥٥٩  ٢,٦٤٦,٨٧٧  ٣,٠٢٣,٨٩٠  األرباح قبل الضرائب
  

  )١٧,٣٦٧(  )٢٣,٨٠٨(  )٥٥,٩٢٠(  )٧٢,٤٩١(  ضرائب الدخل الخارجيةمصروفات 
   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------  

  ٩١٣,٩٧٣  ٩١٩,٧٥١  ٢,٥٩٠,٩٥٧  ٢,٩٥١,٣٩٩  صافي أرباح الفترة
  ============  ============  ============  ============  

  
  ٠,٣٣  ٠,٣٣  ١,٠٣  ١,١٣  ٢١  )درھم(ربحية السھم األساسية 

  ======  ======  ======  ======  
  ٠,٣٢  ٠,٣٣  ١,٠١  ١,٠٩  ٢١  )درھم(ربحية السھم المخفضة 

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

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٢٤إلى  ١ منتشكل اإليضاحات 
  .١حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة  مدققي الحسابات المستقلإن تقرير 

    



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

٤  

  الشامل المرحلي الموجز الموحد  بيان الدخـل
   ٢٠١٠سبتمبر ٣٠المنتھية في  لفترة التسعة أشھر

  
  لفترة الثالثة  لفترة الثالثة  تسعةلفترة ال  تسعةلفترة ال  
  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  
  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
  

  ٩١٣,٩٧٣  ٩١٩,٧٥١  ٢,٥٩٠,٩٥٧  ٢,٩٥١,٣٩٩  صافي أرباح الفترة
   -------------------------   -------------------------   -------------------------   -------------------------  

  
  :تعديالت في بيان حقوق الملكية

  تحويل الصرف عندق فر
  ٣,٥٦١  )٢,٥٥٦(  )١٢,٤٤٧(  )٣,٩٢٥(  العمليات الخارجية   

  ٤١٠,٦٧٨  ٣٢٨,٧١٤  ٦٤,٦٣٣  ٥٣٥,٦٥٨  احتياطي القيمة العادلة التغير في
  -     -     )٤,٤٥٢(  )٤,٩٥٠(  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

  -     ٥٦٦  ١,٦٩٨  ١,٥٩٦  إعادة شراء سندات ثانوية قابلة للتحويل
   -------------------------   -------------------------   -------------------------   -------------------------  

  ٤١٤,٢٣٩  ٣٢٦,٧٢٤  ٤٩,٤٣٢  ٥٢٨,٣٧٩  إيرادات شاملة أخرى
   -------------------------   -------------------------   -------------------------   -------------------------  

  ١,٣٢٨,٢١٢  ١,٢٤٦,٤٧٥  ٢,٦٤٠,٣٨٩  ٣,٤٧٩,٧٧٨  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ===========  ===========  ===========  ===========  

  
  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٢٤إلى  ١ منتشكل اإليضاحات 
  .١مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة المستقل حول مدققي الحسابات تقرير إن 

  

  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 

٥  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠المنتھية في  لفترة التسعة أشھر

  سندات ثانوية       سندات الشق       
    أرباح  -قابلة للتحويل   احتياطي تحويل  احتياطي  برنامج  الرأسماليةاألول   االحتياطي  االحتياطي  االحتياطي    
  إجمالي  محتجزة  بند حقوق الملكية  العمالت األجنبية  القيمة العادلة  خيارات األسھم  لحكومة أبوظبي  العام  الخاص  القانوني  رأس المال  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ھمألف در  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  

  

  ١٤,٣٥٦,٥٩٩  ٢,٩٦٤,٤٦٨  ٨٥,٤٠٨  ١٩,١٨٣  )٦٣٢,٣١١(  ٧,٢١٤  -     ٦,٨١٩,٤٦٣  ٢,١٢٨,٢٥٣  ٩٨٨,٣٠٧  ١,٩٧٦,٦١٤  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 
  ٢,٥٩٠,٩٥٧  ٢,٥٩٠,٩٥٧  -     -     -     -     -     -     -     -     -     صافي أرباح الفترة

  ٦٤,٦٣٣  -     -     -     ٦٤,٦٣٣  -     -     -     -     -     -     )١٧إيضاح (صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة 
  )٤,٤٥٢(  )٤,٤٥٢(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     تعويضات مجلس االدارة

  )١٢,٤٤٧(  -     -     )١٢,٤٤٧(  -     -     -     -     -     -     -     تعديالت تحويل العمالت االجنبية
  ١,٦٩٨  -    -      -     -     -     -     ١,٦٩٨  -     -     -     اعادة شراء سندات ثانوية قابلة للتحويل 

   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   -----------------------------  
  ٢,٦٤٠,٣٨٩  ٢,٥٨٦,٥٠٥  -     )١٢,٤٤٧(  ٦٤,٦٣٣  -     -     ١,٦٩٨  -     -     -     إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  )٥,٦٩٦(  -     )٥,٦٩٦(  -     -     -     -     -     -     -     -     )١٣ايضاح (اعادة شراء سندات ثانوية قابلة للتحويل 
  ١٤,٣٧٧  -     -     -     -     ١٤,٣٧٧  -     -     -     -     -     )١٦ايضاح (مقدمة للموظفين  األسھم خيارت

  )٥٩٢,٩٨٤(  )٥٩٢,٩٨٤(  -     -     -     -     -     -     -     -     -      ٢٠٠٨األرباح الموزعة عن عام 
  -     -     -     -     -     -     -     )١٩٧,٦٦١(  -     -     ١٩٧,٦٦١  أسھم منحة مصدرة 

    سندات الشق األول الرأسمالية المقدمة
  ٤,٠٠٠,٠٠٠  -     -     -     -     -     ٤,٠٠٠,٠٠٠  -     -     -     -     )١٥إيضاح (ة خالل الفتر   

  سندات الشق األول الرأسماليةلمدفوعات 
  )١٢٠,٠٠٠(  )١٢٠,٠٠٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     )١٥إيضاح (   

  -     )٢,٠٠٠,٠٠٠(  -     -     -     -     -     ٢,٠٠٠,٠٠٠  -     -     -     )١٤إيضاح ( تحويل إلى احتياطي عام
   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   -----------------------------  

  ٢٠,٢٩٢,٦٨٥  ٢,٨٣٧,٩٨٩  ٧٩,٧١٢  ٦,٧٣٦  )٥٦٧,٦٧٨(  ٢١,٥٩١  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٨,٦٢٣,٥٠٠  ٢,١٢٨,٢٥٣  ٩٨٨,٣٠٧  ٢,١٧٤,٢٧٥  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠الرصيد في 
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ============  

  

  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  ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 
  ٢,٩٥١,٣٩٩ ٢,٩٥١,٣٩٩ -    -    -    -     -     -     -     -     -     رةفتصافي أرباح ال

  ٥٣٥,٦٥٨ -     -    -    ٥٣٥,٦٥٨ -    -     -     -     -     -        )١٧إيضاح (صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة 
  )٤,٩٥٠( )٤,٩٥٠( -    -    -    -      -    -    -    -    -     تعويضات مجلس اإلدارة

  )٣,٩٢٥(  -    -    )٣,٩٢٥( -    -      -    -    -    -    -     العمالت االجنبيةتعديالت تحويل 
  ١,٥٩٦  -    -    -     -    -    -     ١,٥٩٦  -    -    -     اعادة شراء سندات ثانوية قابلة للتحويل

   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   -----------------------------  
  ٣,٤٧٩,٧٧٨ ٢,٩٤٦,٤٤٩ -    )٣,٩٢٥( ٥٣٥,٦٥٨ -    -     ١,٥٩٦  -    -    -     إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  )٤,٥٢٢( -     )٤,٥٢٢( -    -    -      -    -    -    -    -     )١٣ايضاح (اعادة شراء سندات ثانوية قابلة للتحويل 
 ١٩,٣٧٧ -    -    -    -     ١٩,٣٧٧ -    -    -    -     -     )١٦ايضاح (مقدمة للموظفين  األسھم خيارت

 )٢١٧,٤٢٨(  )٢١٧,٤٢٨( -    -    -      -    -    -    -    -     -     )١٤إيضاح ( ٢٠٠٩األرباح الموزعة عن عام 
 -    -    -    -    -    -    -    )٢١٧,٤٢٨( -    -    ٢١٧,٤٢٨  )١٤ايضاح (أسھم منحة مصدرة 

  سندات الشق األوللمدفوعات 
  )٢٤٠,٠٠٠(  )٢٤٠,٠٠٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     )١٥إيضاح (الرأسمالية    

 -    )٢,١٠٠,٠٠٠( -    -    -    -    -    ٢,١٠٠,٠٠٠ -    -    -     )١٤إيضاح ( تحويل إلى احتياطي عام
   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------   -----------------------------  

  ٢٣,٤٧٧,٧٧٣ ٣,٥٥٧,١٥٩ ٧٥,١٩٠ ١,٩٦٢ )٣٠٩,٥٦٥( ٣٨,٢٦٥ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٥٠٧,٦٦٨ ٢,١٢٨,٢٥٣ ١,٠٨٧,١٣٨ ٢,٣٩١,٧٠٣    ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠الرصيد في 
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ============  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٢٤إلى  ١ تشكل اإليضاحات من
  .١على الصفحة  المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرجمدققي الحسابات تقرير إن 



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

٦  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد 
   ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  لفترة التسعة

  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢,٦٤٦,٨٧٧  ٣,٠٢٣,٨٩٠    رباح قبل الضرائباأل

          :تعديالت لـ
  ٧١,٦٨٥  ٨٨,٠٤٠    االستھالك
  ٩,٤٦٥  ٨,٥٤٨    فوائد مطفأة

  )٥٥,٤٠٣(  )٢٥,٥١٤(    ثانويةالسندات الأرباح إعادة شراء 
  ٨٠٥,٢٠٢  ٨٠٠,٦٨٧    القابلة للتحويلصافي مخصصات انخفاض قيمة الموجودات 

  ١٣٠,٧٥٩  )١٤,٣٢٥(    العمالت االجنبية  تعديالت تحويل
  ١٤,٣٧٧  ١٩,٣٧٧    برنامج خيارات األسھم

     ------- -- ----------------------   ------- -- --- --- ----------------  
    ٣,٦٢٢,٩٦٢  ٣,٩٠٠,٧٠٣  

  التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة 
  ١٢٥,٣٥٠  )١٥٨,٠٩٦(    من خالل األرباح أوالخسائر   

  ٣,٢٢٩,٠٥١  )٤٣٠,٦٢٧(    التغير في األرصدة لدى المصارف والمصارف المركزية 
  ١,٥٩٣,٢٤٢  )٨,٩٤٥,٩٢٥(    التغير في عقود إعادة شراء عكسية

  )١٧,١٥٦,٧٢٥(  )٧,٣٩٩,٢٥١(    التغير في القروض والسلفيات 
  ٧٧٧,٧٥٢  )١,٩١١,٠١٠(    التغير في الموجودات األخرى
  ٤,٣٥٠,٩٥٦  ٢,٧٢٣,٥٥٩    التغير في األرصدة للمصارف

  )١,٩٦٨,٤٠٨(  ١,١١٧,٨٢٤    التغير في عقود إعادة الشراء مع المصارف
  ٧,٠٠٦,٦٩٦  ٤,٨٣١,٦٨٧    التغير في ودائع العمالء

  ٩٥٦,٤٨٧  ١,٦٢٤,٩٤٦      التغير في المطلوبات األخرى
     ------- -- ----------------------   ------- -- --- --- ----------------  
    )٢,٥٣٧,٣٦٣  )٤,٦٤٦,١٩٠  

  )٨٦,٨١٢(  )٦٥,٣٤٩(    مدفوعة ضرائب دخل خارجية 
     ------- -- ----------------------   ------- -- --- --- ----------------  

  ٢,٤٥٠,٥٥١  )٤,٧١١,٥٣٩(    األنشطة التشغيلية من /) المستخدم في(صافي النقد 
     ------- -- ----------------------   ------- -- --- --- ----------------  

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

  )١,٠٧٧,٥٤٣(  )٢,٠٦٩,٣٦٢(    استحقاقھا أو صافية من متحصالت بيعھا   
  )٦٨٢,٠١٧(  )٢٠١,٤٩٠(    مباني ومعدات ، صافية من االستبعادات شراء

     ------- -- ----------------------   ------- -- --- --- ----------------  
  )١,٧٥٩,٥٦٠(  )٢,٢٧٠,٨٥٢(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

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

  )٥٩٢,٩٨٤(  )٢١٧,٤٢٨(    توزيعات أرباح مدفوعة
  ٤,٥٨٧,١٧٨  ٤,٠٧٤,٩٣٢    إصدار مديونيات متوسطة األجل

  )٣٥٩,٥٥٧(  )٩٧٤,١٦٤(    متوسطة األجلالمسدد من مديونيات 
  ٣٨٨,٩٧٦  )١٤٠,٨١٦(    متحصالت من إصدار أوراق يورو تجارية) / استحقاق(

  ٤,٠٠٠,٠٠٠  -       سندات الشق األول الرأسماليةإصدار متحصالت من 
  )١٢٠,٠٠٠(  )٢٤٠,٠٠٠(    سندات الشق األول الرأسماليةلمدفوعات 

  )١٥٩,١٠٠(  )١٤٥,٦٢٩(    سندات ثانوية قابلة للتحويلإعادة شراء 
     ------- -- ----------------------   ------- -- --- --- ----------------  

  ٧,٧٤٤,٥١٣  ٢,٣٥٦,٨٩٥    صافي النقد من األنشطة التمويلية
     ------- -- ----------------------   ------- -- --- --- ----------------  

  ٨,٤٣٥,٥٠٤  )٤,٦٢٥,٤٩٦(    في النقد وما يعادلهالزيادة  ) /النقص(
  ١٥,٥٩٩,٥٥٥  ٢٧,٦١٧,١٨٧    يناير ١النقد وما يعادله في 

     ------- -- ----------------------   ------- -- --- --- ----------------  
  ٢٤,٠٣٥,٠٥٩  ٢٢,٩٩١,٦٩١    سبتمبر ٣٠النقد وما يعادله  في 

    =============  =============  
    :يشمل النقد وما يعادله على

        :أشھر ثالثةمستحق خالل 
  ٧,٢١٦,٨٧٨  ٩,٥٧٠,٤٨٩    نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

  ١٦,٨١٨,١٨١  ١٣,٤٢١,٢٠٢    أرصدة لدى المصارف
     ------------------------------   -----------------------------  
    ٢٤,٠٣٥,٠٥٩  ٢٢,٩٩١,٦٩١  
    ============  ============  

  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٢٤إلى  ١ منتشكل اإليضاحات 
  .١مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة المستقل حول مدققي الحسابات تقرير إن 
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٧  

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

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

  .التجارية
  

وتتضمن البيانات المالية المرحلية . دة، أبوظبي ، دولة اإلمارات العربية المتح ٤إن العنوان المسجل ھو صندوق بريد 
"). المجموعة" بـ معينتمج إليھم ويشار(البنك وشركاته التابعة  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠الموجزة الموحدة كما في وللفترة المنتھية 

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

المملكة المتحدة و ليبياالبحرين ومصر وفرنسا وعمان والكويت والسودان والمتواجدة في االمارات العربية المتحدة و
  .ة األمريكيةوالواليات المتحد وھونغ كونغ واألردن وسويسرا

  
عند الطلب من مقر البنك المسجل  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 

  .http://www.nbad.ae، أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة ، أو على موقع اإلنترنت  ٤ص ب 
  

  االلتزامبيان   ٢
  

المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تم اعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية 
على كل المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ، ويتوجب قراءتھا ال تشتمل حيث  ، التقارير المالية المرحلية ٣٤

  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في جنبا إلى جنب مع البيانات المالية 
  

  .٢٠١٠ كتوبرأ ٢٦تم اعتماد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بالنيابة عن مجلس اإلدارة في 
  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  

الموحدة مع تلك  تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة في إعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة
  .٢٠٠٩  ديسمبر ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة 

  
  التقديـرات  ٤

  
يتطلب اعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من االدارة إعتماد أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 

قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه .  والمصروفاتالسياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات 
  .التقديرات

  
بإعتماد نفس األحكام  اه ،، باستثناء ما تم ذكره أدن قامت اإلدارة خالل اعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

عداد الخاصة بالمجموعة العند تطبيق السياسات المحاسبية وبمواجھة نفس مصادر التقديرات وعدم التحقق  الجوھرية
  .٢٠٠٩  ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ولالبيانات المالية الموحدة كما في 

  
تم تطبيق وقد  . سنة ٥٠إلى  ٢٠بتعديل األعمار اإلنتاجية المقدرة للمباني لتصبح من  ٢٠١٠أبريل  ١قام البنك اعتباراً من 

  .التعديل تأثير ھام على الفترة المعد بشأنھا ھذا التقريرليس لھذا . حقةالعلى الفترات الھذا التعديل 
  
  
  
  
  
  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٨  

 إدارة المخاطر المالية   ٥
  
   المخاطر االئتمانية  

  
 ً مبالغ تقوم المجموعة بقياس تعرضھا للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم المرحلة اإلجمالية للموجودات المالية ناقصا

تعرضات التمثل القيم المرحلة للموجودات المالية أقصى   .وخسائر انخفاض القيمة ، إن وجدتالمقاصة والفوائد المعلقة 
  .لمخاطر االئتمان

  
   غيرل استثمارات      
  المتاجرة غرض  قروض وسلفيات  مصارفال أرصدة لدى  

  )مدققة(    )مدققة(    )مدققة(    
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ھمألف در  ألف درھم  

  
  خاضع النخفاض 

  القيمة بصورة فردية   
      -     -     ٩٦١,١٤١  ١,٦٣٤,٨٠٩   -     -     تسھيالت غير قياسية
    ٢٠,٠٥٥  ٢٠,٠٥٥  ٥٥٤,١٢٧  ٥٩٨,٢١٣  ٩٧٩  ٩٧٩  مشكوك في تحصيلھا

     -     -     ٨١٠,٩٢٤  ٨٥٦,٠٦٨  -     -     خسائر
   --------------------------   --------------------------   --------------- --- -----------   -------- - ------------------   --------------------------   --------------------------  

    ٢٠,٠٥٥  ٢٠,٠٥٥  ٢,٣٢٦,١٩٢  ٣,٠٨٩,٠٩٠  ٩٧٩  ٩٧٩  القيمة اإلجمالية 
   --------------------------   --------------------------   --------------- --- -----------   -------- - ------------------   --------------------------   --------------------------  

  
     -     -     )٦٣٩,٥١٩(  )٥٢٧,٨٧٨(  -     -     فوائد معلقة

   --------------------------   --------------------------   --------------- --- -----------   -------- - ------------------   --------------------------   --------------------------  
    )١٦,٧١٢(  )١٦,٧١٢(  )١,٠٥٣,٤٢٢(  )١,٦٢٠,٠٨٢(  )٩٧٩(  )٩٧٩(  مخصص محدد النخفاض القيمة

   --------------------------   --------------------------   --------------- --- -----------   -------- - ------------------   --------------------------   --------------------------  
    ٣,٣٤٣  ٣,٣٤٣  ٦٣٣,٢٥١  ٩٤١,١٣٠  -     -     القيم المرحلة

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

  تخضع إلنخفاض قيمھا   
  مذكورة قروض أخرى 

  *بالخصوص   
      -     -     ٣,٣٤٢,٢٧٨  ٢,٨٥٦,٣٣٨  -     -     القيم المرحلة
      -     -     )١٨,٢٤٧(  )٥٣,٣٨٧(  -     -     الفوائد المعلقة

   --------------------------   --------------------------   --------------- --- -----------   -------- - ------------------   --------------------------   --------------------------  
     -     -  ٣,٣٢٤,٠٣١  ٢,٨٠٢,٩٥١     -     -  
   --------------------------   --------------------------   --------------- --- -----------   -------- - ------------------   --------------------------   --------------------------  

                لم يتأخر سدادھا ولم 
  ١٨,٩٥١,٠٥٥  ٢١,٥٥٢,٢٣٩  ١٢٩,٩٠٥,١٣٦  ١٣٦,٩٦٢,٩٧٣  ١٩,٥٢٠,٧٠٩  ١٦,٩٥٥,٩٦٢  تخضغ إلنخفاض قيمھا  

   --------------------------   --------------------------   --------------- --- -----------   -------- - ------------------   --------------------------   --------------------------  
                جماعيمخصص 

       -     -     )١,٦٠٤,٠٨٨(  )١,٧١٦,٧٥٦(  -     -     نخفاض القيمةإل   
   --------------------------   --------------------------   --------------- --- -----------   -------- - ------------------   --------------------------   --------------------------  
    
   --------------------------   --------------------------   --------------- --- -----------   -------- - ------------------   --------------------------   --------------------------  

  ١٨,٩٥٤,٣٩٨  ٢١,٥٥٥,٥٨٢  ١٣٢,٢٥٨,٣٣٠  ١٣٨,٩٩٠,٢٩٨  ١٩,٥٢٠,٧٠٩  ١٦,٩٥٥,٩٦٢  القيم المرحلة
  ===========  ===========  =============  ============  ===========  ===========  

  
كافية  اناتضم الھتتوفر  حيثتتضمن القروض األخرى المذكورة بالخصوص على القروض المتأخرة السداد ولم تخضع إلنخفاض القيمة ، * 

  .القيمة غير مناسب في الوضع الراھن أي تخصيص إلنخفاض لتغطية المبالغ القائمة ، وأن
  
  
  
  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٩  

  نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية ٦
  

يتضمن نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية شھادات ايداع مع المصرف المركزي لدولة األمارات العربية المتحدة بمبلغ 
  ).مليون درھم ٨,٤٥٠: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٦,٨٠٠

  
  قروض وسلفيات ٧

  
  )مدققة(    
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  
  ألف درھم  درھمألف   

  
  ١٣٥,٥٧٣,٦٠٦  ١٤٢,٩٠٨,٤٠١  اجمالي القروض والسلفيات

 ً   )٢,٦٥٧,٥١٠(  )٣,٣٣٦,٨٣٨(  مخصص إنخفاض القيمة: ناقصا
 ً   )٦٥٧,٧٦٦(  )٥٨١,٢٦٥(  الفوائد المعلقة: ناقصا

     ----------------------------   -------------- --- -----------  
  ١٣٢,٢٥٨,٣٣٠  ١٣٨,٩٩٠,٢٩٨  صافي القروض والسلفيات

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

  )مدققة(    
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١    ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  

  ألف درھم  ألف درھم  
  

  ١٦,٧٣٢,٧٢٦  ١٦,١٠٥,٧٤٩  القطاع الحكومي
  ٣٦,١٦٩,٥٩٠  ٤١,٥٠٩,٢٧١  القطاع العام

  ١,٠٦٢,٥٩٠  ١,٦٧٧,٢٠٢  القطاع المصرفي
  ٥٦,٣٤٤,٧٦٣  ٥٨,٦٦٤,١١٥  الخاص/ قطاع الشركات 

  ٢٥,٢٦٣,٩٣٧  ٢٤,٩٥٢,٠٦٤  األفراد/ القطاع الشخصي 
   --------------- -- -----------   --------------------------  

    ١٣٥,٥٧٣,٦٠٦  ١٤٢,٩٠٨,٤٠١  إجمالي القروض والسلفيات
  =============  ============  

  
  :اشھر أدناه التسعةيتم بيان الحركة على مخصص انخفاض القيمة خالل فترة 

    
  لفترة الثالثة  لفترة الثالثة  التسعةلفترة   التسعةلفترة   
  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  
  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٢,٠٢٤,٠٠٥  ٣,٠٥٠,٠٧٣  ١,٥٤٩,٧٨٢  ٢,٦٥٧,٥١٠  ي بداية الفترةف

    المحمل خالل الفترة
  ١٤٢,٣٧٤  ٣٢,٢٢٧  ٤٣٩,٩٨٦  ١١٢,٦٦٧  مخصص جماعي النخفاض القيمة -
  ١٧٧,٩٥٨  ٣٥١,٨٢٨  ٤٢٢,٩٤١  ٧٦٢,٧٦٩  مخصص محدد النخفاض القيمة -

  )٩,٣١٤(  )١,٦٠٦(  )٢٠,٥١٤(  )١٦,٢٢١(  مستردات
  )٢٨,١٥٧(  )٨٣,٢٧٣(  )٦٣,٠٩٦(  )١٥١,٥٠٧(  مرتجعات خالل الفترة 

  )٥٣,٢٦٠(  )١٢,٤١١(  )٧٥,٤٩٣(  )٢٨,٣٨٠(  محذوفات خالل الفترة
   ------------- ---------   ----------------------   ----------------------   ----------------------  

  ٢,٢٥٣,٦٠٦  ٣,٣٣٦,٨٣٨  ٢,٢٥٣,٦٠٦  ٣,٣٣٦,٨٣٨  التقريرتاريخ كما في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٠  

  )تابع( قروض وسلفيات ٧
  

  التمويل اإلسالمي
  

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

  )مدققة(    
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١    ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  
  ألف درھم    درھم ألف  

  
  ٣,٩٥٥,٨٢٧  ٥,٧٤١,٣٥٣  إجارة
  ٤٢٤,٥٤١  ٥١٩,٥٥٣  مرابحة
  ١٧,٤٥٩  ١٥,٥٢٠  مضاربة

   -----------------------   ----------------------  
  ٤,٣٩٧,٨٢٧  ٦,٢٧٦,٤٢٦  اإلسالميةالتمويل عقود جمالي إ

  
 ً   )٥٦,٠٩٣(  )٦٠,٨٥٩(  مخصص انخفاض القيمة: ناقصا
  )٣٢,١٤٠(  )٣٦,٧٩١(  معلقةأرباح : ناقصاً 

   ------------------------   ------------------------  
  ٤,٣٠٩,٥٩٤  ٦,١٧٨,٧٧٦  صافي عقود التمويل اإلسالمية

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

  :فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل الفترة
    

  لفترة الثالثة  لفترة الثالثة  التسعةلفترة   التسعةلفترة   
  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  
  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٤٥,٢٧٤  ٥٩,٤٣٧  ٣٨,٢٩٨  ٥٦,٠٩٣  ي بداية الفترةف

  ٣,٠٠٧  ٢,٠٢٧  ١٢,٨٧٩  ٦,٠٠٨  للفترةمخصص جماعي 
  ٧٠٣  )٦٠٥(  )٢,١٩٣(  )١,٢٤٢(  أخرى تعديالتمبالغ مشطوبة و

   ------------- ---------   ----------------------   ----------------------   ----------------------  
  ٤٨,٩٨٤  ٦٠,٨٥٩  ٤٨,٩٨٤  ٦٠,٨٥٩  تاريخ التقريركما في 

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

  إستثمارات لغير غرض المتاجرة ٨
  

دره    غ وق ة بمبل اجرة أدوات مالي ر غرض المت تثمارات لغي م   ٤,١٨٣تشمل اإلس ون درھ مبر  ٣١(ملي  ٣,١١٠: ٢٠٠٩ديس
  .تحت عقود إعادة شراء من المصارف وترتيبات المشتقات المالية في سياق األعمال اإلعتيادي )مليون درھم

  
  أرصدة للمصارف ٩

  
 ٣,٨٠٩: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٥,٩٣٧تتضمن أرصدة للمصارف أرصدة لدى المصارف المركزية بمبلغ 

  .)درھم مليون



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١١  

  أوراق يورو تجارية ١٠
  

إلصدار ") برنامج أوراق اليورو التجارية(" دوالر أمريكيمليار  ٢برنامج أوراق يورو تجارية بقيمة  بتأسيس البنكقام 
  .اي  ان  بنك مع سيتي ٢٠٠٦سبتمبر  ١٣أوراق اليورو التجارية وفقاً لالتفاق المبرم في 

  
  ودائع العمالء ١١

  
  )مدققة(    
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١    ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  
  ألف درھم    ألف درھم  

  :حسب القطاع
    ٤١,٩٥٤,٨٥٢  ٣٧,٢٧٠,٩٠١  حكوميالقطاع ال
    ٢٣,٠٧٢,٤٨١  ١٩,٥٦٠,٤٠١  عامالقطاع ال

    ٣٢,٣١٨,٧٥١  ٣٦,٨٨٤,٧٣٥  خاصال/ شركات القطاع 
    ٢٣,٨٥٩,٠٢٠  ٢٦,٧١٧,٠٠١  قطاع األفراد

   ---------- -- ----------------   --------------------------  
  ١٢١,٢٠٥,١٠٤  ١٢٠,٤٣٣,٠٣٨    
  =============  ============  

  
تم  )مليون ٥,٦٠٦:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٥,٦٠٦بقيمة  تضمنت ودائع العمالء مبالغ ذات طبيعة خاصة

خمس سنوات ، والتي تم تحويلھا إلى و استالمھا من وزارة المالية لدولة االمارات العربية المتحدة تستحق خالل ثالث 
  ).١٣راجع إيضاح ( ٢٠١٦الرأسمالية التي تستحق في ديسمبر  الثانيسندات الشق 

  
  اإلسالمية للعمالءالودائع   

  

  :العمالء المذكورة أعاله على الودائع اإلسالمية للعمالء كالتالي تشتمل ودائع  
  

  )مدققة(      
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

  

  ١,٤٤٩,٩١٥  ٢,٠٦٩,١٨٨  ودائع الوكالة
  ٧٧,١١٩  ٨٩,١٣٠  ودائع المضاربة

   -------------------- ----   ----------------------  
  ١,٥٢٧,٠٣٤  ٢,١٥٨,٣١٨    
  ===========  ==========  

  
  متوسطة األجلمديونيات   ١٢

  
  )مدققة(      

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٢,٨٢٤,٦٥١  ٣,١٢٢,٠٥٠  قروض مجمعة وتسھيالت أخرى

  ١٠,٤١٢,٠٩٢  ١٣,٧٠٢,٢٧٨  متوسطة اآلجل سندات
   --------------------------   --------------------------  
  ١٣,٢٣٦,٧٤٣  ١٦,٨٢٤,٣٢٨    
  ============  ============  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٢  

  )تابع( متوسطة األجلمديونيات   ١٢
  

  : كانت السندات متوسطة األجل التالية قائمة كما في تاريخ التقرير

  )مدققة(        
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠        
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠    سنة    

  ألف درھم  ألف درھم  االستحقاق  الفائدة  العملة
  

  ٦٧٧,٨٩٤  -     ٢٠١٠مارس   نقاط ١٠+ أشھر ليبور فرانك سويسري  ٣  فرانك سويسري
  ١٠٦,٦٢٩  -     ٢٠١٠مارس   نقاط ١٠+ ليبور فرانك سويسري أشھر  ٣  فرانك سويسري

  ١١٩,٧٤١  -     ٢٠١٠يونيو   أشھر ليبور ين ياباني ٣  ين ياباني
 ٣,٠٤٨,١٠٩  ٣,٠٤٨,١٨٣  ٢٠١٠ديسمبر   نقطة ٣٠+ أشھر ليبور دوالر أمريكي  ٣  دوالر أمريكي
  ٢,٠٥٥,٩٨٠  ٢,١٧٤,٧١٤  ٢٠١٢فبراير   )ثابت( ٪ ٥,٨٧٥  جنيه استرليني

  -     ١٧٢,٨٢٩  ٢٠١٢يونيو   فرق متزايد+ أشھر يوريبور  ٣  يورو
  ٦٢٠,٧١٨  ٥٧٧,٧٤٤  ٢٠١٢يوليو   فرق متزايد+ أشھر يوريبور  ٣  يورو

  ٧٣,٤٦٠  ٧٣,٥٧٠  ٢٠١٢أكتوبر   نقطة  ١٢٠+  دوالر أمريكي أشھر ليبور ٣  دوالر أمريكي 
  ٣,١٢٢,٠٥٠  ٣,٢٩٦,٣٩٠  ٢٠١٤سبتمبر   )ثابت( ٪ ٤,٥  دوالر أمريكي

  ١٨٧,٥٤١  ١٩٨,٣١٩  ٢٠١٤سبتمبر   )ثابت( ٪ ٣,٨  دوالر ھونغ كونغ
  ١١٤,٣٧٢  ١٢١,٢١١  ٢٠١٤أكتوبر   )ثابت( ٪ ٣,٩  دوالر ھونغ كونغ
  -     ٢,٨٩٠,٥٤٢  ٢٠١٥مارس   )ثابت( ٪ ٤,٢٥   دوالر أمريكي

  -     ٥٧٦,٩٧١  ٢٠١٥يونيو   )ثابت( ٪ ٤,٧٥  رينغيت ماليزي 
  -     ١٤٧,٩٧٥  ٢٠١٧سبتمبر   )ثابت( ٪ ٣,٤  دوالر ھونغ كونغ
  -     ١٠٩,٩٤٠  ٢٠١٧سبتمبر   )ثابت( ٪ ٣,٧١  دوالر أمريكي

  ١٤٠,٢٠٦  ١٥٢,٦٥٠  ٢٠١٧سبتمبر   )ثابت( ٪ ٤,٣٢  دوالر ھونغ كونغ
  ١٤٥,٣٩٢  ١٦١,٢٤٠  ٢٠١٩سبتمبر   )ثابت( ٪ ٤,٤٥  دوالر ھونغ كونغ

       ---- -- ------------ - --------   ------- -- -- - ---------------  
      ١٠,٤١٢,٠٩٢  ١٣,٧٠٢,٢٧٨    
      ============  ============  

  سندات ثانوية ١٣
  

  )مدققة(      
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

  
   الرأسمالية الثاني الشق سندات – سندات ثانوية

  -      ٥,٦١٦,٩٢٤   المالية لوزارة   
  ٢,٨٥٢,٣٣٤  ٢,٦٩٢,٦٦٥  ثانوية قابلة للتحويلسندات 

   --------------------------   --------------------------  
  ٢,٨٥٢,٣٣٤  ٨,٣٠٩,٥٨٩    
  ============  ============  

  
  سندات الشق الثاني الرأسمالية لوزارة المالية

  
من وزارة ) مليون درھم ٥,٦٠٦:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٥,٦٠٦تم خالل الفترة استالم ودائع خاصة بقيمة 

ً كودائع عمالء ، والتي تم تحويلھا إلى سندات الشق الثاني  والتيالمالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة  تم تصنيفھا سابقا
وتدفع في نھايةالفترة  ثابتة متزايدة فائدة ھذه السندات وتحمل. )١١راجع إيضاح ( ٢٠١٦ ديسمبرالرأسمالية المستحقة في 

  .قام البنك بتغطية تعرضاته لمخاطر معدالت الفائدة على ھذه السندات . بشكل ربع سنوي



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٣  

  )تابع(سندات ثانوية  ١٣
  

  )مدققة(    
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
  درھمألف   ألف درھم  

  سندات ثانوية قابلة للتحويل
  بند المطلوبات

    ١,٠٩٧,٤٢٩  ١,٠٩٩,١١١  ٢٠٠٦ ارسم ١٥إصدار 
  ١,٧٥٤,٩٠٥  ١,٥٩٣,٥٥٤  ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إصدار 

   ----------------------   ----------------------  
  ٢,٨٥٢,٣٠٤  ٢,٦٩٢,٦٦٥  
  ==========  ==========  

  

  بند حقوق الملكية
  ٧٢,٩٢٦  ٧٢,٩٢٦  ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
  ٥٢,٩٨٤  ٥٢,٩٨٤  ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إصدار 
 ً   )٤٠,٥٠٢(  )٤٠,٥٠٢(  ٢٠٠٦مارس  ١٥ تحويالت إصدار: ناقصا
  )٥,٦٩٦(  )١٠,٢١٨(  ٢٠٠٨فبراير  ٢٨إعادة شراء إصدار : ناقصاً 

   ----------------------   ----------------------  
  ٧٩,٧١٢  ٧٥,١٩٠  
  ==========  ==========  

  :٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 

أبوظبي لألورق المالية سوق درھم للسھم وتم تقديمھا إلى  ٢٣,٢٢نتيجة إلصدار أسھم منحة ، تم تعديل سعر التحويل إلى 
  .٢٠١٠مارس  ١٦في 

  
  :٢٠٠٨فبراير  ٢٨إصدار 

بين  من إبتداءً  الفترة خالل أي وقت نك ، بناًء على طلب حاملھا ، فيللبيجوز تحويل ھذه السندات إلى أسھم رأسمال عادية 
 ٢١,٠٢، بسعر تحويل  ٢٠١٣فبراير  ٢٨في  وذلكتاريخ طلب من أول  تداولو لغاية قبل عشرة أيام  ٢٠٠٨ مايو  ٢٨

ً (درھم للسھم العادي  ھذه السندات في أول تاريخ طلب وذلك في  كما يملك البنك خيار إسترداد).  حةصدار اسھم المنإل الحقا
  .٢٠١٣فبراير  ٢٨

  

من ھذا اإلصدار من ) ألف درھم ٢١٥,٠٠٠: ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠(ألف درھم  ١٧٠,٧١٠قام البنك خالل الفترة بإعادة شراء 
المطلوبات نتيجة لذلك ، انخفض إجمالي ). ألف درھم ١٥٩,١٠٠: ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠(ألف درھم  ١٤٥,٦٢٩السوق مقابل 

 ٤,٥٢٢و بقيمة ) ألف درھم ٢٠٩,٣٠٤:  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠(ألف درھم  ١٦٦,١٨٧القائمة وبنود حقوق الملكية  بقيمة 
 ٢٥,٥١٤عالوة على ذلك ، تم االعتراف بأرباح بلغت . على التوالي) ألف درھم ٥,٦٩٦:  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠(ألف درھم 

  .ضمن بيان الدخل الموحد )ألف درھم ٥٥,٤٠٣: ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠(التصفية ألف درھم من 
  

  رأس المــال  ١٤
  

ي  د ف ة المنعق ة العمومي اع الجمعي ي اجتم ك ف اھمي البن ق مس ارس  ١٥واف ة  ٢٠١٠م ة بقيم اح نقدي ات ارب ى توزيع ، عل
ادي  ٠,١ ھم ع ل س م لك مبر ٣١(درھ ادي ٠,٣: ٢٠٠٩ ديس ھم ع ل س م لك ى) درھ ادل  و عل ا يع ال بم ادة رأس م  ٪١٠زي

م واحد لكل سھم سھـم عاديألف  ٢١٧,٤٢٨كأسھم منحة من خالل اصدار  ة درھ كأسھم  ٪١٠: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١( بقيم
د لكل سھم ١٩٧,٦٦١إصدار منحة من خالل  ا  )ألف سھـم عادي بقيمة درھم واح الغ قيمتھ م  ٢١٧,٤٢٨الب  ٣١(ألف درھ

ي يتكون  وبذلك. )ألف درھم ١٩٧,٦٦١: ٢٠٠٩ديسمبر  ا ف دفوع بالكامل كم بتمبر ٣٠رأس المـال المصدر والم  ٢٠١٠ س
م واحد لكل سھم  سھم ألف ٢,٣٩١,٧٠٣من  ة  ألف ٢,١٧٤,٢٧٥: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(عادي بقيمة درھ سھم عادي بقيم

  ).درھم واحد لكل سھم
  

 ٢٠١٠  مارس  ١٥في  .توصيات مجلس اإلدارة للمساھمين إن االحتياطي العام قابل للتوزيع على المساھمين بناء على
  .الى احتياطي عام) مليار درھم ٢: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(مليار درھم  ٢,١على تحويل  ت الجمعية العموميةوافق



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٤  

  سندات الشق األول الرأسمالية لحكومة أبوظبي ١٥
  

 باصدار سندات الشق األول الرأسماليةالمتعلق بدعم راسمال البنوك ، قام البنك  ٢٠٠٩ضمن برنامج حكومة أبوظبي لعام 
ان ھذه السندات ثانوية غير مضمونة وغير محددة األجل وتحمل فوائد ثابتة تدفع في اخر الفترة نصف "). السندات("

 ً ً لھ. ، وذلك خالل الفترة األولية  سنويا أشھر ايبور باالضافة الى  ٦ذه الفترة األولية ، ستحمل السندات فائدة تعادل الحقا
كما اليحق لحملة تلك السندات . بناًء على تقديره الخاص فوائديحتفظ البنك على حق عدم دفع أي من ال. ھامش ربح ثابت

 ً   .المطالبة بالفائدة وفي حال عدم سداد الفائدة ال يعتبر ھذا الحدث تخلفا
  

 ألف ٢٤٠,٠٠٠خالل الفترة ، قامت المجموعة بدفع فائدة على سندات الشق األول الرأسمالية لحكومة أبوظبي بمبلغ وقدره 
  )درھم ألف ١٢٠,٠٠٠ : ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠(درھم 

  
  برنامج خيارات االسھم ١٦

  
املي  ١٥,٥٥ليصبح تعديل سعر التحويل  ٢٠١٠مارس  ٢٤نتيجة إلصدار أسھم المنحة ، تم في  الغ ح م إب ھم وت م للس درھ

  . خيارات األسھم بذلك
  
ار ٤,٨٣٩ من تتألف جديدة فئة بمنح الفترة خالل البنك قام ار ألف ٥,٤٦١ :٢٠٠٩(ألف خي ه المخولين خي ك )لموظفي  وذل

   . للموظفين المقدمة االسھم خيارات لبرامج إستكماالً 
  

  إحتياطي القيمة العادلة  ١٧

  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

  االستثمارات –احتياطي إعادة التقييم 
  المتاجرة بغرض لغير   

  )٨٤٦,٨٦٥(    )٨٤٥,٢٢٣(  يناير ١في 
  ٧٨,٣٦٠    ٥٣٥,٦٥٨  صافي التغير في القيمة العادلة

   ----------------------     ----------------------  
    )٧٦٨,٥٠٥(    )٣٠٩,٥٦٥(  سبتمبر  ٣٠في 

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

  ٢١٤,٥٥٤    -        يناير ١في 
  )١٣,٧٢٧(    -        في القيمة العادلة صافي التغير

   ----------------------     ----------------------  
    ٢٠٠,٨٢٧      -        سبتمبر ٣٠في 

   ----------------------     ----------------------  
  )٥٦٧,٦٧٨(    )٣٠٩,٥٦٥(   سبتمبر ٣٠اإلجمالي في 

  ==========    ==========  
  اإلرتباطات واإللتزامات الطارئة  ١٨

  
لتزامات معينة إتبرم المجموعة ، في سياق األعمال اإلعتيادية ، أنواع مختلفة من المعامالت التي تشمل اإلقدام على 

  .لتزامات قروض غير مسحوبةوإكخطابات االعتمادات والضمان 
 

   ).مليون درھم ٣١,٨٩٠ :٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٢٣,٢٠٨ تقديم تسھيالت ائتمانية غير مسحوبةلتزامات إبلغت 
  

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



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٥  

  صافي مخصص انخفاض القيمة  ١٩
  

  لفترة الثالثة  لفترة الثالثة  التسعةلفترة   التسعةلفترة   
  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  
  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ١٤٢,٣٧٤  ٣٢,٢٢٧  ٤٣٩,٩٨٦  ١١٢,٦٦٧ للقروض والسلفياتعام  مخصص

   ١٧٧,٩٥٨  ٣٥١,٨٢٨  ٤٢٢,٩٤١  ٧٦٢,٧٦٩ للقروض والسلفيات مخصصات خاصة
  )٢٨,١٥٧(  )٨٣,٢٧٣(  )٦٣,٠٩٦(  )١٥١,٥٠٧( والسلفيات قروض عكس مخصصات

  )٩,٣١٤(  )١,٦٠٦(  )٢٠,٥١٤(  )١٦,٢٢١( خسائر القروض استرداد مخصصات
  منخفضة القيمة قروض وسلفياتشطب 

  ١,٦٢١  ٧٩٦  ٥,٣٧١  ٣,٥٠٤ الدخل الموحد في بيان   
  )٤٣(  )٤٤٠(  )٣٧٢(  )١,٤٩٠( شطبھا سابقااسترداد قروض تم 

  -      -      -      ١٦,٢٥٣  تمخصصات لالستثمارا
  موجودات مخصص انخفاض قيمة

  -      ٢٠,٠٠٠  -      ٥٧,٠٠١  ةغير مالي   
   ------------- ---------   ----------------------   ----------------------   ----------------------  
  ٢٨٤,٤٣٩    ٣١٩,٥٣٢  ٧٨٤,٣١٦  ٧٨٢,٩٧٦  
  ==========  ==========  ==========  ==========  

  
  أخرى إيرادات تشغيلية  ٢٠

  
  لفترة الثالثة  لفترة الثالثة  التسعةلفترة   التسعةلفترة   
  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  
  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  سندات  أرباح من إعادة شراء

  -      ٨,١٦١  ٥٥,٤٠٣  ٢٥,٥١٤  ثانوية قابلة للتحويل   
  ٧,٢٩٨  ٥,٢١٥  ٣٩,٥٩٠  ٢٧,٦٠١  أخرى

   ------------- ---------   ----------------------   ----------------------   ----------------------  
  ٧,٢٩٨  ١٣,٣٧٦  ٩٤,٩٩٣  ٥٣,١١٥  
  ==========  ==========  ==========  ==========  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٦  

  ربحية السھم  ٢١
 

على المتوسط  الرأسمالية األول الشق سندات دفعات تخفيض بعديتم إحتساب ربحية السھم بتقسيم صافي أرباح السنة 
  :كما يلي الفترة خالل المصدرةوالقائمة الـمرجح لعدد األسھم العادية 

  
  لفترة الثالثة  لفترة الثالثة  لفترة التسعة  لفترة التسعة  
  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  
  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  

  
  :السھم األساسيةربحية 

  ٩١٣,٩٧٣  ٩١٩,٧٥١  ٢,٥٩٠,٩٥٧  ٢,٩٥١,٣٩٩  )ألف درھم(صافي أرباح الفترة 
 ً   سندات الشق األول ات علىدفع: ناقصا

  )١٢٠,٠٠٠(  )١٢٠,٠٠٠(  )١٢٠,٠٠٠(  )٢٤٠,٠٠٠(  )ألف درھم( الرأسمالية   
  --- -------------   --------- -------------   --------- -------------   --------- -------------   سندات اتعودفمصافي األرباح بعد 

  ٧٩٣,٩٧٣  ٧٩٩,٧٥١  ٢,٤٧٠,٩٥٧  ٢,٧١١,٣٩٩  )ألف درھم( الشق األول الرأسمالية   
  ==========  ==========  ==========  =======  

  :المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية
  األسھم العادية كما في بداية

  ١,٩٧٦,٦١٤  ٢,١٧٤,٢٧٥  ١,٩٧٦,٦١٤  ٢,١٧٤,٢٧٥  )باآلالف(الفترة    
  تأثير أسھم المنحة الصادرة خالل

  ٢١٧,٤٢٨  ٢١٧,٤٢٨  ٢١٧,٤٢٨  ٢١٧,٤٢٨  )باآلالف( ٢٠١٠    
  تأثير أسھم المنحة الصادرة خالل

  ١٩٧,٦٦١  -     ١٩٧,٦٦١  -     )باآلالف( ٢٠٠٩    
   ------------- ---------   ------------- ---------   ------------- ---------   ------------- ---  

  المتوسط المرجح لعدد األسھم
  ٢,٣٩١,٧٠٣  ٢,٣٩١,٧٠٣  ٢,٣٩١,٧٠٣  ٢,٣٩١,٧٠٣  )باآلالف(العادية    

  ==========  ==========  ==========  =======  
  ٠,٣٣  ٠,٣٣  ١,٠٣  ١,١٣  )درھم(ربحية السھم األساسية 

  ==========  ==========  ==========  =======  
  :ربحية السھم المخفضة

  سندات اتعودفمبعد رباح األصافي 
  ٧٩٣,٩٧٣  ٧٩٩,٧٥١  ٢,٤٧٠,٩٥٧  ٢,٧١١,٣٩٩  )ألف درھم(الرأسمالية الشق األول    

  الفائدة على السندات الثانوية: يضاف
  ٢٠,٣٢٩  ١٨,٥٢٧  ٧٩,٥٧٣  ٥٤,٠٨٦  ) ألف درھم(القابلة للتحويل    

  مصروفات برنامج خيارات: يضاف
  ٦,٧٩٣  ٨,٦٦١  ١٤,٣٧٧  ١٩,٣٧٧  )درھم ألف(األسھم    

   ------------- ---------   ------------- ---------   ------------- ---------   ------------- ---  
  صافي األرباح للفترة الحتساب 

 ٨٢١,٠٩٥  ٨٢٦,٩٣٩  ٢,٥٦٤,٩٠٧  ٢,٧٨٤,٨٦٢  )ألف درھم(ربحية السھم المخفضة    
  ==========  ==========  ==========  =======  

  المتوسط المرجح لعدد األسھم
  ٢,٣٩١,٧٠٣  ٢,٣٩١,٧٠٣  ٢,٣٩١,٧٠٣  ٢,٣٩١,٧٠٣  )باآلآلف(العادية    

  المخفضةتأثير األسھم العادية المحتملة 
  ١٤٠,٢٢٤  ١٢٩,٢٠٩  ١٤٠,٢٢٤  ١٢٩,٢٠٩  )باآلآلف(المصدرة    

  ٢٠,١١٤  ٢٣,٩٨١  ٢٠,١١٤  ٢٣,٩٨١  )باآلالف(تأثير برنامج األسھم الخيارية 
   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------  

  األسھمالمتوسط المرجح لعدد 
  ٢,٥٥٢,٠٤١  ٢,٥٤٤,٨٩٣  ٢,٥٥٢,٠٤١  ٢,٥٤٤,٨٩٣  )باآلآلف(العادية لربحية السھم المخفضة    

  ==========  ==========  ==========  ==========  
  ٠,٣٢ ٠,٣٣  ١,٠١  ١,٠٩  )درھم(ربحية السھم المخفضة 

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



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٧  

  التحليل القطاعي  ٢٢
  

  القطاع    القطاع  القطاع  
  المركز   المعامالت  الثروات  االستثماري  األسواق  المصرفي  المصرفي  
  اإلجمالي  الرئيسي  اإلسالمية  العالمية  وقطاع الشركات  المالية  الدولي  المحلي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  
  ٥,٣٦٠,٩٨٢  ٤٩٣,٧١٣  ١١٤,٩٣٦  ١٣٢,٣٩٠  ٢,٠٢٥,٩٥٩  ٥٩٥,٨٢٢  ٦٩٦,٩٨٣  ١,٣٠١,١٧٩  تشغيلايرادات ال

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

  ٣,٠٢٣,٨٩٠  )١٣٣,٨١٨(  ٧٠,٤٠٨  ١٩,٠٠٨  ١,٤٥٢,٠١٧  ٥١٧,١٦٠  ٣٩٧,٩١٨  ٧٠١,١٩٧  قبل الضرائب )الخسائر/  األرباح
  =========  =========  =========  =========  =======  =========  ========  ==========  

 )٧٢,٤٩١(  -      -      ٥٤  -      -      )٧٢,٥٤٥(  -      ضرائب خارجية
  =========  =========  =========  =========  =======  =========  ========  ==========  

  ٢,٩٥١,٣٩٩  )١٣٣,٨١٨(  ٧٠,٤٠٨  ١٩,٠٦٢  ١,٤٥٢,٠١٧  ٥١٧,١٦٠  ٣٢٥,٣٧٣  ٧٠١,١٩٧  الفترة) خسائر/ (رباح أصافي 
  =========  =========  =========  =========  =======  =========  ========  ==========  

  
  ٢٩٤,٧٦٨,٨٢٠  ٤١,٥٨٦,٨٤٦  ٧,٠٦٨,٥٨٧  ٤,٤٢٧,٢١١  ٩٥,٥٥٨,٤١٢  ٧٨,٠٣٩,٨٨٤  ٣٤,٥٢٤,١٧١  ٣٣,٥٦٣,٧٠٩  ات القطاعداجمالي موجو

  ===========  ===========  ===========  ===========  ==========  ===========  ===========    
)٨١,٢٧٩,٣٦٤(                أرصدة القطاعات البينية

                 ---------------------------  
  ٢١٣,٤٨٩,٤٥٦                اتدموجوالاجمالي 

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

  .وحدات األعمالات الجماعية للعمليات داخل دولة االمارات العربية المتحدة بشكل مركزي ضمن حسابات المركز الرئيسي و لم يتم تحميلھا على مخصصتم احتساب ال: مالحظة
  
  
  
  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٨  

  )تابع( التحليل القطاعي  ٢٢
  

  القطاع     القطاع  القطاع  
  المركز   المعامالت  الثروات  ياإلستثمار  األسواق  المصرفي  المصرفي  
  اإلجمالي  الرئيسي  االسالمية  العالمية  وقطاع الشركات  المالية  الدولي  المحلي  
  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  :٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية  في  التسعة لفترةكما في و

  
  ٤,٧٩٥,٣٦٢  ٥٤٥,٠٢٣  ٧٧,٤٣٨  ١١٠,٦٣١  ١,٥٨٧,٦٧٢  ٧٥١,٥١٩  ٦٣٦,٠٠٦  ١,٠٨٧,٠٧٣  تشغيلايرادات ال

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

  )الخسائر/ ( األرباح
  ٢,٦٤٦,٨٧٧  )٣٠٦,٥١٩(  ٣٩,٦٦٣  ٢٠,٧٧٤  ١,٣٢١,٢٥١  ٦٨٦,٢٥٠  ٣٦٧,٥٠٥  ٥١٧,٩٥٣  قبل الضرائب   

  =========  =========  =========  =========  =======  =========  ==========  =============  
 )٥٥,٩٢٠(  -      -      ٣,٨٨٧  -      -      )٥٩,٨٠٧(  -      ضرائب خارجية

  =========  =========  =========  =========  =======  =========  ==========  =============  
  ٢,٥٩٠,٩٥٧  )٣٠٦,٥١٩(  ٣٩,٦٦٣  ٢٤,٦٦١  ١,٣٢١,٢٥١  ٦٨٦,٢٥٠  ٣٠٧,٦٩٨  ٥١٧,٩٥٣  الفترة) خسائر/ (رباح أصافي 

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

  : ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في 
  

  ٢٧٣,٤٥٥,٩٢١  ٢٩,٩٥٥,٤٤٩  ٥,٩٧٨,٨٦٢  ٢,٥٧٢,٢٠٣  ٨٦,٨٢٢,٧٠٥  ٨٥,٠٦١,٤٤٢  ٣١,٦٠٢,١٥٤  ٣١,٤٦٣,١٠٦  اجمالي موجودات القطاع
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========    

  )٧٦,٦١١,٤٠١(                أرصدة القطاعات البينية
                 ---------------------------  

  ١٩٦,٨٤٤,٥٢٠                اجمالي الموجودات
                =============  

  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٩  

  األطراف ذات العالقة ٢٣
  

  ھوية األطراف ذات العالقة
  

يتم .  تشتمل األطراف ذات العالقة على كبار المساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة المجموعة وشركاتھم
  .اإلدارة أو اإلدارةوفقاً للشروط الموضوعة من قبل مجلس اعتماد شروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة 

  
  الشركة األم والجھة المھيمنة العليا

  
من ٪ ٧٠,٤٨، والذي يمتلك ") المجلس("إنشاء مجلس أبوظبي لإلستثمار تم  ، ٢٠٠٦لعام  ١٦الحقا لمتطلبات القانون رقم 

  . رأس مال البنك
  

  .إن الجھة المھيمنة العليا ھي حكومة أبوظبي
  

  القواعد والشروط
  

        إلى  ٪  ١,٠٠تراوحت نسب الفائدة المحققة على القروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة خالل الفترة من 
ً   ٪١٣,٣٨إلى   ٪١,٧٦من :  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠(سنويا  ٪ ١٣,٠٠   ).سنويا

  
حسابات ال (أطراف ذات عالقة خالل الفترة بين الشيء على ودائع العمالء المودعة من قبل تراوحت نسب الفائدة المتكبدة 

ً  ٪  ٥,٠٠إلى ) حسابات ال تحمل فائدة(ال شيء : ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠(سنويا ٪  ٢,٠٠إلى ) تحمل فائدة   .)سنويا
  

 إلى  ٪  ٠,٥٠ ف ذات عالقة خالل الفترة بينتراوحت إيرادات الرسوم والعموالت المحققة على المعامالت مع أطرا
ً  ٪ ١,٠٠إلى  ٪ ٠,٥٠من  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠(سنويا ٪ ١,٠٠   .)سنويا

  
  .تتراوح الضمانات على سلفيات األطراف ذات العالقة بين غير مضمونة إلى مضمونة بالكامل

  
  األرصدة

  
  :أدناه التقرير كما ھو مبينيتم توضيح األرصدة مع االطراف ذات العالقة في تاريخ 

  

  أعضاء مجلس  
  )مدققة(      كبار  اإلدارة وكبار  
  اإلجمالي  اإلجمالي  اخرى  اھمينالمس  موظفي اإلدارة  
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١٠  ٢٠١٠  ٢٠١٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٢,٥٢٢,٣٣٥  ٢,٥٣٥,٤٧٧  ١,٥١١,٧٥٣  ١٨٤,٩٩٦  ٨٣٨,٧٢٨  القروض والسلفيات

  =========  =========  ==========  ==========  ==========  
  ١٨,٠٩٤,٨٩٣  ٢٤,٩١٨,٢٦٢  ٢٤,٥٠٢,٣٥٣  ١,٧٤٩  ٤١٤,١٦٠  ودائع العمالء

  =========  =========  ==========  ==========  ==========  
 االلتزامات واالرتباطات

  ٢٣,٠٣٣,٨٩٠  ٣٤,٤٣٤,٥٠٧  ٣٤,٠٤٥,٠٩٨  -      ٣٨٩,٤٠٩  الطارئة   
  =========  =========  ==========  ==========  ==========  

  

  
  
  
  
  



  .ع.م.شبنـك أبوظبي الوطنـي 
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٢٠  

  )تابع( األطراف ذات العالقة ٢٣
  

  المعامالت
  

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

  أعضاء مجلس  
        كبار  اإلدارة وكبار  
  اإلجمالي  اإلجمالي  اخرى  اھمينالمس  موظفي اإلدارة  
  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١٠  ٢٠١٠  ٢٠١٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٧,٢٩١  ٢,٨٨٧  -      -      ٢,٨٨٧  إيرادات الرسوم والعموالت

  ١٨٣,٦٠٥  ٨٩,٢١٢  ٥٩,٢٧٤  ٦,٩٦٤  ٢٢,٩٧٤  إيرادات الفوائد
  ٨٤,٥٧٨  ٩٤,٣٩٤  ٩١,٣٦٢  ١٦٨  ٢,٨٦٤  مصروفات الفوائد

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

لم يتم إدراج مخصص النخفاض القيمة على القروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة أو على االلتزامات الطارئة 
اشھر المنتھية في  التسعة( ٢٠١٠ سبتمبر  ٣٠اشھر المنتھية في  التسعةالصادرة بحق أطراف ذات عالقة خالل فترة 

  .)درھم ال شيء:  ٢٠٠٩ سبتمبر   ٣٠
  

  أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارةتعويضات
  

  :يتم توضيح تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة أدناه
  

  لفترة الثالثة  لفترة الثالثة  التسعةلفترة   التسعةلفترة   
  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  أشھر المنتھية في  
  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ١١,٩٢٣  ١٢,٥٥٠  ٣٥,٩٦٤  ٣٥,٣٣٥  تعويضات موظفين قصيرة اآلجل

  ٣٠٤  ٣١٠  ٩١٤  ٩٣٠  تعويضات ما بعد الخدمة 
  ٣٢٥  ٣٧٦  ٨٦٦  ٩٨٨  تعويضات نھاية الخدمة

   ------------- ---------   ----------------------   ----------------------   ----------------------  
  ١٢,٥٥٢  ١٣,٢٣٦  ٣٧,٧٤٤  ٣٧,٢٥٣  
  ==========  ==========  ==========  ==========  

  
التابعة ، فإنه من غير العملي اإلفصاح الكامل عن معامالت  وأطرافھا ذات العالقة المھيمنةنظراً لنفاذ تأثير الجھة 

  .٢٤األطراف ذات العالقة وفقاً لما ينص عليه المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

  أرقام المقارنة  ٢٤
  

  .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية
  

  


