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  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  .ن هذه البيانات المالية الموجزة الموحدةم أزجتي اً الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت

  
  )غير مدقق(الموحد الموجز  بيان الدخل

   2010مارس  31المنتهية في  للفترة
   إيضاحات  مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 

2009  2010     
    درهـم ألف  درهـم ألف

      
  إيرادات الفوائد 18  1,671,335  1,791,223
1,055,805(  ) 781,203(  )   مصاريف الفوائد  19

       
      

  صافي إيرادات الفوائد    890,132  735,418
27,029(  ) 18,439(  )   توزيعات للمودعين 

       
      

 توزيعات للمودعينصافي إيرادات الفوائد صافي من ال   871,693  708,389
       

  صافي إيرادات الرسوم والعموالت 20  209,687  203,969
4,168  13,528(  )   األرباح من المتاجرة في مشتقات مالية )/الخسائر( صافي 

  ة يمتاجرة في عمالت أجنبالأرباح صافي    27,464  11,678
  أنصبة أرباح إيرادات    863  4,330

2  13,781   
ألرباح من إستثمارات لغرض المتاجرة واإلستثمار في صافي ا

  أوراق مالية
  إيرادات عمليات اخرى    51,825  52,891
  ، صافيالحصة في أرباح شركات زميلة   108,030  22,260

       
      

  إيرادات العمليات    1,269,815  1,007,687
       
      

206,653(  ) 194,737(  )   وظفين مصروفات الم 
17,958(  ) 23,901(  )   االستهالك  

150,643(  ) 142,766(  )   مصروفات عمليات اخرى  
277,392(  ) 681,324(  )   مخصصات إنخفاض القيمة 21

       
      

652,646(  ) 1,042,728(  )   مصاريف العمليات  
       
      

 أرباح العمليات قبل الضرائب   227,087  355,041
      

1,349(  ) 2,078(  )   مصاريف ضريبة الدخل الخارجية  
       
      

  أرباح الفترة صافي   225,009  353,692
       
  :عائدة إلى     

  حقوق الملكية للمساهمين في الشركة األم   218,557  353,705
13(  )   حقوق الملكية غير المسيطرة   6,452
       
      

  صافي أرباح الفترة    225,009  353,692
       
      

 )درهم(العائد األساسي على السهم  22  0,02  0,08
       



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  .ن هذه البيانات المالية الموجزة الموحدةم أزجتي اً الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت

  
  )غير مدقق(الموحد الموجز الشامل  بيـان الدخل

   2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  

     مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2009  2010     
    درهـم ألف  درهـم ألف

      
  صافي أرباح الفترة    225,009  353,692

       
227,045(  )   فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية    209,649

   -  168,107(  )  
صافي الخسارة من التحوط لصافي اإلستثمارات في العمليات 

  الخارجية 

16  11,284   
استثمارات متاحة بيع  التغيرات في القيمة العادلة تم عكسها عند

  للبيع

45,257(  ) 53,195   
  التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات 

  متاحة للبيع  
   الحصة من بيان الدخل الشامل لشركة زميلة   -    420

       
      

 للفترةصافي األرباح الشاملة    331,030  81,826
       
      
  :عائدة إلى     

  حقوق الملكية للمساهمين في الشركة األم   324,578  81,839
13(  )   حقوق الملكية غير المسيطرة   6,452
       
      

 للفترةصافي األرباح الشاملة    331,030  81,826
       



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  .ن هذه البيانات المالية الموجزة الموحدةم أزجتي اً الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت

  
  )غير مدقق(الموحد الموجز  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  2010مارس  31المنتهية في  فترةلل
  

   مجمـوع
  يةحقوق الملك

  حقوق الملكية 
  غير المسيطرة

  عائدة إلى 
حقوق الملكية 
للمساهمين في 

  الشركة األم

عنصر حقوق 
الملكية من 

األوراق المالية 
سندات رأس مال  إلزامية التحويل

  األرباح 
 المستبقاة

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

إحتياطي تحوط 
 التدفقات النقدية

إحتياطي تحويل 
 مالت أجنبيةع

أسهم برنامج 
حوافز الموظفين

 ، صافي
  احتياطي 
  طوارئ

   حتياطيا
 عـام

  حتياطي ا
 قانوني

  احتياطي 
 نظامي

  رأس 
   المال

   الف درهم لف درهما الف درهم الف درهم  الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم
                                

19,090,119  69,087  19,021,032  4,633,883  4,000,000  1,467,983 194,279( ) 107,360( ) 353,736( ) 13,438( )  2010ريناي1الرصيد كما في 4,810,000 1,336,383 1,291,596 2,000,000  150,000
                                

                                
  صافي أرباح الفترة - - - - - - - - -  218,557  -  -  218,557  6,452  225,009

209,649  -  209,649  -  -  - - - 209,649  - - - - - - 
فروقات الصرف الناتجة عن تحويل 

  العمليات الخارجية 

168,107(  ) -  168,107(  ) -  -  - - 168,107(  ) - - - - - - - 
صافي الخسارة من التحوط لصافي 
  اإلستثمارات في العمليات الخارجية

53,195  -  53,195  -  -  - 53,195  - - - - - - - - 
التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات 

  متاحة للبيع

11,284  -  11,284  -  -  - 11,284  - - - - - - - - 
التغيرات في القيمة العادلة تم عكسها 

  عند بيع استثمارات متاحة للبيع
                                

                                

331,030  6,452  324,578  -  -  218,557 64,479 168,107( ) 209,649 - - - - - - 
ةالشامل)ئرالخسا(/احاألربمجموع  
  للفترة

                                
                                

6,692(  ) 6,692(  )   أنصبة أرباح مدفوعة  - - - - - - - - - -  -  -  -
122,667(  ) -  122,667(  ) -  -  122,667(  )   دات رأس مالقسائم مدفوعة على سن - - - - - - - - -
47,085(  ) -  47,085(  ) -  -  - - - - 47,085(  )   أسهم ممنوحة - - - - -

6,992  -  6,992  -  -  - - - - 6,992  - - - - - 
إيضاح (الجزء المكتسب من األسهم 

16(  
  المسيطرةفي الحصة غير  الزيادة - - - - - - - - - -  -  -  -  4,418  4,418

                                
                                

19,256,115  73,265  19,182,850  4,633,883  4,000,000  1,563,873 129,800( ) 275,467( ) 144,087( ) 53,531( )  2010مارس31الرصيد كما في 4,810,000 1,336,383 1,291,596 2,000,000  150,000
                                



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  .ن هذه البيانات المالية الموجزة الموحدةم أزجتي اً الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت

  
  )غير مدقق(الموحد الموجز الملكية بيان التغيرات في حقوق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  فترةلل
  

   مجمـوع
  حقوق الملكية

  حقوق الملكية 
  غير المسيطرة

  عائدة إلى 
حقوق الملكية 
للمساهمين في 
  الشركة األم

  األرباح 
  المستبقاة

حقوق  عنصر
الملكية من األوراق

المالية إلزامية 
  التحويل

التغيرات المتراكمة 
  في القيمة العادلة 

أنصبة أرباح 
  مقترحة للتوزيع

إحتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية

أسهم برنامج 
  حوافز الموظفين 

  احتياطي 
  طوارئ

   حتياطيا
  عـام

  حتياطي ا
  قانوني

  احتياطي 
  نظامي

  رأس 
    المال

    الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  رهمالف د
                              

15,915,152  107,603  15,807,549  2,147,431  4,633,883  625,014(  ) 481,000  392,022(  ) 25,708(  )   2009ر يناي 1الرصيد كما في   4,810,000  1,336,383  1,291,596  2,000,000  150,000
                              

                              
353,692  13(  )   الفترة) خسارة/ (أرباحصافي   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     353,705  353,705

227,045(  )    -  227,045(  )    -     -     -     -  227,045(  )    -     -     -     -     -     -  
فروقات الصرف الناتجة عن 
  تحويل العمليات الخارجية 

45,257(  )    -  45,257(  )    -     -  45,257(  )    -     -     -     -     -     -     -     -  
التغيرات في القيمة العادلة 
  إلستثمارات متاحة للبيع

16     -  16     -     -  16     -     -     -     -     -     -     -     -  

التغيرات في القيمة العادلة تم 
عكسها عند بيع استثمارات 

  متاحة للبيع

420     -  420     -     -  8,370     -  7,950(  )    -     -     -     -     -     -  

الحصة من بيان الدخل الشامل 
آر إتش بي ( لشركة زميلة

   )كابيتال برهارد
                              

                              

81,826  13(  ) 81,839(  ) 353,705     -  36,871(  )    -  234,995(  )    -     -     -     -     -     -  
 األرباح)/ الخسائر(مجموع  

  الشاملة للفترة
                              

                              

88,479(  ) 88,479(  )    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  
  أنصبة أرباح مدفوعة 

  لمساهمي حقوق األقلية  

3,279     -  3,279     -     -     -     -     -  3,279     -     -     -     -     -  
الجزء المكتسب من األسهم 

  )16إيضاح (
                              

                              
                              

15,911,778  19,111  15,892,667  2,501,136  4,633,883  661,885(  ) 481,000  627,017(  ) 22,429(  ) مارس  31الرصيد كما في   4,810,000  1,336,383  1,291,596  2,000,000  150,000
2009  

                              



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

  .ن هذه البيانات المالية الموجزة الموحدةم أزجتي اً الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت

  
   )دققغير م(الموحد الموجز  بيان التدفقات النقدية

   2010مارس  31المنتهية في  للفترة
     مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 

2009  2010     
     درهـم ألف  درهـم ألف

  األنشطة التشغيلية      
  وحقوق الملكية غير المسيطرةوقبل الضرائب  بعد التوزيعات للمودعيناألرباح  صافي   227,087  355,041

  :التعديالت     
  استهالك الممتلكات والمعدات   23,901  17,958

4,330(  ) 863(  )   إيرادات أنصبة أرباح 
  القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلهاإنخفاض قيمة  مخصص   613,790  161,383
25,982(  ) 24,602(  )   مخصصات مرتجعة لقروض وسلفيات مشكوك في تحصيلها 
  قايضات عدم تسديد اإلئتمان إنخفاض قيمة م مخصص   57,144  30,738

  إنخفاض قيمة إستثمارات في أوراق ماليةمخصص    34,992  111,253

2(  ) 13,781(  )  
 استثمارات في أوراق ماليةإستثمارات لغرض المتاجرة ومن المحقق وغير المحقق الربح الصافي 
  متاحة للبيع

22,260(  ) 108,030(  )   حصة في أرباح شركات زميلة 
  -  12,663(  )   الفائدة المنسوبة إلى األوراق المالية إلزامية التحويل 

  مصاريف برنامج حوافز أسهم الموظفين    6,992  3,279
       
      

 أرباح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة   803,967  627,078
152,825  419,328(  )   وأرصدة مستحقة من البنوك في ودائعالنقص )/ الزيادة( 
69,483  53,939(  )   للمتاجرة النقص في صافي مشتقات مالية)/ الزيادة( 

1,625,866(  ) 1,211,180(  )   الزيادة في قروض وسلفيات  
22,431(  ) 206,032(  )   الزيادة في الموجودات األخرى 

  في األرصدة المستحقة للبنوك الزيادة   1,079,230  1,604,012
4,507,708(  )   في ودائع العمالء )النقص/ (الزيادة   3,839,221

  الزيادة في المطلوبات األخرى   484,722  162,915
       
      

3,539,692(  )  العمليات التشغيلية) المستخدم في( /الناتج منالنقد   4,316,661
1,349(  ) 2,078(  )   ضرائب خارجية مدفوعة 

       
      

3,541,041(  )  األنشطة التشغيلية)المستخدم في( /صافي النقد الناتج من   4,314,583
       
  األنشطة االستثمارية     

16,290  743(  )   إستثمارات في شركات زميلة 
  أنصبة أرباح مقبوضة   863  4,330

38,567(  ) 847,031(  )   متاحة للبيع اليةاستثمارات في أوراق مإستثمارات لغرض المتاجرة وشراء  
  متاحة للبيع استثمارات في أوراق ماليةإستثمارات لغرض المتاجرة وصافي عوائد بيع    459,647  269,944
136,599(  ) 24,502(  )   شراء ممتلكات ومعدات، صافي  

       
      

115,399  411,766(  )  األنشطة االستثماريةالناتج من)/ المستخدم في(صافي النقد  
       
  األنشطة التمويلية     

1,626,179(  ) 919,565(  )   قصيرة ومتوسطة األجلقروض  صافي تسديد 
  من إصدار سندات رأس المال  عائدات   -     4,000,000

88,479(  ) 6,692(  )   لحقوق الملكية غير المسيطرةأنصبة أرباح مدفوعة  
  -  122,667(  )   لرأس ماسندات  علىمدفوعة  فوائد 
  الملكية غير المسيطرةالزيادة في حقوق    4,418  -  
  -  33,000(  )   لموظفينابرنامج حوافز  أسهمشراء  
       
      

2,285,342  1,077,506(  )  من األنشطة التمويليةالناتج )/ المستخدم في(صافي النقد  
       
      

1,140,300(  )  في النقد وما يعادله )النقص( /الزيادةصافي   2,825,310
      

  الفترةالنقد وما يعادله في بداية    19,373,919  15,144,109
       
      

  الفترة النقد وما يعادله في نهاية    22,199,230  14,003,809
       



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  الموحدة الموجزة  المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

  2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  
   عــام  1
  

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

فرعا في دولة اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة إلى فرعين في الهند باإلضافة إلى الشركات  47شبكة فروعه البالغ عددها 
  . التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة

  
. ب.ص ،11-، قطاع اي33مبنى بنك أبوظبي التجاري، شارع السالم، قطعة سي  للبنك هو المسجل عنوان المكتب الرئيسي

  .اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي، دولة 939
  

  .وتعديالته 1984لسنة ) 8(البنك مسجل كشركة مساهمة عامة طبقا لقانون الشركات التجارية االتحادي رقم 
  
  
  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  2

  أساس التحضير 2/1

الصادر عن مجلس  ير المالية المرحليةالتقار 34بناء على المعيار المحاسبي الدولي رقم  المرحليةالمالية  المعلوماتتم إعداد 
  .معايير المحاسبة الدولي وتتفق مع المتطلبات المتعلقة بها من أنظمة اإلمارات العربية المتحدة

  
متوافقة مـع تلـك    المرحليةالبيانات المالية المستخدمة في تحضير هذه  المحاسبية والعرض وطرق اإلحتساب إن السياسات

  .2009ديسمبر  31لمالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في المستخدمة في البيانات ا
  

تتم بـدرهم اإلمـارات العربيـة     عمليات البنكبدرهم اإلمارات ألن غالبية الموجزة الموحدة  المالية البياناتتم عرض هذه 
  . المتحدة

  
 12بتاريخ  2008/ 2624موجب البالغ رقم وفقاً لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة ب

، فقد تم اإلفصاح عن السياسات الحسابية المتعلقة باإلستثمارات في األوراق المالية واإلستثمارات العقارية فـي  2008أكتوبر 
  . الموحدةالموجزة البيانات المالية 

  أساس التوحيد 2/2

، شركاته الزميلـة  شركة مساهمة عامة وشركاته التابعة -التجاري  بنك أبوظبيتتضمن الموحدة الموجزة البيانات المالية إن 
إن . إن المنشآت المسيطر عليها من قبل البنك يتم معاملتها كشركات تابعـة  .")البنك"يشار إليها معاً بـ ( ومشاريعه المشتركة

يـة والتشـغيلية للشـركات التابعـة     السيطرة على هذه الشركات التابعة تتمثل في قدرة البنك على التحكم في السياسات المال
المالية للشركات التابعة لنفس الفتـرة الماليـة للبنـك وباسـتخدام      البياناتلقد تم تحضير  .لإلستفادة من نشاط هذه الشركات

يتم إستبعاد األرصدة المهمة للمعامالت واإليرادات والمصاريف بـين وحـدات   . سياسات محاسبية مماثلة لما يستخدمه البنك
  .عند التوحيد كالبن
  

تم تعديل ي. حقوق الملكيةمعامالت كال تؤدي إلى فقدان السيطرة التي البنك في الشركات التابعة  حصةتحتسب التغييرات في 
يـتم  . في الشركات التابعـة  ةالنسبيفي الحصة رات يلتعكس التغي وحقوق الملكية غير المسيطرة البنكلحصة  المدرجةالقيمة 
مباشرة فـي حقـوق الملكيـة     المستلمالمدفوع أو  للبدلوالقيمة العادلة  حقوق الملكية غير المسيطرةبلغ أي فرق بين متعديل 
  .لمالكي البنك العائدة
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يتم قياس األوراق المالية للمتاجرة ولإلستثمار مبدئياً بالقيمة العادلة، ولإلستثمارات في أوراق مالية غير مصنفة بالقيمة العادلة 
  .من خالل الربح أو الخسارة يضاف أيضاً إليها تكاليف المعاملة المباشرة ويتم إحتسابها الحقاً بناء على تصنيفها

  
   :اإلستثماراتعتمد على طبيعة والهدف من وتإلى الفئات التالية تصنف إستثمارات البنك 

i-  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإستثمارات لغرض المتاجرة والتي تتضمن إستثمارات  

ii-  ستحقاقاإل محتفظ بها حتىإستثمارات في أوراق مالية والتي تتضمن إستثمارات متاحة للبيع وإستثمارات  

  من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة 
يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يكون األصل المالي محتفظ به للمتـاجرة أو  

  .عند تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  

  :متاجرة في حاليتم تصنيف األصل المالي كأصل محتفظ به لل
   
  تم اإلستحواذ عليه مبدئيا بهدف بيعه في المستقبل القريب؛ أو  •

بإدارتها ولها نمط فعلي حـديث يظهـر    البنكقوم يجزء من محفظة أدوات مالية محددة يمثل  عند اإلعتراف المبدئي •
 تحصيل أرباح قصيرة األجل؛ أو 

 .كأداة تحوطكونه من المشتقات المالية غير المصنفة وغير الفعالة  •
  

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

كان هذا التصنيف يزيل أو يخفض بشكل مهم حالة تناقض في القياس أو االعتراف والتي يمكن نشوؤها فيما لو لم يتم  •
  أوهذا التصنيف؛ 

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

 عات داخليا على هذا األساس؛ أو هذه المجموبالمعلومات المتعلقة  تقديم

: األدوات الماليـة " 39يشكل جزء من عقد يتضمن أدوات مشتقة مدمجة أو أكثر، يسمح المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) أصول أو مطلوبات(بتصنيف كامل العقد مجتمعا " اإلعتراف والقياس

  
ت المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمتها العادلة، بحيث يتم االعتراف بـأي ربـح أو   يتم إدراج الموجودا

  .خسارة ناتجة ضمن بيان الدخل

  محتفظ بها حتى االستحقاق
ـ   ا حتـى  إن اإلستثمارات التي لديها تواريخ استرداد أو مدفوعات ثابتة أو محددة ولدى البنك النية والقدرة على اإلحتفـاظ به

  . تاريخ االستحقاق يتم تصنيفها كإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق
  

يتم قياس اإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق مبدئياً بالقيمة العادلة مباشرةً مضافاً إليها تكاليف المعاملة، ويتم قياسـها  
حاً منها خسائر انخفاض القيمة ويتم اإلعتراف بـاإليراد علـى   الحقاً بالتكلفة المطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية، مطرو

يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ باالعتبار أية عالوات أو خصومات متعلقة بامتالك اإلسـتثمارات  . أساس العائد الفعلي
  .على أساس طريقة معدل الفائدة الفعلية
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  )يتبع( محتفظ بها حتى االستحقاق
 سـتثمار باإل إلغاء اإلعتراف عندالموحد وذلك الموجز  الدخل بيان في هذه اإلستثمارات يتم تسجيله في خسارة أو ربح أيإن 
  .قيمته انخفاض أو
  

بالتكلفـة  المدرجـة   تاريخ اإلسـتحقاق حتى المحتفظ بها الستثمارات ا إنخفاض قيمةتكبد إذا كان هناك دليل موضوعي على 
والقيمة الحالية للتدفقات النقديـة   القيمة المدرجة لألصلالمعترف بها هو الفرق بين  القيمة خسارة انخفاض فإن مبلغ، المطفأة

إنخفـاض القيمـة    خسارة  ويتم إدراج، المقدرة والمخصومة بموجب سعر الفائدة الفعلي األساسي لإلستثمار الماليمستقبلية ال
  .الموحدالموجز ، إن وجدت، في بيان الدخل الناتجة

  
ال يمكـن عـادةً   إلستحقاق وليست قريبة من تاريخ إستحقاقها حتى اإن اإلستثمارات التي تم تصنيفها كإستثمارات محتفظ بها 

بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير على قدرة البنك على إستخدام هذا التصنيف، كذلك ال يمكن تصنيفها كعناصر تم التحوط 
  .لها بخصوص معدل الفائدة أو مخاطر الدفع المقدم، لتعكس طبيعة هذه اإلستثمارات طويلة األجل

  متاحة للبيع
" محـتفظ بهـا حتـى اإلسـتحقاق    "أو "  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة  "نفة يتم إدراج اإلستثمارات غير المص

  ". كإستثمارات متاحة للبيع"
  

قيمة يتم اإلعتراف باإلستثمارات المتاحة للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة المباشرة، ويتم قياسها الحقاً بال
رات في األسهم غير المتداولة والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق يـتم إدراجهـا بالتكلفـة    إن اإلستثما. العادلة

  .وتختبر إلنخفاض القيمة إن وجدت
  

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

الفعلية واألرباح والخسائر الناتجة عن تحويل الموجودات النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم اإلعتراف بها مباشرةً في بيـان  
إنخفاض دائم في قيمتـه، فيـتم إدراج األربـاح والخسـائر      تحديدبعاد اإلستثمار أو في حالة تم إست. الموحدالموجز الدخل 

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

عند تثبيت حق البنك فـي  الموحد  الموجز ان الدخلالمالية المتاحة للبيع في بي اإلستثماراتيتم اإلعتراف بأنصبة األرباح من 
  .إستالم أنصبة األرباح

  
من أية تسديدات للمبلـغ الرئيسـي   صافي ( الشراءبين تكلفة فإن الفرق ، منخفضة القيمةمتاحة للبيع اإلستثمارات الإذا كانت 
يـتم  المـوجز الموحـد   بيان الدخل  ضمن بقاًالقيمة المسجلة سا خسارة انخفاض ناقصاً، والقيمة العادلة الحالية، )واإلطفاءات

  .الموجز الموحد بيان الدخل ضمنبها حقوق الملكية ويتم اإلعتراف من  حذفها
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  )يتبع( متاحة للبيع
عندما يتم اإلعتراف بإنخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع، فإن المعالجة المحاسبية الالحقة للتغيـرات فـي القيمـة    

  :العادلة لتلك الموجودات تختلف تبعاً لطبيعة الموجودات المالية المتاحة للبيع المعنية
  
الموجز الموحـد  لمتاحة للبيع، يتم اإلعتراف في اإلنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة في بيان الدخل أدوات الدين ا -

عندما يكون هنالك المزيد من األدلة الموضوعية لإلنخفاض نتيجة إنخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهـذه  
من األدلة الموضوعية على إنخفاض القيمـة، فيـتم اإلعتـراف فـي     عندما ال يكون هنالك المزيد . الموجودات المالية

إذا زادت القيمة العادلة ألدوات الـدين فـي فتـرة    . إنخفاض القيمة العادلة للموجودات المالية مباشرةً في حقوق الملكية
لمـوجز  ا الحقة، ويمكن ربط الزيادة بشكل موضوعي لحدث وقع بعد اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في بيـان الـدخل  

 .يتم إسترجاع خسارة اإلنخفاض من خالل بيان الدخل إلى حد الزيادة في القيمة العادلة. الموحد
أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع، يتم معالجة جميع الزيادات الالحقة في القيمة العادلة لـألداة كإعـادة تقيـيم ويـتم      -

ض القيمة المعترف بها في أدوات حقوق الملكية ال يتم عكسها إن خسائر إنخفا. اإلعتراف بها مباشرةً في حقوق الملكية
يتم اإلعتراف بالنقص الالحق في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة المتاحـة   . من خالل بيان الدخل الموجز الموحد

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

  تصنيف الإعادة 

يتم إحتساب إعادة . القصير على المدى بيعهلغرض  ليس األصل ما يصبحعند فقط في حاالت نادرة تنشأإعادة التصنيف إن 
  .التصنيفإعادة في تاريخ كما للموجودات المالية التصنيف بالقيمة العادلة 

  مارات في أوراق ماليةباإلستثإلغاء اإلعتراف 

فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقديـة للتـدفق النقـدي مـن تلـك       باإلستثمارات في أوراق ماليةبإلغاء اإلعتراف  يقوم البنك
. منشأة أخـرى إلى  اإلستثماراتوبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية  اإلستثماراتأو عند تحويل  اإلستثمارات

 اإلسـتثمارات قم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكيـة  يبشكل كامل أو لم  اإلستثماراتبتحويل  بنكال يقمإذا لم 
قوم باإلعتراف بفوائده المتبقية بـالموجودات  ي البنك، فإن منشأةالتي تم تحويلها إلى  اإلستثماراتوإستمر بالسيطرة على تلك 

بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية للموجودات فـإن   البنكالة إحتفاظ أما في ح. عليه سدادها بوأي إلتزامات يتوج
  .ويعترف أيضاً بقروض مضمونة للعائدات المستلمة ستمر باإلعتراف بالموجودات الماليةي البنك
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هما معاً، ولكن ليس لغـرض البيـع   أو كال أو زيادة في قيمتها/يحتفظ باإلستثمارات العقارية للحصول على إيرادات إيجار و
تـدرج اإلسـتثمارات    .ضمن سياق العمل اإلعتيادي واستخادمها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو ألغراض إداريـة 

إن القيم العادلـة هـي   . بيان المركز المالي تاريخ القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات كما في مبني علىالعقارية بناء على تقييم 
لمبالغ المقدرة والتي من خاللها يمكن إستبدال العقار في تاريخ التقييم ما بين مشتري وبائع لديهما الرغبـة فـي معـامالت    ا

يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجـة  . يتم تحديد القيمة العادلة بشكل دوري من قبل مقيمين مهنيين مستقلين. تجارية بحتة
  .الموحد في الفترة التي يحدث فيها التغييرالموجز دلة للعقارات اإلستثمارية في بيان الدخل من التغييرات في القيمة العا
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   نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية  3

  ديسمبر 31
2009  

  مارس 31  
2010  

    

      )ير مدققةغ(    )مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

          
  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    4,184,438    4,113,522

  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة    27,301    25,493
      
          

4,139,015    4,211,739      
      

  
  
   ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  4

  ديسمبر 31
2009  

  مارس 31  
2010  

    

      )غير مدققة(    )مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

          
  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    7,205,428    5,719,958

  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة    13,131,825    12,629,030
      
          

18,348,988    20,337,253      
      

  
  
  ةأوراق مالية محتفظ بها بغرض المتاجر  5

  ديسمبر 31
2009  

  مارس 31  
2010  

    

      )غير مدققة(    )مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

          
  مسعرة -أدوات حقوق الملكية     101,825    86,561

      
  

  :ة هي كما يليالجغرافي اتالتركيزإن 
  

    المجموع
  باقي 

   دول العالم

دول مجلس
التعاون الخليجي 

  األخرى

دولةداخل
ربية الع اإلمارات
 2010مارس  31كما في  المتحدة

    درهمألف  درهمألف   درهمألف     درهمألف 
             
 أوراق مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة          
             

 مسعرة - أدوات حقوق الملكية   7,693  81,445    12,687    101,825
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    المجموع
  باقي 

    دول العالم

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

    األخرى

داخل دولة 
اإلمارات العربية 

  2009ديسمبر  31كما في    المتحدة
      درهمألف     درهمألف     درهمألف     درهمألف 

                  
  أوراق مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة            
                  

  مسعرة -أدوات حقوق الملكية     6,962    67,125    12,474    86,561
          

  
ا م أس سي "في أسهم يحتفظ بها صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر استثمارات تمثل األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة 

. المتـاجرة  أنصبة أرباح ومكاسبمن خالل  الربح إمكانيةلبنك ا تعطي والتيلبنك ، وهي شركة تابعة ل"ربيةأي لألسواق الع
  .السوق إن القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات مبنية على أسعار. ليس لديها تاريخ إستحقاق ثابت أو سعر فائدةو
  
  
  القروض والسلفيات، صافي  6

  ديسمبر 31
2009  

  مارس 31  
2010  

    

      )غير مدققة(    )مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

          
  )أفراد وشركات(السحب على المكشوف     14,666,269    15,537,675
  قروض األفراد    13,530,201    13,642,012
  قروض الشركات    89,506,862    87,781,570
  بطاقات ائتمان    1,475,356    1,442,136
  ميتمويل إسال    1,846,681    1,530,043

  تسهيالت أخرى    876,738    909,113
      
          

120,842,549    121,902,107      
4,232,257(  ) 4,669,823(  )   مخصص إنخفاض القيمة: ينزل

      
          

116,610,292  117,232,284      
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  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  
  )يتبع(القروض والسلفيات، صافي   6
  

  :لقد كانت الحركة على مخصص االنخفاض لقيمة القروض والسلفيات المقيمة إفرادياً والمقيمة كمجموعة كما يلي
  

    )غير مدققة(2010مارس31    )مدققة( 2009ديسمبر  31

    المجموع

إنخفاض قيمة 
القروض 
المقيمة 

    كمجموعة

إنخفاض قيمة 
روض الق

  المجموع    المقيمة إفرادياً

إنخفاض قيمة
القروض 
المقيمة 
  كمجموعة

إنخفاض قيمة 
القروض 

    المقيمة إفرادياً
    درهمألف  درهمألف  درهمألف    درهمألف     درهمألف     درهمألف 

                    
  نايري 1كما في  2,727,403  1,504,854  4,232,257    930,739    1,059,272    1,990,011
  السنة  /الفترة المحمل خالل 395,426 218,364 613,790  2,618,562  459,001  3,077,563

109,248(  )   -  109,248(  ) 24,602( )  - 24,602( )   مسترجعةمبالغ 
726,820(  ) 13,509(  ) 713,311(  ) 152,089( ) 168( ) 151,921( )   شطبهاصافي مبالغ تم 

  تحويل عملة 384 83 467  661  90  751
              
                    

  الرصيد كما في   2,946,690  1,723,133  4,669,823    2,727,403    1,504,854    4,232,257
              

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

   )غير مدققة(2010مارس31  )مدققة( 2009ديسمبر  31
إجمالي داخل اإلمارات خارج اإلمارات إجمالي خارج اإلمارات داخل اإلمارات   

ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  القطاع االقتصادي
              

10,831   - 10,831  10,136 - الزراعي 10,136
الطاقة 3,365,563 254,611 3,620,174  3,108,411  247,967  3,356,378
التجارة 975,784 7,630 983,414  1,161,429  313,138  1,474,567
 تمويل المقاولين 2,499,561 727,805 3,227,366  2,992,583  740,156  3,732,739

18,565,551   - 18,565,551  18,734,232 -   تطوير وإنشاءات 18,734,232
10,289,688   - 10,289,688  11,840,248 -   إستثمار عقاري 11,840,248

3,726,271  201,205  3,525,066  2,752,684 -  النقل والمواصالت 2,752,684
  قروض التجزئة –األفراد  16,212,433 7,703 16,220,136  16,319,076  7,738  16,326,814
19,493,607  301,417 19,192,190  19,998,863 290,821   مضمونةقروض  –د األفرا 19,708,042

1,568,521   - 1,568,521  1,336,660 30 الحكومي 1,336,630
  مؤسسات مالية 4,963,843 2,299,492 7,263,335  5,004,461  2,325,129  7,329,590
  الصناعة 2,349,529 100,040 2,449,569  2,459,748  118,373  2,578,121

  خدمات  28,443,061 4,980,088 33,423,149  27,316,443  5,031,395  32,347,838
42,033   - 42,033  42,141 - أخرى 42,141

   
              

اإلجمالي 113,233,887 8,668,220 121,902,107  111,556,031  9,286,518  120,842,549
   
              
 مخصص إنخفاض القيمة: ينزل   )4,669,823(      )4,232,257(
   
              

اإلجمالي   117,232,284      116,610,292
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  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  
  األدوات المالية المشتقة   7
  

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

    الموجودات    المطلوبات
    درهمألف     درهمألف 

 )غير مدققة(2010مارس  31كما في       
        
 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة      

  عقود صرف عمالت أجنبية آجلة  624,116    624,542
  مقايضات أسعار الفائدة وعقود معدالت آجلة  3,718,017    3,648,569

  خيارات  225,976    220,096
  عقود مستقبلية  3,444    1,056

  عقود المنتجات اآلجلة  33,881    20,978
  مقايضات الطاقة   9,559    9,171

               
4,524,412    4,614,993   

 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض التحوط  358,635    646,862
                

5,171,274    4,973,628   
        

  
    القيم العادلة

    الموجودات    المطلوبات
    درهمألف     درهمألف 

  )مدققة( 2009ديسمبر  31كما في       
        
  مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة      

  عقود صرف عمالت أجنبية آجلة  687,618    688,361
  مقايضات أسعار الفائدة و عقود معدالت آجلة  3,479,411    3,459,607

  خيارات  267,054    265,910
  عقود مستقبلية  5,309    3,790

  عقود المنتجات اآلجلة  34,579    20,062
  مقايضات الطاقة   21,289    20,888

        
        

4,458,618    4,495,260    
        

  مشتقات مالية محتفظ بها بغرض التحوط  457,759    230,871
        

        
4,689,489    4,953,019    

        
  

والعقود اآلجلة  ا للتحوط تتكون من مقايضات معدل الفائدة، ومقايضات العمالت المشتقةإن المشتقات المالية المحتفظ به
  .لتحويل العمالت
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   استثمارات في أوراق مالية  8

    )غير مدققة( 2010مارس  31

    المجموع
ي دول باق

  العالم

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
   األخرى

اإلمارات 
العربية 
  المتحدة

   درهمألف   درهمألف   درهمألف     درهمألف 
  استثمارات متاحة للبيع         
  :مدرجة         

  بسعر صرف عائم أوراق 127,135   -   42,269    169,404
  مونةتعهدات مدينة مض -    -   135,257    135,257
  أدوات حقوق ملكية 12,382   -   313  12,695

  سندات  1,951,414   2,057  39,050  1,992,521
  أوراق مالية حكومية 609,270   516,260  360,732  1,486,262

        
           

 مجموع اإلستثمارات المدرجة 2,700,201   518,317  577,621    3,796,139
        
           
  :غير مدرجة         

  بسعر صرف عائم أوراق -    -   126,258    126,258
  أدوات حقوق ملكية 226,920   -   33    226,953
  سندات  597,369   -   -    597,369
  إستثماريةاستثمارات في صناديق  41,413   -   -    41,413

        
          

 موع اإلستثمارات غير المدرجةمج 865,702   -   126,291    991,993
        
        

 مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع 3,565,903   518,317  703,912  4,788,132
        

  
  .في شركات القطاع العام درهمألف  631,653بمبلغ القيمة العادلة بسندات على  المدرجة في اإلستثماراتسندات ال تتضمن
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     )مدققة( 2009ديسمبر  31

   باقي دول العالم    المجموع

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
    األخرى

اإلمارات 
     العربية المتحدة

     درهمألف     درهمألف    درهمألف     درهمألف 
  استثمارات متاحة للبيع              
  :مدرجة              

  أوراق بسعر صرف عائم   -      -     58,644    58,644
  تعهدات مدينة مضمونة   -      -     210,706    210,706
  أدوات حقوق ملكية   13,011    -     335    13,346

  سندات    1,837,706    2,057   52,046    1,891,809
  أوراق مالية حكومية   402,542    379,000  313,783  1,095,325

            
                

  مجموع اإلستثمارات المدرجة   2,253,259    381,057   635,514    3,269,830
            
                
  :غير مدرجة              

  أوراق بسعر صرف عائم   -      -     144,988    144,988
  ةأدوات حقوق ملكي   229,128    -     66    229,194
  سندات    687,319    -     -      687,319
  إستثماريةاستثمارات في صناديق   41,413    -    -    41,413

            
                

  مجموع اإلستثمارات غير مدرجة   957,860    -     145,054    1,102,914
            
                

  احة للبيعمجموع اإلستثمارات المت   3,211,119    381,057   780,568    4,372,744
            

  
  .في شركات القطاع العام درهمألف  547,821بمبلغ القيمة العادلة بسندات على  المدرجة اتاإلستثمارفي سندات ال تتضمن

  
تـم رهنهـا    وإتفاقيات مقايضة إجمالي العائد وبموجبها فـإن السـندات  إعادة الشراء  إتفاقياتالبنك  أبرم، 2009سنة خالل 

لهذه السندات وااللتزامات المالية المرتبطة  المدرجةالقيمة  يبينالجدول التالي إن . دى جهات أخرى كضماناتل واإلحتفاظ بها
  :بها

    )غير مدققة(2010مارس31  )مدققة( 2009ديسمبر  31
 المدرجة القيمة

للمطلوبات 
    المتعلقة بها

 المدرجة القيمة
 للموجودات
  المرهونة

 المدرجةالقيمة
 للمطلوبات
   المتعلقة بها

المدرجةالقيمة
 للموجودات
   المرهونة

   درهمألف   درهمألف  درهمألف     درهمألف 
          

  مقايضات إجمالي العائد 600,718   636,394  616,521    636,394
  تمويل إعادة الشراء 593,154   440,760  578,244    440,760

             
             

1,077,154    1,194,765  1,077,154   1,193,872  
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  : إن الحركة في مخصص إنخفاض القيمة هي كالتالي
  ديسمبر 31

2009  
  مارس 31  

 2010  
    

      )ر مدققةغي(    )مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

       
  يناير 1في الرصيد     426,077    410,609
  السنة/ محمل خالل الفترة  34,992  540,109
254,032(  ) 70,309(  )   نتيجة إلستبعاد إستثمارات متاحة للبيع عكس 

1,067  4,742(  )   فرق تحويل عمالت
271,676(  )   إستثمارات تم شطبها  -  

      
          

  الرصيد كما في   386,018  426,077
     

  
تتضمن اإلستثمارات في أوراق مالية إستثمار في وسائل إستثمار مركبة وموجودات أخرى مالية مركبة مثل التعهدات المدينة 

ن موجودات في المضمونة والتي يعتمد أدائها على ضمانات موجودة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وتتكون معظمها م
  . وآسيا الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا الغربية

  
ألـف   303,784ألف درهم و  733,813بلغت  2010مارس  31كما في  القيمة اإلسمية والقيمة العادلة لهذه اإلستثمارات إن

وقـد تـأثرت هـذه     .)ألف درهم على التوالي 414,338ألف درهم و  933,249 – 2009ديسمبر  31(درهم على التوالي 
األوراق المالية سلبياً نتيجة لألزمة المالية العالمية والتي نتجت عن هبوط في سوق الرهونات العقارية الثانوي في الواليـات  

باإلضافة إلى النقص في السيولة الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا كٍل من المتحدة األمريكية واألحوال التأمينية األخيرة في 
إن التواصل المستمر في الشك في اإلقتصاد العالمي وزيادة التقلبات في سداد قروض اإلئتمان ما تزال تؤثر سـلباً  . ريةالجا

 31(ألـف درهـم    334,921 مبلـغ إنخفاض القيمة ب خصصفي م إن التعرض أعاله تم إدراجه بالصافي. على القيم العادلة
  .أعالهالتعرض  عمجمولمقابلة  )ألف درهم 404,663  - 2009ديسمبر 

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

  .اإلقتصادية المتوقعة لهذه اإلستثمارات
  
  
  إستثمارات في شركات زميلة  9 
  

  ديسمبر 31
2009  

  مارس 31  
 2010  
  اسم الشركة الزميلة  

     )غير مدققة(    )مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

       
  آر إتش بي كابيتال برهارد  4,781,044  4,474,784

  صندوق النوخذة  79,924  73,150
  "ا م اس سي أي ألسواق اإلمارات"صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر   36,933  34,725

      
       

  القيمة المدرجة   4,897,901  4,582,659
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  :هي كما يلي في الشركات الزميلةتفاصيل استثمار البنك إن 
  
  الملكية نسبـة  التأسيس بلد الرئيسيالنشاط  الزميلة الشركات 
        2010  2009  
            
تقديم كافة الخدمات البنكية للشـركات    آر إتش بي كابيتال برهارد  )أ

ــالمية    ــدمات اإلس ــراد والخ واألف
ــأمين    ــة والت ــارات المالي واإلستش

  واإلستثمارات العقارية

  %25  ماليزيا
  

25%  
  

            
االستثمار في األسـهم المدرجـة فـي      صندوق النوخذة  )ب

ي بورصة أبوظبي وسوق دبـي المـال  
دول مجلس  فيأخرى  وفي بورصات
  .التعاون الخليجي

  %22  %22  اإلمارات العربية المتحدة

            
صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر   )ج

  "ا م اس سي أي ألسواق اإلمارات"
االستثمار في األسـهم المدرجـة فـي    

سوق دبـي المـالي   وبورصة أبوظبي 
وسوق دبي المالي العالمي التي يحددها 

دوق بنك أبوظبي التجـاري  صنمؤشر 
ــر  ــواق "لمؤش ا م اس ســي أي ألس
  ").مؤشر االوراق المالية( " "اإلمارات

  %30  %34  اإلمارات العربية المتحدة

  
بنك أبوظبي التجاري هولدينغ  ،، استحوذ البنك من خالل شركته التابعة المملوكة بالكامل2008مايو  14بتاريخ   ) أ(

الشـركة  ("من حقوق ملكية بنك آر إتش بي كابيتال برهارد، ماليزيـا   %25على  ،اس دي أن برهارد) ماليزيا(
   .")الزميلة

اإلستحواذ عن صافي حصة البنك في القيمـة العادلـة للموجـودات والمطلوبـات     تكلفة تم اإلعتراف بالزيادة في 
المدرجة لإلستثمار إدراجها ضمن القيمة كشهرة وتم  ألف درهم 2,048,390 والمطلوبات الطارئة المحددة البالغة

كامل القيمة المدرجة لإلستثمارات في الشركات الزميلة ل القيمة قامت اإلدارة بتقييم إنخفاض .في الشركات الزميلة
  .وحددت عدم وجود خسائر إنخفاض القيمة

دة يتم تعديلها إلطفاءات الموجودات الملموسة وغيـر الملموسـة المحـد   حصة البنك في أرباح الشركة الزميلة  إن
المعايير الدولية لفروقات الناتجة من تحويل المعايير المحاسبية الماليزية إلى وكذلك تم تعديلها ل خالل تقييم الشهرة

  .للتقارير المالية

مـارس   31كمـا فـي   ماليزيا في ألوراق المالية افي بورصة  آر إتش بي كابيتال برهارد ملكية أدوات تم إدراج
ألـف   3,061,303 – 2009ديسـمبر   31(ألف درهـم   3,406,444المدرجة  اإلستثماراتقيمة وبلغت  2010
  ).درهم

عقود المن خالل  آر إتش بي كابيتال برهاردستثمارات في اإلصافي  مخاطر ترجمة العملة فيل اًجزئيالبنك تحوط 
راف بخسائر بمبلغ نتيجةً ألدوات التحوط تم اإلعت. تحوط مشتقاتكهذه العقود  تحديدللعمالت األجنبية وتم  جلةاآل

والتـي تـم   ) ألـف درهـم   107,360تم اإلعتراف بخسائر بمبلغ  - 2009ديسمبر  31(ألف درهم  275,467
حيث لم يكـن   الفترةخالل  حقوق الملكية سحوبات من يكن هناكلم . في بيان الدخل الشامل اآلخر اإلعتراف بها

  .ستثمارات في شركة زميلةاإلصافي  هناك أية إستبعادات من
  

إن  .قام البنك بزيادة حصة الملكية في صندوق النوخذة وأصبح له تأثير مهم علـى الصـندوق  ، 2009 خالل سنة ) ب(
  .صندوق تغذية النوخذة –اإلستثمار في هذه الشركة الزميلة يحتفظ بها لدى شركة تابعة للبنك 



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  
  )يتبع(إستثمارات في شركات زميلة   9
  

قام البنك بزيادة حصة الملكية في صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر ام اس سي أي ألسواق ، 2009 خالل سنة ) ج(
 -هذا االستثمار في شركة زميلة تحتفظ به شركة تابعـة للبنـك   إن . اإلمارات وأصبح له تأثير مهم على الصندوق

   .م اس سي أي ألسواق اإلماراتأوق تغذية مؤشر صند
  

  :2009ديسمبر  31كما في  الملخصة للشركات الزميلة المتواجدةفيما يلي أحدث المعلومات المالية 
  

          درهمألف 
          

  مجموع الموجودات      129,410,979
  مجموع المطلوبات    119,159,172

      
          

  داتصافي الموجو      10,251,807
      
          

  حصة البنك في صافي موجودات الشركات الزميلة      2,562,383
      
          

  األخرى إيرادات التشغيلو الفوائد إيرادات مجموع      4,195,250
      
          

  السنةمجموع ربح       1,429,463
      
          

  الشركات الزميلة حصة البنك من أرباح      223,162
      



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة ضاحات تتعلق إي

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  

  إستثمارات عقارية  10
  ديسمبر 31

2009  
  مارس 31  

2010  
    

      )غير مدققة(    )مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

       
  يناير 1كما في     549,492    632,492
83,000(  )   عادلة إلستثمارات عقارية في القيمة ال نقص  -  

      
          

  كما في الرصيد     549,492    549,492
      

  
يتم تقدير القيمـة العادلـة   . للبنك من قبل مقيمين مستقلين ليست لهم صلة بالبنك ستثمارات العقاريةلالالقيمة العادلة تم تحديد 

العقارات في نفس الموقع والظروف، مع التعديالت ليتم عكس أي  لإلستثمارات العقارية بانتظام بإعتبار األسعار الحالية لنفس
إن التـاريخ الفعلـي لتقيـيم    . تغيرات في الطبيعة، الموقع، أو الظروف اإلقتصادية منذ تاريخ حصول العملية بهذه األسعار

  .ربية المتحدةإن جميع اإلستثمارات العقارية للبنك موجودة في اإلمارات الع. 2009ديسمبر  31اإلستثمارات هو 
  
  

   موجودات أخرى   11
  ديسمبر 31

2009  
  مارس 31  

2010  
    

      )غير مدققة(    )مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

          
  فوائد مستحقة القبض      753,954    607,052
  ضرائب مستقطعة    26,764    37,743

  مصاريف مدفوعة مقدما     121,659    121,985
  رصيد مقاصة مدين    45  106

  أوراق قبول    4,468,092  4,631,510
  أخرى    446,387  375,891

      
          

5,774,287  5,816,901      
      

  
  . تنشأ أوراق القبول عندما يضمن البنك الدفعات مقابل تقديم مستندات مسحوبة بموجب خطابات اإلئتمان



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31تهية في المن للفترة
  
  

  قروض قصيرة ومتوسطة األجل  12
  

  :هي كما يلي) غير مدققة( 2010مارس  31إن تفاصيل القروض قصيرة ومتوسطة األجل كما في 
  

 األداة العملة  خالل سنة  سنوات3-1    سنوات 5-3    المجموع
    درهمألف  درهمألف    درهمألف     درهمألف 

              
 أوراق مالية غير مضمونة دوالر استرالي  -   168,113    -      168,113
  دوالر هونج كونج  47,308  94,617    -      141,925
  ين ياباني  -   196,807    -      196,807

  جنيه استرليني  -   2,768,524    -      2,768,524
  كرونا سلوفاكية  -   127,695    -      127,695

  رند جنوب أفريقيا  -   49,736    -      49,736
  فرنك سويسري  -   1,032,032    -      1,032,032

  دوالر سنغافوري  380,024  -     -      380,024
  درهم إماراتي  2,200,000  -     1,253,000    3,453,000
  دوالر أمريكي  3,442,703  73,460    3,673,000    7,189,163

        
              

15,507,019  4,926,000    4,510,984 6,070,035    
 قروض مشتركة دوالر أمريكي  3,658,308 5,693,150    1,469,200  10,820,658

              
 قروض مبادلة مجموع العائد دوالر أمريكي  -   -     402,194    402,194
  درهم إماراتي  -   -     234,200    234,200

              
 قروض عقود إعادة الشراء دوالر أمريكي  -   -     440,760    440,760

        
              

27,404,831    7,472,354    10,204,134  9,728,343    

352,133             

تعديالت القيمـة العادلـة علـى القـروض
القصيرة والمتوسطة األجـل والتـي تـم    

 التحوط لها
        
              

27,756,964              
        

  .قد تم التحوط له بإستعمال عقود مقايضة العمالت المتداخلةوألف درهم  2,064,667تتضمن القروض القصيرة والمتوسطة األجل مبلغ 



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  

  )يتبع(قروض قصيرة ومتوسطة األجل   12
  

  :هي كما يلي) مدققة( 2009ديسمبر  31صيل القروض قصيرة ومتوسطة األجل كما في إن تفا
  

  األداة  العملة     خالل سنة    سنوات 3-1    سنوات 5-3    المجموع
        درهمألف     درهمألف     درهمألف     درهمألف 

                    
  أوراق مالية غير مضمونة  دوالر استرالي    -      164,605    -      164,605
    دوالر هونج كونج    -      142,092    -      142,092
    ين ياباني    -      198,734    -      198,734

    جنيه استرليني     -      2,950,337    -      2,950,337
    كرونا سلوفاكية    -      131,401    -      131,401

    رند جنوب أفريقيا    -      49,652    -      49,652
    فرنك سويسري    532,396    1,064,792    -      1,597,188

    دوالر سنغافوري    379,645    -      -      379,645
    درهم إماراتي     900,000    1,300,000    1,253,000    3,453,000
    دوالر أمريكي    3,746,460    73,460    3,673,000    7,492,920

            
                    

16,559,574    4,926,000    6,075,073    5,558,501        
  قروض مشتركة  دوالر أمريكي    3,291,008  3,789,801    3,739,849  10,820,658

                
  قروض مبادلة مجموع العائد  دوالر أمريكي    -      -      402,194    402,194
    درهم إماراتي     -      -      234,200    234,200

                    
  قروض عقود إعادة الشراء  دوالر أمريكي    -      -      440,760    440,760

            
                    

28,457,386    9,743,003    9,864,874    8,849,509        
                    

464,418                  
تعديالت القيمة العادلة على القروض القصيرة 

  والمتوسطة األجل والتي تم التحوط لها 
            
                    

28,921,804                    
            

  .قد تم التحوط له بإستعمال عقود مقايضة العمالت المتداخلةوألف درهم  2,523,792تتضمن القروض القصيرة والمتوسطة األجل مبلغ 



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  

  )يتبع(قروض قصيرة ومتوسطة األجل   12
  

غيـر  ( 2010مـارس   31ربع سنة ونسبة الفائدة كمـا فـي   األوراق المالية غير المضمونة كل فائدة على تستحق دفعات ال
  :هي كما يلي)مدققة

  
 العملة خالل سنة سنوات3-1  سنوات 3-5

     
فائدة على أسـاس معـدل سـعر      - 

الدوالر األسترالي لثالثة أشـهر  
  .نقطة أساسية 30زائد 

  دوالر استرالي  - 

فائدة على أساس معدل سعر   - 
المعروض لثالثة أشهر  هيبور

  .نقطة 29 ئدزا

فائدة على أساس معدل سعر هونج 
 كونج المعروض لثالثة أشهر زائد

  .نقطة 35

  دوالر هونج كونج

% 1,66فائدة بمعدل ثابت بسعر   -
  .بالسنة

  ين ياباني  -

% 5,625فائدة بمعدل ثابت بسعر   -
  .بالسنة

  جنيه استرليني   -

فائدة على أساس بريبور لثالثة   - 
  .اسيةنقطة أس 11أشهر زائد 

  كرونا سلوفاكية  -

فائدة على أساس جيبار لثالثة   
  .نقطة أساسية 41أشهر زائد 

  رند جنوب أفريقيا  -

% 2,76فائدة بمعدل ثابت بسعر   - 
  .بالسنة

  فرنك سويسري  -

% 4,08فائدة بمعدل ثابت بسعر   -   - 
  .بالسنة

  دوالر سنغافوري

ايبور لثالثة أشهر  فائدة على أساس    .بالسنة% 6فائدة بمعدل ثابت بسعر 
  .نقطة أساسية 250إلى  200زائد 

  درهم إماراتي 

% 4,75فائدة بمعدل ثابت بسعر 
  .بالسنة

فائدة على أساس ليبور لثالثة 
نقطة  110إلى  30أشهر زائد 

  .أساسية

% 5,25فائدة بمعدل ثابت بسعر 
 35سنوياً وثالثة أشهر ليبور زائد 

  .نقطة أساسية

  دوالر أمريكي

  
نقطة أساسـية زيـادة    27,5نقطة أساسية إلى  25دفعات الفائدة على القرض المشترك كل شهر بسعر كوبون يعادل  تستحق

نقطة أساسـية إلـى    27,5على ليبور لشهر، وتستحق دفعات الفائدة على القرض المشترك كل ربع سنة بسعر كوبون يعادل 
ك أن يمدد القرض المشترك لمدة عامين إضـافيين مـن تـاريخ    يحق للبن .نقطة أساسية زيادة على ليبور لثالثة أشهر 185

  .اإلستحقاق
  

 يةنقطة أساس 300 كل ربع سنة بسعر كوبون يعادلالفائدة على القروض من عمليات مقايضة العائد اإلجمالي تستحق دفعات 
  .أشهر لستةليبور  على يةنقطة أساس 300 لثالثة أشهر وكل نصف سنة بسعر كوبون يعادل ايبورليبور و على

  
 يةنقطة أساس 128 إلى 86 كل نصف سنة بسعر كوبون يعادلات إعادة الشراء يالفائدة على القروض من اتفاقتستحق دفعات 

  .أشهر لستةليبور  على
  

 25,000 – 2009ديسمبر  31(ألف دوالر أمريكي  25,000لدى البنك أيضاً تسهيالت غير مضمونة وغير مستخدمة بقيمة 
  .لستة أشهرمن مجموعة بنوك مع فترة سحب ) ريكيألف دوالر أم



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  

  طويلة األجل قروض  13
        

  ديسمبر 31
 2009  

  مارس 31
 2010  

 األداة   العملة

      )غير مدققة(  )مدققة(
       درهمألف   درهمألف 

         
  أوراق مالية غير مضمونة    ليرة تركي  89,059  90,204

      درهم إماراتي  500,000  500,000
      دوالر أمريكي  73,460  73,460

        
         

663,664  662,519       
  سندات ثانوية بسعر فائدة عائمة    دوالر أمريكي  1,216,865  1,328,891
  "2"قروض الطبقة الثانية     درهم إماراتي  6,617,456  6,617,456

         

9,483  20,921     
األجـل   طويلـة تعديالت القيمة العادلة على قروض 

  والتي تم التحوط لها 
        
         

8,619,494  8,517,761       
        

  
غير ( 2010مارس  31وأسعار الكوبون في  الفائدة على األوراق المالية غير المضمونة والتي عليها متأخرات مستحقة الدفع

  : كما يلي) مدققة
  

 العملة  سنوات 5أكثر من 
        

  ليرة تركي  .بالسنة% 12,75فائدة بمعدل ثابت بسعر 
  درهم إماراتي  .بالسنة% 6فائدة بمعدل ثابت بسعر 
  دوالر أمريكي  .بالسنة% 5,3875فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  
ليبور  زيادة على يةنقطة أساس 60 بسعر كوبون يعادلكل ثالثة أشهر  عائمةلسندات الثانوية بسعر فائدة الفائدة على اتستحق 
تم الحصول على األوراق المالية الثانوية من مؤسسات مالية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي مؤهلة . أشهر لثالثة

سـنوياً  % 20وبعد ذلك يتم إطفاؤها بمعدل  2011ألولى ولغاية عام كقرض ثانوي رأسمالي بالدرجة الثانية للخمس سنوات ا
تم إعتماد هذا . 2011إذا لم يتم إسترجاعها خالل عام ) 25إيضاح (وذلك ألغراض إحتساب كفاية رأس المال  2016ولغاية 

  .من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

  "2"قرض الطبقة الثانية 

ـ شكل ودائـع حكوم على السيولة دعم توفير ب العربية المتحدة االماراتدولة الحكومة االتحادية في  قامت ،2008في عام  ة ي
، 2008 في نهايـة عـام  . ، بما فيها بنك أبوظبي التجاريالعربية المتحدة لدولة اإلمارات جديدة في البنوك التجارية الرئيسية

. لقرض مؤهل من الطبقة الثانيـة المتحدة بتقديم عرض لتحويل هذه الودائع  العربية لدولة اإلمارات ةاالتحاديقامت الحكومة 
من الحكومـة  المستلمة درهم ألف  6,617,456مبلغ ودائع العمالء بتحويل تطبيق خيار على البنك  وافق، 2009 مارسفي 

مـن تـاريخ   سـنوات   7 إن قرض الطبقة الثانية يستحق خـالل بحسب العرض، . لقرض مؤهل من الطبقة الثانيةاالتحادية 
سـنوياً للسـنة   % 4,5ألول سنتين و  2009مارس  31إبتداء من  سنوياً% 4تستحق الفوائد كل ربع سنة بمعدل و اإلصدار
بنهايـة  كامـل  بالأو  جزئيـاً تسديد القـرض  للبنك خيار ب. سنوياً للفترة المتبقية% 5,25سنوياً للسنة الرابعة و % 5الثالثة و 

  .رأس المالل مؤهل للطبقة الثانيةالقرض  إن هذاألغراض تنظيمية  .اإلصدارمن تاريخ  لىالسنوات الخمس األو



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  

  مطلوبات أخرى  14
  ديسمبر 31

2009  
  مارس 31  

 2010  
    

      )غير مدققة(    )مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

          
  فوائد مستحقة الدفع    1,056,843    992,049
  مخصصات نهاية الخدمة للموظفين    135,742    130,973
  دائنون وأرصدة دائنة أخرى    760,840    736,492

  حساب مقاصة دائن    711    606
  إيرادات مؤجلة    282,420    263,881

  أوراق قبول    4,468,092    4,631,510
  أخرى    1,425,370    985,154

      
          

7,740,665  8,130,018      
      

  
  . تنشأ أوراق القبول عندما يضمن البنك الدفعات مقابل تقديم مستندات مسحوبة بموجب خطابات اإلئتمان

  
  

  رأس المال  15
     المصرح به   المصدر والمدفوع بالكامل

  ديسمبر 31
2009  

   مارس 31  
2010  

      

        )ققةغير مد(    )مدققة(
     ألف درهم   درهمألف     درهمألف 

             
  درهم 1اسهم عادية بقيمة    4,810,000   4,810,000    4,810,000

          
  
  

   أسهم برنامج حوافز الموظفين  16
  

ووفقاً . موذلك بغرض تقدير الموظفين الرئيسيين الجيدين وإبقائه") البرنامج("طويل األجل للموظفين  حوفزبرنامج البنك  أنشأ
  .للبرنامج، سيتم منح الموظفين أسهم في البنك عندما تستوفي شروط اإلكتساب

  
الوفاة أو العجز أو التقاعد (خدمة لثالث سنوات من تاريخ المنح أو ظروف خاصة خالل فترة المنح مثل  –شروط اإلكتساب 
  .)أو إنهاء الخدمة



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  ة بالبيانات المالية الموجزة الموحدإيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  

   )يتبع(أسهم برنامج حوافز الموظفين   16
  

  :كما يلي يإن الحركة على برنامج األسهم ه
  ديسمبر 31

2009  
  مارس 31

2010  
  

    )غير مدققة(  )مدققة(
      

  يناير 1األسهم المستحقة في   13,173,328  14,346,260
  السنة/ الفترةسهم الممنوحة خالل األ  19,478,668  -  

1,172,932(  )   السنة/ الفترةخالل  الموزعةاألسهم   -   
      
      

  األسهم المستحقة في   32,651,996  13,173,328
      
      
  في  الموزعةاألسهم   -     -  
      
      

  مارس 31
2009  

  مارس 31
2010  

  

    )غير مدققة(  )غير مدققة(
    درهمألف   درهمألف 

      
  معترف بها في بيان الدخل" البرنامج"تكاليف   6,992  3,279

      
  
  

  سندات رأس مال  17
  

  قسم المالية لحكومة أبوظبيقام ، وكجزء من إستراتيجية الحكومة للتعامل مع األزمة االقتصادية العالمية، 2009في  فبراير 
مليـار   4 إسـمية  من بنك أبوظبي التجاري بقيمة") السندات(" "1"الطبقة األولى من  تنظيمية رأس مالسندات  فيباالكتتاب 

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

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

تخضـع  . مطالبات الدائنين الرئيسيينبعد حاملي السندات  تحقوق والتزاما تأتيو. وتتساوى في رتبتها دون أي تفاضل بينها
 ايبـور لستة أشهر  عائمةومعدل فائدة  2014تستحق الدفع كل ستة أشهر حتى فبراير % 6لسندات لمعدل فائدة سنوي بنسبة ا

ال يحـق  . القسائمعدم إجراء دفعات  يختارالحصري أن  لخيارهيحق للبنك وفقاً  إال أنه، بعد ذلك سنوياً% 2,3 باإلضافة إلى
وعالوةً على . إخاللبمثابة  القسائمالبنك على عدم تقديم دفعات  خياروال يعتبر  لقسائمالحاملي السندات مطالبة البنك بدفعات 

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

  
اإلعالن ) أ: (اث التي تستوجب عدم الدفع، فإنه ال يحق لجهة اإلصدارعدم الدفع أو في حال األحد باختيارفي حال قام البنك 

أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء أو إلغاء المطالبة أو شراء ) ب(عن أو دفع أو توزيع أية أرباح؛ أو 
ألوراق المالية التي تـنص بنودهـا   من رأس المال أو أوراق مالية من جهة اإلصدار مساوية للسندات أو أقل منها، باستثناء ا

  . ن بالكاملتيعلى إلزامية التسوية أو التحويل إلى حقوق ملكية في أي حالة إال إذا تم، أو لحين، سداد دفعتين ثابتتين متتالي



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  

  ائدإيرادات الفو  18
  مارس  31

2009  
  مارس 31

2010  
    

      )غير مدققة(  )غير مدققة(
      درهمألف   درهمألف 

        
  قروض وسلفيات للبنوك    17,675  59,781

  قروض وسلفيات للعمالء    1,620,560  1,692,173
  إستثمارات في أوراق مالية    33,100  39,269

      
        

1,791,223  1,671,335      
      

  
  

  الفوائد مصاريف  19
  مارس  31

2009  
  مارس 31

2010  
    

      )غير مدققة(  )غير مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

          
  ودائع البنوك    106,719    41,064

  ودائع العمالء    553,792    746,724
  ثانويةأوراق مالية مدينة تم إصدارها ومطلوبات     25,885    177,570
  يل وأوراق طويلة األجلوإلزامية التحأوراق مالية فوائد     94,807    90,447

      
          

1,055,805  781,203     
      



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  

  صافي إيرادات الرسوم والعموالت   20
  مارس  31

2009  
  مارس 31

2010  
  

    )غير مدققة(  )غير مدققة(
    درهمألف   درهمألف 

      
 إيرادات من الرسوم والعموالت    
      

  رسوم بنكية لألفراد  113,854  88,503
  رسوم بنكية للشركات  82,348  78,413
  رسوم األنشطة البنكية اإلستثمارية  17,935  40,456
  رسوم وساطة  1,553  2,370
  ناديق اإلئتمان واألنشطة اإلئتمانية األخرىرسوم من ص  7,024  6,653
  رسوم أخرى  8,170  5,768

      
      

 مجموع إيرادات الرسوم والعموالت  230,884  222,163
18,194(  ) 21,197(  )   مصاريف الرسوم والعموالت

      
      

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  209,687  203,969
      

  
  

  قيمة الموجودات الماليةخفاض إن مخصصات  21
  مارس  31

2009  
  مارس 31

2010  
    

      )غير مدققة(  )غير مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

       

135,401  589,188    
  مخصصات إنخفاض القيمة على القروض والتسهيالت، 

  )6إيضاح (صافي من المبالغ المستردة   

111,253  34,992    
 –اإلسـتثمارات فـي األوراق الماليـة     مخصصات إنخفاض القيمة على

  )8إيضاح (

30,738  57,144    
  عدم تسديد إئتمان  إنخفاض القيمة من مقايضات مخصصات

  )23إيضاح (  
      
        

277,392  681,324      
      



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  

   العائد على السهم  22

  األساسي 

علـى المتوسـط    البنكالعائدة إلى حقوق الملكية في  الفترةيتم احتساب العائد األساسي على السهم وذلك بقسمة صافي أرباح 
  .الفترةالمرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

  
ها في إحتساب العائـد األساسـي علـى    إن األسهم العادية التي سوف تصدر عند تحويل السندات اإللزامية التحويل تم إدراج

 .السهم
  

     مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في
    )غير مدقق(

2009  2010    
      

353,705  218,557  
  أرباح السنة العائدة إلى حقوق الملكية في البنك 

   )بآالف الدراهم(  
  ويل للفترةفوائد على األوراق المالية اإللزامية التح: يضاف  28,725  66,447

  -  122,667(  )   )بآالف الدراهم(الفائدة المدفوعة لسندات رأس المال : ينزل
      
      

420,152  124,615  
صافي األرباح المعدلة العائدة إلى حقوق الملكية في البنك خـالل الفتـرة   

  )أ) (بآالف الدراهم(
      
      

  )باآلالف(األسهم في اإلصدار خالل الفترة المتوسط المرجح لعدد   4,810,000  4,810,000

785,597  785,597  
المتوسط المرجح لعدد األسـهم الناتجـة عـن األوراق الماليـة     : يضاف

  )باآلالف(اإللزامية التحويل 

14,346(  ) 24,618(  )
المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة من برنـامج خيـار شـراء    : ينزل

  )باآلالف(األسهم للموظفين 
      
      

  )ب) (باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم في اإلصدار خالل الفترة   5,570,979  5,581,251
      
      

   )ب)/ (أ( )الدراهمب(العائد األساسي على السهم   0,02  0,08
      



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  

  التزامات ومطلوبات طارئة  23
  

  :لقد كان لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية
  ديسمبر 31

2009  
  مارس 31  

 2010  
    

      )غير مدققة(    )مدققة(
      درهمألف     درهمألف 

       
 عمالءعن  التزامات نيابة      

  اعتمادات مستندية    3,635,141  4,107,386
  خطابات ضمان    15,466,994  16,077,519
  التزامات قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت إئتمانية     4,647,501  4,791,152

  التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت إئتمانية     15,272,663  18,820,730
  مقايضات عدم تسديد إئتمان    1,831,319  2,007,017

      
        

45,803,804  40,853,618      
 أخرى      

  التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية     173,308  190,920
  التزامات إستثمار في أوراق مالية    245,903  245,409

      
        

46,240,133  41,272,829      
      

  
، قام البنك الفترةل خال. ألف درهم 1,831,319بلغ تعرض البنك لمقايضات عدم تسديد إئتمان صافي من المخصصات مبلغ 

مقابل طلبات تسديد متوقعة ) ألف درهم 30,738 – 2009مارس  31(، )21إيضاح (ألف درهم  57,144بتخصيص مبلغ 
  .إلنخفاض المقايضات وذلك باإلعتماد على تقارير وتوصيات المقيمين المستقلين

  
  

  المعلومات القطاعية   24
  

يتطلـب هـذا    .2009ينـاير   1إبتداءاً من  قطاعات األعمال 8التقارير المالية رقم  قام البنك بتطبيق المعيار الدولي إلعداد
على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بأقسام البنك والتي يتم مراجعتها دورياً من قبل صانعي  األعمالالمعيار تعريف قطاعات 

وعلى النقيض من ذلـك، فـإن المعيـار السـابق     . أدائهاالموارد للقطاعات وتقييم  لتوزيعالقرارات المتعلقة بالعمليات وذلك 
ت يتطلب من المنشأة تعريف مجموعتين من القطاعات؛ قطاعا) التقارير المالية للقطاعات 14رقم  المعيار المحاسبي الدولي(

إلى تغيير تعريف  8قم عليه فقد أدى التطبيق الالحق للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر وبناء. أعمال وقطاعات جغرافية
  .  البنك للقطاعات

  
في السنوات السابقة، تم تحليل البيانات القطاعية التي تضمنتها التقارير الخارجية على أساس الخدمات المصـرفية التجاريـة   

ت المتعلقة بعمليات واالستثمارية، في حين أن البيانات في التقارير التي قدمت إلى اللجنة التنفيذية للبنك، بصفتها صانع القرارا
ووفقـاً للمعيـار الـدولي    . الموارد وتقييم األداء، تركز بشكل أكثر تحديداً على قطاعات األعمال للبنك توزيعالبنك، بغرض 

لألفـراد وخـدمات    البنكيـة للمؤسسات والخدمات  البنكيةفإن قطاعات األعمال هي الخدمات  8إلعداد التقارير المالية رقم 
لألجهـزة  في الجـدول التـالي   الموجودات والمطلوبات واألداء والتي لم تحدد لقطاعات معينة  تم بيان. يلاالستثمار والتمو
  . الداعمة لألعمال

  
مع متطلبات المعيـار الـدولي    السابقة لتتالئم للفترةتم إعادة بيان المبالغ . هذه القطاعات تم بيان أدناه المعلومات التي تخص

  . 8قم إلعداد التقارير المالية ر



  بنك أبوظبي التجاري 
  ة مساهمة عـامةشرك

 

  
  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 

  )يتبع( 2010مارس  31المنتهية في  للفترة
  
  

  ) يتبع(المعلومات القطاعية   24
  

  :)غير مدققة( 2010مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  األعمالقطاع ليرادات ونتائج البنك وفقاً إلفيما يلي تحليل 
  

    المجموع
جهزة الداعمة األ

    لألعمال
اإلستثمارات 

  والتمويل
الخدمات البنكية

  للمؤسسات
الخدمات البنكية

 لألفراد
ألف درهم ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم ألف درهم 

                

871,693    22,540    196,930  277,612  374,611   
صافي إيرادات الفوائد بعد توزيعات 

  المودعين
    
                

  إيرادات غير إيرادات الفوائد   133,237  116,991  12,086  27,778    290,092
    
                

  زميلة ةالحصة في أرباح شرك   8,983  99,047 -     -     108,030
    
                

589,188(  )  -     - 395,889( ) 193,299( )
مخصص إنخفاض القروض 

  والسلفيات
    
                

92,136(  )  -    79,139(  ) 12,997( )  - 
المتاحة إنخفاض قيمة اإلستثمارات 

  للبيع ومقايضات عدم تسديد ائتمان
    
                

23,901(  ) 639(  ) 2,515(  ) 3,365( ) 17,382( )   إستهالكات وإطفاءات
    
                

337,503(  ) 17,777(  ) 25,538(  ) 90,144( ) 204,044( )   مصاريف العمليات األخرى
    
                

227,087  31,902  101,824  8,745( )   صافي األرباح قبل الضرائب   102,106
    
                

2,078(  )  -     - 2,078( )   الضرائب   - 
    
                

225,009  31,902  101,824  10,823( )   صافي األرباح بعد الضرائب   102,106
    
              

 المصروفات الرأسمالية    -   -  -     24,502    24,502
    
                
   2010مارس  31كما في          

  )غير مدققة(
            

  الموجودات القطاعية   60,620,133  67,767,836  33,844,147  1,469,361  163,701,477
    
              

 المطلوبات القطاعية   25,260,910  35,611,519  83,369,688    203,245    144,445,362
    
                
  )مدققة( 2009ديسمبر  31كما في           
            

  الموجودات القطاعية    59,106,435    68,474,440  31,180,835  1,447,068  160,208,778
    
                  

 المطلوبات القطاعية    23,741,334    34,413,534  82,679,810    283,981    141,118,659
    



  بنك أبوظبي التجاري 
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  بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
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  ) يتبع(المعلومات القطاعية   24
  :)غير مدققة( 2009مارس  31األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في قطاع ليرادات ونتائج البنك وفقاً إلفيما يلي تحليل 

  

    المجموع
األجهزة الداعمة 

    لألعمال
اإلستثمارات 

  والتمويل
الخدمات البنكية 

   للمؤسسات
الخدمات البنكية 

  لألفراد
ألف درهم ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف ألف درهم 

                   

708,389    17,862    217,486  174,498   298,543    
صافي إيرادات الفوائد بعد توزيعات 

  المودعين
    
                   

  إيرادات غير إيرادات الفوائد    90,766   132,125  27,645  26,502    277,038
    
                   

  زميلة ةالحصة في أرباح شرك    -     22,260  -      -      22,260
    
                   

135,401(  )   -      -  30,972(  ) 104,429(  )
مخصص إنخفاض القروض 

  والسلفيات
    
                   

141,991(  )   -    141,991(  )   -    -  
إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة 

  ومقايضات عدم تسديد ائتمانللبيع 
    
                   

17,958(  ) 382(  ) 1,737(  ) 2,233(  ) 13,606(  )   إستهالكات وإطفاءات
    
                   

357,296(  ) 16,044(  ) 44,692(  ) 99,857(  ) 196,703(  )   مصاريف العمليات األخرى
    
                   

  صافي األرباح قبل الضرائب    74,571   195,821  56,711  27,398  355,041
    
                   

1,349(  )   -      -  1,349(  )   الضرائب    -  
    
                   

  صافي األرباح بعد الضرائب    74,571   194,472  56,711  27,938  353,692
    
                 

 المصروفات الرأسمالية     -     -    -      136,599    136,599
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  الجغرافيةالمعلومات 

القطـاع  مثـل  حدة تمارات العربية المتدولة اإل إن .والسوق الدولي السوق المحلي قطاعين جغرافيين وهماالبنك ضمن  يعمل
والسوق الدولي والـذي   ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وشركاته التابعة،عمليات البنك التي تنشأ من فروع البنك فالمحلي ل

عربيـة  دولة اإلمارات ال يمثل عمليات البنك التي تنشأ من فروعه في الهند ومن خالل شركاته التابعة وشركته الزميلة خارج
موجودات غير متداولـة باسـتثناء اإلسـتثمارات فـي     (إن عمليات ومعلومات البنك المتعلقة بالموجودات القطاعية . المتحدة

  :ما يليوفقاً لكل قطاع جغرافي وهي ك) شركات زميلة واألدوات المالية األخرى
  

   )غير مدققة(محلي    )غير مدققة(دولي 
   ثة أشهر المنتهية فيالثال    الثالثة أشهر المنتهية في

2010مارس31  2009مارس  31   2010مارس  31   2009مارس  31   
ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم ألف درهم    

              
 إيرادات             

3,852  7,334  704,537   864,359  
صافي إيرادات الفوائد بعد توزيعات 

  المودعين
    
              

  عمليات أخرىإيرادات    296,404   268,411    101,718    30,887
    

  
   محلي    دولي

2010مارس31  2009ديسمبر  31   2010مارس  31   2009ديسمبر  31   
   )غير مدققة(   )مدققة(    )غير مدققة(    )مدققة(

ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم ألف درهم    
              

  إستثمارات عقارية  549,492   549,492  -    -  
    
              

  ممتلكات ومعدات، صافي   787,225   786,736    5,097    4,985
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  كفاية رأس المال  25
  

  :هي كما يلي" 2"إن النسب المحتسبة بما يتماشى مع بازل 
    2بازل 

  ديسمبر  31
2009  

  مارس  31
2010  

  

    )غير مدققة(  )مدققة(
    درهمألف   درهمألف 

 "1"رأس المال الطبقة األولى    
     

  رأس المال  4,810,000  4,810,000
  إحتياطي نظامي وقانوني   2,627,979  2,627,979
  حتياطي طواريءي عام وااحتياط  2,150,000  2,150,000

353,736(  ) 144,087(  )   إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
  أرباح مستبقاة  1,288,406  1,360,623

69,087  73,265  
  حصة غير مسيطرة في صافي موجودات 

  الشركات التابعة  
13,438(  ) 53,531(  )   برنامج خيار شراء أسهم للموظفين

  زامية التحويلأوراق مالية إل  4,730,269  4,742,932
  )17إيضاح ( مال سندات رأس  4,000,000  4,000,000
2,291,330(  ) 2,448,951(  )   %)50(إستثمارات في شركات زميلة : ينزل

  -  102,957(  )   )نتيجة تعديل التصنيف(التعرضات اإلئتمانية : ينزل
      
     

17,102,117  16,930,393    
      
 "2"الثانية رأس المال الطبقة    
     

  )6إيضاح (خسائر إنخفاض القيمة للقروض والسلفيات المقيمة كمجموعة   1,723,133  1,504,854
194,279(  ) 129,800(  )   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

  )13إيضاح (قروض طويلة األجل   6,617,456  6,617,456

1,328,891  1,216,865  
  صرف عائم  ثانوية بسعر سندات

   )13إيضاح (  
2,291,329(  ) 2,448,950(  )   %)50(إستثمارات في شركات زميلة : ينزل

  -  102,957(  )   )نتيجة تعديل التصنيف(التعرضات اإلئتمانية : ينزل
      
     

6,965,593  6,875,747    
      
     

 مجموع رأس المال المؤهل  23,806,140  24,067,710
      
 :الموجودات المرجحة بالمخاطر   
     

  مخاطر اإلئتمان  127,139,302  126,294,138
  مخاطر السوق  3,197,263  6,523,298
  مخاطر التشغيل  5,896,808  5,657,608

      
     

 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر  136,233,373  138,475,044
      
     

  كفاية رأس المالنسبة  17,47%  17,38%
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بموجب تعليمات البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  %11البالغ  الحد االدنى هي فوقنسبة كفاية رأس المال إن 
  .%)11 – 2009ديسمبر  31( 2010مارس  31كما في 

  
  

   بعد فترة التقرير أحداث الحقة  26
  

يشارك . شركة تابعة .م.م.ذ أبوظبي للمخاطرة وحلول الخزينةشركة الملكية في  بزيادة حصة ، قام البنك2010أبريل  1في 
فاقية خاصة مع حقوق الملكية غير المسـيطرة  عن طريق إت .م.م.ذ أبوظبي للمخاطرة وحلول الخزينةشركة أرباح في البنك 

  .%100إلى  %51 من حصته في األرباحزيادة بالبنك قام  2010أبريل  1 واعتباراً من
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