
بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

المالیةالمعلوماتتقریر المراجعة و 
المنتهیةأشهرالستةلفترة الموجزة الموحدة 

  ٢٠١٣یونیو  ٣٠في 



بنك أبوظبي التجاري
شركة مساهمة عامة

الموجزة الموحدةالمالیة المرحلیةالمعلوماتتقریر المراجعة و 
  ٢٠١٣یونیو  ٣٠في  الستة أشهر المنتهیةلفترة 

صفحة

١الموجزة الموحدةتقریر مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة 

٢الموجز الموحدالمرحلي بیان المركز المالي 

٣)غیر مدقق(الموجز الموحد المرحلي بیان الدخل 

٤)غیر مدقق(الموجز الموحد المرحلي بیان الدخل الشامل 

٦-٥)غیر مدقق(الموجز الموحد المرحلي بیان التغیرات في حقوق الملكیة 

٨-٧)غیر مدقق(الموجز الموحد المرحلي بیان التدفقات النقدیة 

٤٧–٩إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة







بنك أبوظبي التجاري 
ة مساهمة عـامةشرك

)٣(.وجزة الموحدةالمرحلیة المالمالیةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من هذه المعلومات

)غیر مدقق(المختصرالموجز الموحدالمرحلي بیان الدخل 
   ٢٠١٣ یونیو ٣٠المنتهیة في أشهرلستةلفترة ا

یونیو٣٠الستة أشهر المنتهیة في  یونیو٣٠الثالثة  أشهر المنتهیة في 
إیضاح

٢٠١٢(*) ٢٠١٣ ٢٠١٢(*) ٢٠١٣
ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

٣,٨٠٣,٨٤٦ ٣,٣٧٦,٣١٩ ١,٩٦٥,٢٢٢ ١,٧١٨,٤٨٥ ١٩ إیرادات الفوائد
)١,٢١١,٥٢٠( )٨٦٣,٦٧٧( )٥٩٥,٧٧٥( )٣٧٢,٣٣٢( ٢٠ مصاریف الفوائد 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

٢,٥٩٢,٣٢٦ ٢,٥١٢,٦٤٢ ١,٣٦٩,٤٤٧ ١,٣٤٦,١٥٣ صافي إیرادات الفوائد 
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

١٦١,٥٢٩ ٢٨٤,٦٨٦ ٧٦,٨٧٤ ١٤٦,٨٣٥ التمویالت اٍإلسالمیةإیرادات 
)١٤٩,١٢٥( )٧٧,٦٣٢( )٧٢,٢٨٨( )٣٢,٣٤٤( األرباح اإلسالمیةتوزیعات 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

١٢,٤٠٤ ٢٠٧,٠٥٤ ٤,٥٨٦ ١١٤,٤٩١ صافي إیرادات التمویالت اإلسالمیة
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

٢,٦٠٤,٧٣٠ ٢,٧١٩,٦٩٦ ١,٣٧٤,٠٣٣ ١,٤٦٠,٦٤٤ صافي إیرادات الفوائد والتمویالت 
اإلسالمیة

٥١٤,٥٣٦ ٤٧٣,٨٤٤ ٢٦٧,٧٤٢ ٢٥٨,٩٥١ ٢١ صافي إیرادات الرسوم والعموالت
١٦١,٩٢٧ ٢٩٨,٦٤٠ ٢٩,٩٦٦ ١٧٢,٧٦٩ ٢٢ صافي أرباح المتاجرة 
١٠٠,٤٦٢ ٢٤٣,٢٨٦ ٥٥,١٥٧ ٩٩,٠١٧ ٢٣ إیرادات عملیات اخرى 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

٣,٣٨١,٦٥٥ ٣,٧٣٥,٤٦٦ ١,٧٢٦,٨٩٨ ١,٩٩١,٣٨١ إیرادات العملیات 
)١,٠٤٢,٨٦٤( )١,٠٨٢,٨٨٤( )٥٣٧,١٩٠( )٥٦٥,٤٩٢( ٢٤ مصاریف العملیات

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

٢,٣٣٨,٧٩١ ٢,٦٥٢,٥٨٢ ١,١٨٩,٧٠٨ ١,٤٢٥,٨٨٩ أرباح تشغیلیة قبل مخصصات انخفاض 
القیمة

)٧٧٨,٧٢٥( )٨٢٨,٥٠٠( )٤٩٢,٠٢٤( )٥٠٦,٨٢١( ٢٥ مخصصات انخفاض القیمة
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

١,٥٦٠,٠٦٦ ١,٨٢٤,٠٨٢ ٦٩٧,٦٨٤ ٩١٩,٠٦٨ الربح قبل الضرائب

)٤,٢٤٥( )٣,٥٩٩( )٢,٦٢١( )١,٥٦٩( مصاریف ضریبة الدخل في الخارج
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

١,٥٥٥,٨٢١ ١,٨٢٠,٤٨٣ ٦٩٥,٠٦٣ ٩١٧,٤٩٩ صافي أرباح الفترة 

:عائدة إلى
١,٥٢٢,٢٩٢ ١,٦٩٨,٠٢٤ ٧٢٥,٣٠٨ ٨٦٨,٥٢٥ البنكحقوق الملكیة للمساهمین في 

٣٣,٥٢٩ ١٢٢,٤٥٩ )٣٠,٢٤٥( ٤٨,٩٧٤ حقوق الملكیة غیر المسیطرة
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

١,٥٥٥,٨٢١ ١,٨٢٠,٤٨٣ ٦٩٥,٠٦٣ ٩١٧,٤٩٩ صافي أرباح الفترة 

٠,٢٥ ٠,٢٩ ٠,١٣ ٠,١٦ ٢٦ )درهم(السهم العائد األساسي على

٠,٢٥ ٠,٢٩ ٠,١٣ ٠,١٦ ٢٦ )درهم(العائد المخفض على السهم 

  ١- ٢ام كما هو مبین في إیضاح رقم تم تعدیل األرق(*)



بنك أبوظبي التجاري 
ة مساهمة عـامةشرك

     )٤  (.الموجزة الموحدةت المالیةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من هذه المعلوما

)غیر مدقق(المختصرالموجز الموحدالمرحلي بیـان الدخل الشامل 
   ٢٠١٣ یونیو ٣٠المنتهیة في الستة أشهرلفترة 

یونیو٣٠هر المنتهیة في أشالستة یونیو٣٠المنتهیة في أشهرالثالثة 

٢٠١٢(*) ٢٠١٣ ٢٠١٢(*) ٢٠١٣
ألف درهـم ألف درهــم ألف درهـم ألف درهــم

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

١,٥٥٥,٨٢١ ١,٨٢٠,٤٨٣ ٦٩٥,٠٦٣ ٩١٧,٤٩٩ صافي أرباح الفترة

بنود یمكن إعادة تصنیفھا الحقاً في بیان الدخل
)٩,٤١٩( )١٦,٨٠٧( )١٨,٤٧٤( )١٩,١٦٤( فروقات الصرف الناتجة عن تحویل العملیات الخارجیة 

٦,١٣٨ )٩,٥٩١( ٣,٥٥٠ )٢,٣١٨( العادلة من التحوط للموجودات المالیةالتغیرات في القیمة
٣٧٤,٨٧٩ )١٩١,٣٤١( ١٠١,٤١٩ )٢١٤,٢٣٥( التغیرات في القیمة العادلة إلستثمارات متاحة للبیع

٦,٧٥٤ )٥,٥٤٢( ٤,٣٢٣ )٥,٤٣٢(
التغیرات في القیمة العادلة المعكوسة عند 

انخفاض قیمة اإلستثمارات المتاحة للبیع/استبعاد
______________________ ______________________ _______________________ ________________________

٣٧٨,٣٥٢ )٢٢٣,٢٨١( ٩٠,٨١٨ )٢٤١,١٤٩( األرباح الشاملة األخرى للفترة)/الخسارة(
______________________ ______________________ _____________________ ________________________

١,٩٣٤,١٧٣ ١,٥٩٧,٢٠٢ ٧٨٥,٨٨١ ٦٧٦,٣٥٠ إجمالي األرباح الشاملة للفترة
=================== =================== =================== ====================

:عائدة إلى
١,٩٠٠,٦٤٤ ١,٤٧٤,٧٤٣ ٨١٦,١٢٦ ٦٢٧,٣٧٦ حقوق الملكیة للمساهمین في البنك

٣٣,٥٢٩ ١٢٢,٤٥٩ )٣٠,٢٤٥( ٤٨,٩٧٤ حقوق الملكیة غیر المسیطرة
_______________________ ______________________ _______________________ ______________________

١,٩٣٤,١٧٣ ١,٥٩٧,٢٠٢ ٧٨٥,٨٨١ ٦٧٦,٣٥٠ إجمالي األرباح الشاملة للفترة
=================== =================== =================== ===================

١-٢تم تعدیل األرقام كما هو مبین في إیضاح رقم (*)



بنك أبوظبي التجاري 
ساهمة عـامةة مشرك

     )٥  (.المرحلیة الموجزة الموحدةت المالیةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من هذه المعلوما

)غیر مدقق(الموجز الموحد المرحلي بیان التغیرات في حقوق الملكیة 
  ٢٠١٣ یونیو ٣٠المنتهیة في أشهرالستةلفترة 

مجمـوع
حقوق الملكیة

حقوق الملكیة 
غیر المسیطرة

عائدة إلى 
حقوق الملكیة 

للمساھمین
في الشركة األم سندات رأس مال

األرباح 
المستبقاة

، احتیاطیات أخرى
صافیة من أسھم 

الخزانة عالوة إصدار
رأس 
المال

درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف

٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩ ٤٣٧٫٨٠٠ ٢٤٫٢٦٩٫٧٨٩ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٥٣٧٫٣١٥ ٦٫٢٨٨٫٥٩١ ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٢٠١٣ر ینای١الرصید كما في 
١٫٨٢٠٫٤٨٣ ١٢٢٫٤٥٩ ١٫٦٩٨٫٠٢٤ - ١٫٦٩٨٫٠٢٤ - - - صافي الربح للفترة

)٢٢٣٫٢٨١( - )٢٢٣٫٢٨١( - - )٢٢٣٫٢٨١( - - الشاملة األخرى للفترةالخسائر
)١٫١٢٧٫١٦٥( - )١٫١٢٧٫١٦٥( - - )١٫١٢٧٫١٦٥( - - )١٧إیضاح (أخرى حركات 
)٤٦٫٩١٠( )٤٦٫٩١٠( - - - - - - صافي االنخفاض في الحقوق غیر المسیطرة
)١٫٣٩٧٫٩٨٣( - )١٫٣٩٧٫٩٨٣( - )١٫٣٩٧٫٩٨٣( - - - توزیعات أرباح مدفوعة إلى المساھمین، صافي

١٫١٩١ - ١٫١٩١ - ١٫١٩١ - - - أرباح محققة على أسھم الخزینة 
)١٢٠٫٠٠٠( - )١٢٠٫٠٠٠( - )١٢٠٫٠٠٠( - - - )١٨إیضاح (قسائم مدفوعة على سندات رأس المال 

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

٢٣٫٦١٣٫٩٢٤ ٥١٣٫٣٤٩ ٢٣٫١٠٠٫٥٧٥ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٧١٨٫٥٤٧ ٤٫٩٣٨٫١٤٥ ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٢٠١٣یونیو٣٠الرصید كما في 
=================== =================== =================== =================== =================== ================== ================== ==================



بنك أبوظبي التجاري 
ساهمة عـامةة مشرك

     )٦  (.المرحلیة الموجزة الموحدةت المالیةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من هذه المعلوما

)غیر مدقق(الموجز الموحد المرحلي بیان التغیرات في حقوق الملكیة 
  ٢٠١٣ یونیو ٣٠أشهر المنتهیة في الستةلفترة 

مجمـوع
حقوق الملكیة

حقوق الملكیة 
غیر المسیطرة

عائدة إلى 
حقوق الملكیة للمساھمین

ركة األمفي الش سندات رأس مال
األرباح 
المستبقاة

احتیاطیات أخرى، 
صافیة من أسھم 

الخزانة عالوة إصدار
رأس 
المال

درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف

٢٢٫٠٧٧٫٥٢٣ ٥٫٥١٧ ٢٢٫٠٧٢٫٠٠٦ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٫٧٠٨٫٢٢٧ ٤٫٩١٩٫٨٩٦ ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٢٠١٢ر ینای١الرصید كما في 
١٫٥٥٥٫٨٢١ ٣٣٫٥٢٩ ١٫٥٢٢٫٢٩٢ - ١٫٥٢٢٫٢٩٢ - - - صافي الربح للفترة

٣٧٨٫٣٥٢ - ٣٧٨٫٣٥٢ - - ٣٧٨٫٣٥٢ - - اإلیرادات الشاملة األخرى للفترة
٣٩٧٫٥٦٥ ٣٩٧٫٥٦٥ - - - - - - ناشئة عن دمج الشركات الصنادیق التابعة

)٥٤٫٨٥٥( - )٥٤٫٨٥٥( - - )٥٤٫٨٥٥( - - )١٧إیضاح (حركات أخرى 
٤٠ - ٤٠ - ٤٠ - - - أرباح محققة على أسھم الخزینة 

)١٫١١٨٫٣٠٨( - )١٫١١٨٫٣٠٨( - )١٫١١٨٫٣٠٨( - - - توزیعات أرباح مدفوعة إلى المساھمین، صافي
)١٨٫٠٢٢( )١٨٫٠٢٢( - - - - - - سیطرةصافي االنخفاض في الحقوق غیر الم
)١٢٠٫٠٠٠( - )١٢٠٫٠٠٠( - )١٢٠٫٠٠٠( - - - )١٨إیضاح (قسائم مدفوعة على سندات رأس المال 

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

٢٣٫٠٩٨٫١١٦ ٤١٨٫٥٨٩ ٢٢٫٦٧٩٫٥٢٧ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٫٩٩٢٫٢٥١ ٥٫٢٤٣٫٣٩٣ ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ (*)٢٠١٢یونیو٣٠الرصید كما في 
=================== =================== =================== =================== =================== =================== ================== ==================

  ١-٢ام كما هو مبین في إیضاح رقم تم تعدیل األرق(*)



بنك أبوظبي التجاري 
مةة مساهمة عـاشرك

)٧(.المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من هذه المعلومات

)غیر مدقق(الموجز الموحد المرحلي تدفقات النقدیة بیان ال
٢٠١٣ یونیو ٣٠الستة أشهر المنتهیة في لفترة 

یونیو٣٠أشهر المنتهیة في الستة

٢٠١٢(*) ٢٠١٣
ألف درهـم ألف درهـم

األنشطة التشغیلیة 
١,٥٦٠,٠٦٦ ١,٨٢٤,٠٨٢ صافي الربح قبل الضرائب

:التعدیالت

٦٥,٤٣١ ٦٤,٩٣٥ استھالك
١٥,٧٦٤ ١٥,٧٦٤ إطفاء موجودات غیر ملموسة

٨٥٩,٦٥٤ ٩٦٦,٢٥٥ )٨إیضاح (القروض والسلفیات مخصص انخفاض قیمة
)٦٣,٨٧٤( )٦٨,٢٨٢( )٨إیضاح (إطفاء الخصم 

٨,٠٢٠ )٢٦,٦٦٣( )٢٥إیضاح (انخفاض القیمة على أوراق مالیة استثماریة مخصصات)/استردادات(
٢١,٣٣٧ - )٢٥إیضاح (مخصص انخفاض القیمة للممتلكات والمعدات، صافي

)٥,٧٣٦( )٣٤,٥٢٦( )٢٣إیضاح (المالیة المتاحة للبیع بیع صافي األرباح من األوراق 
)٣٣,٠٩٠( )١٥٢,٣١٩( )٢٢إیضاح (وراق المالیة بغرض المتاجرة األبیع صافي األرباح من 
)٢٦,٤٤١( ٣,٨٠٧   )٦إیضاح ()أرباح/(خسائر–الجزء غیر الفعال من التحوط 

٢٥,٨٤٤ ١٩,٨٧١ )١٧إیضاح (مصاریف خطة حوافز الموظفین
--------------------------------- ---------------------------------

٢,٤٢٦,٩٧٥ ٢,٦١٢,٩٢٤ أرباح العملیات قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 
)٣,٢٧٦,١٨٣( )٦,٨٣٤,٥٩١( مستحق من البنوكفي الالزیادة

٩٠,٤٥٠ ٩٢,٣١٤ ت مالیة للمتاجرةالنقص في صافي مشتقا
٦,١٤٣ ١٨٠,٦٩٣ صافي متحصالت بیع أوراق مالیة للمتاجرة

٤٨٧,٩٣٣ )٣,١١٣,٠٢٧( في قروض وسلفیات النقص )/الزیادة(
)١٣٠,٣٥٤( )٨٣,٨٩٢( الزیادة في الموجودات األخرى
)٣٢١,٤٦٤( ٤٩,١٧٣ في المستحق إلى بنوك)النقص/(الزیادة

٢,٠٦١,٥٣٠ ٢,٢١٨,٥٧٢ الزیادة في ودائع العمالء
)١,١٧٠,٦٩٦( ٢٤٨,٣٥٢ في المطلوبات األخرىالنقص )/الزیادة(

--------------------------------- ---------------------------------
١٧٤,٣٣٤ )٤,٦٢٩,٤٨٢( الناتج من األنشطة التشغیلیة)/المستخدم في(النقد 

- )٥,٣٧٥( تعویضات مجلس اإلدارة المدفوعة
- )٤,٦١١( ضرائب خارجیة مدفوعة

--------------------------------- ---------------------------------
١٧٤,٣٣٤ )٤,٦٣٩,٤٦٨( الناتج من األنشطة التشغیلیة)/المستخدم في(صافي النقد 

--------------------------------- ---------------------------------
األنشطة االستثماریة

١,٩٢٣ ٢٦,٦٦٣ )٢٥إیضاح (أوراق مالیة استثماریة ات انخفاض القیمة علىاسترداد
- )٥٧,٤٥٧( ضرائب خارجیة مدفوعة، صافي

٣٨٥,٩٠٨ ١,٨٩٤,٩٦٥ صافي عوائد بیع استثمارات أوراق مالیة متاحة للبیع
)٣,١٩٦,١٠٧( )٢,٧٥٥,٢٤٧( صافي شراء أوراق مالیة بغرض المتاجرة
)٧٤,٤٠٤( )١٧,١٤٨( إضافات إلى استثمارات عقاریة
)٦٩,٣٥٦( )٢٦,٣٨٨( شراء ممتلكات ومعدات، صافي

--------------------------------- ---------------------------------
)٢,٩٥٢,٠٣٦( )٩٣٤,٦١٢( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

--------------------------------- ---------------------------------
طة التمویلیةاألنش

٣,١٥٠,١٨٥ ٥٣١,١٦٧ الزیادة في األوراق التجاریة بالیورو
٥٥٦,٩٧١ ٧,٠٨٤,٠٧٦ متحصالت من قروض

)٦,١٨٣,٤١٦( )١٠,٦٩٨,٦٩٣( قروض مدفوعات على ال
)١,٥٥٨( ١٤,٧٨٥ )١-٢إیضاح (أسھم خزانة من خالل الصنادیق التابعة )شراء/(صافي النقد المستلم من بیع
)١,١١٨,٣٠٨( )١,٣٩٧,٩٨٣( توزیعات أرباح مدفوعة إلى المساھمین، صافي
- )١,١٥٨,٢٢٠( )١٦إیضاح (إعادة شراء األسھم 
)١٨,٠٩٣( )٤٩,٣٢٠( صافي الحركة في الحقوق غیر المسیطرة
)٤٠,٠٠٠( - شراء أسھم خطة حوازف الموظفین
)١٢٠,٠٠٠( )١٢٠,٠٠٠( على سندات رأس مالقسائم مدفوعة 

--------------------------------- ---------------------------------
)٣,٧٧٤,٢١٩( )٥,٧٩٤,١٨٨( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

--------------------------------- ---------------------------------
)٦,٥٥١,٩٢١( )١١,٣٦٨,٢٦٨( صافي النقص في النقد وما یعادلھ 

١٩,٢٦١,٦٣٣ ١٩,١٨٠,٣١٤ النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة
--------------------------------- ---------------------------------

١٢,٧٠٩,٧١٢ ٧,٨١٢,٠٤٦ النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة
================ ================

.المتاحة للبیعاألوراق المالیة االستثماریة رباح وإیرادات الفوائد على تتضمن إیرادات توزیعات األاألنشطة التشغیلیة إّن 
  ١-٢ام كما هو مبین في إیضاح رقم تم تعدیل األرق(*)



بنك أبوظبي التجاري 
مةة مساهمة عـاشرك

)٨(.المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من هذه المعلومات

)تابع()غیر مدقق(الموجز الموحد المرحلي بیان التدفقات النقدیة 

)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 
النقد وما في حكمه

:بیان المركز الماليبالغ التالیة ضمنالمالموجز الموحد یتألف منالمرحلي بیان التدفقات النقدیة ضمنالنقد وما في حكمه المدرج إن 

٢٠١٢دیسمبر٣١كما في  ٢٠١٣یونیو٣٠كما في 
)مدققة( )غیر مدققة(

ألف درهـم ألف درهـم

____________________ _______________________

٩,٣٣٧,٨٧٤ ١٠,٦٨٣,١٩٥ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
١٦,٥١٧,١١٨ ١١,٠٧٦,٧٠٣ ودائع وأرصدة مستحقة لدى البنوك

- )١٠,١٠٠( مستحق إلى البنك المركزي
)٤,٤١١,٢٧١( )٤,٨٨١,٤٨٩( مستحق إلى البنوك

______________________ ______________________

٢١,٤٤٣,٧٢١ ١٦,٨٦٨,٣٠٩

)٢,٥٧١,٣٣٩( )٩,٤١٣,١٨٢(

–ودائع و أرصدة مستحقة من البنوك ونقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة :ناقصاً 
أشھر٣أكثر من األصلیة تواریخ االستحقاق 

٣٠٧,٩٣٢ ٣٥٦,٩١٩ أشھر٣أكثر من االصلیة تواریخ االستحقاق -مستحق إلى البنوك :زائداً 
______________________ ______________________

١٩,١٨٠,٣١٤ ٧,٨١٢,٠٤٦

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



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

الموّحدةالمرحلیة الموجزة المالیة إیضاحات حول المعلومات
٢٠١٣یونیو ٣٠في المنتھیة لفترة الستة أشھر 

)٩(

عــام   ١

هو شركة مساهمة عامة محدودة المسـؤولیة مسـجلة فـي إمـارة أبـوظبي، دولـة اإلمـارات )"البنك". (ع.م.ش –بنك أبوظبي التجاري 
من خالل شبكة فروعه البـالغ وخدمات بنكیة أخرى یقدم البنك الخدمات البنكیة والتجاریة واالستثماریة واإلسالمیة .المتحدةالعربیة
وفــرع خــارجي فــي ، باإلضــافة إلــى فــرعین فــي الهنــد ي دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدةمكاتــب للــدفع فــوثالثــةفرعــا  خمســونعــددها 
.وشركات تابعةجیرسي 

. ب.، ص١١-، قطـاع اي٣٣عنوان المكتب الرئیسـي المسـجل للبنـك هـو مبنـى بنـك أبـوظبي التجـاري، شـارع السـالم، قطعـة سـي 
.، أبوظبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة٩٣٩

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

خص بأهم السیاسات المحاسبیةمل  ٢

أساس اإلعداد   ١-٢

، "التقــاریر المالیــة المرحلیــة"  ٣٤المالیـة المرحلیــة المــوجزة الموحـدة بنــاًء علــى المعیـار المحاســبي الــدولي رقـم المعلومــاتتـم إعــداد 
كما فـي للبنك ع القوائم المالیة الموحدة ویجب قراءتها بالتوافق مالمطلوبة للقوائم المالیة الشاملة السنویةوالتشمل كافة اإلفصاحات 

�ΕήϴѧδϔΗلجنـة على معاییر التقـاریر المالیـة الدولیـة الصـادرة عـن بناءً والتي تم تحضیرها  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١نهایة السنة المالیة 
.المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

المـوجزة الموحـدة متوافقـة المرحلیـة ذه البیانـات المالیـة اإلحتسـاب المسـتخدمة فـي إعـداد هـطرق العـرض و إن السیاسات المحاسبیة و 
   .٢٠١٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في للبنك البیانات المالیة الموحدة  وعرضمع تلك المستخدمة في إعداد 

الموحدة من البیانات المالیة ٣٦لالطالع على تفاصیل أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة، یُرجى الرجوع إلى إیضاح رقم 
٢٠١٣یونیو٣٠لفترة ربع السنة المنتھیة في أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة .٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

.تفاصیل التعرض إلقراض الھیئات الحكومیة٨یقدم اإلیضاح رقم .طبیعتھا وحجمھاشابھة من حیثم

لیســت بالضــرورة مؤشــر علــى نتــائج األعمــال  ٢٠١٣ یونیــو ٣٠ة أشــهر المنتهیــة فــي الســتالثالثــة أشــهر و فتــرة إن نتــائج األعمــال ل
  .٢٠١٣دیسمبر  ٣١المتوقعة للسنة المالیة التي سوف تنتهي في 

المالیة الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربیة المتحدة والتي تمثـل عملـة التعامـل والعـرض للبنـك مقربـة تم عرض هذه المعلومات
.ألف درهم، إال في حالة إیضاح غیر ذلكإلى أقرب 

 ١٢بتــاریخ  ٢٠٠٨/ ٢٦٢٤وفقــًا لمتطلبــات هیئــة األوراق المالیــة والســلع فــي دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة بموجــب الــبالغ رقــم 
العقاریــة فــي ، فقــد تــم اإلفصــاح عــن السیاســات المحســابیة المتعلقــة باإلســتثمارات فــي األوراق المالیــة واإلســتثمارات ٢٠٠٨أكتــوبر 

.البیانات المالیة الموجزة الموحدة

أحكام إصدار لتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة الدولیة لمعاییر لل وفقاً المختصرة الموحدةإعداد المعلومات المالیة المرحلیة إن 
.لوبات واإلیرادات والمصروفاتوالمطالمبالغ المعلنة للموجوداتعلى تطبیق السیاسات المحاسبیة ووتقدیرات وافتراضات تؤثر

.قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیراتو

الموحدة المختصرة، بما المعلومات المالیة المرحلیة  ضمنتقدیرات واالحكام واالفتراضات التي طبقت إن المجاالت الرئیسیة لل
للبنك للسنة المنتھیة في الموحدة في البیانات المالیة  طبقةالممماثلة لتلك ھي من التقدیرات الیقین عدم في ذلك المصادر الرئیسیة ل

.٢٠١٢دیسمبر ٣١



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

الموّحدةالمرحلیة الموجزة إیضاحات حول البیانات المالیة 
)تابع(٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھر 

)١٠(

)تابع(ملخص بأهم السیاسات المحاسبیة ٢

)تابع(أساس اإلعداد    ١-٢

في السیاسة المحاسبیةاتتغییرال

˼١�ϲѧϓ�ΔѧϳϬΗϧϣϟ�ΔϧγϠϟ�ΓΩΣϭϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϟ�ϥϣ-٣كما ھو مبین في إیضاح رقم  ˺ϣѧγϳΩ�έΑ˻ ˹ ˺ ˻�ˬ�˳Εѧϗϭ�ϲѧϓ�ϙѧϧΑϟ�ΩѧϣΗϋ�έѧϛΑϣ�ϕѧϳΑρΗ
˺ϟ�ˬΓΩΣϭϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϭѧϗέ�ΔѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϠϟ�ϲϟϭΩϟ�έΎϳόϣϟ�ϡ،١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ˺ˬΔϛέΗѧηϣϟ�ΕΎѧΑϳΗέΗϟˬ�έΎѧϳόϣϟϭ

ΩόΗ�ϥϋ�Εϼϳ�ϙѧϟΫ�ϥѧϋ�ΔѧΟΗΎϧϟ�ΔѧόΑΎΗ�ϲΑѧγΎΣϣϟ�έΎѧϳόϣϠإلفصاح عن الحصص في الكیانات األخرى، فضالً ، ١٢الدولي للتقاریر المالیة رقم
٣١�ΔϛέΗѧηϣϟ�ϊلمعیار المحاسبي الدولي رقم واالستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة ، ا٢٨الدولي رقم  ϳέΎηϣϟ)٢٠١١( ،

 ة�ήϬѧη�ΔѧΛϼΜϟϭѧϴϬΘϨϤϟالستة أشھرلفترة رنة وفقا لذلك، فقد تم تعدیل معلومات المقا.٢٠١٢ینایر ١من اعتباراً تاریخ التطبیق األولي ویبدأ 
.أنظر أدناه-في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة ٢٠١٢یونیو ٣٠في 

الشركات التابعة
˺ϡѧϗέ�ΔϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϠϟ�ϲϟϭΩϟ�έΎϳόϣϟ�ΩΎϣΗϋϻنتیجةً  ˹�ˬ�ϙѧϧΑϟ�έѧ˷ϳϏ�ΩѧϳΩΣΗΑ�ϕѧϠόΗϳ�Ύѧϣϳϓ�ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ϪΗѧγΎϳγϲϟΎѧΗϟΎΑϭ�ˬϪΗέρϳѧγ�ϯ Ωѧϣ�ϩΩѧϳΣϭΗ�ˬ

١٠�ΝΫϭϣϧ�Γέρϳγϟ�ΩϳΩΟϟ�ϕϳΑρΗϠϟ�ϝΑΎϘϟ�ϊدخل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم یُ .للشركات المستثمر فیھا ϳϣΟ�ϰϠϋϟέϣΛΗѧγϣϟ�ΕΎϛέη
.على أساس الظروف الفعلیةعلیھا إذا كان البنك یسیطر فیھا المستثمر توحید الشركة بین أمور أخرى، فإنھ یتطلب ومن .فیھا

ϟ�ΎѧϬϳϓ�έϣΛΗγϣϟ�ΕΎϛέη�ΦϳέΎѧΗΑ˺�έϳΎѧϧϳعلى نتیجة السیطرة البنك تقییم ُیعید ، ١٠ة رقم لمعیار الدولي للتقاریر المالیلنتقالیة االألحكام ل قاً وف
ام "لمؤشروصندوق بنك أبوظبي التجاري النوخذة، استثماراتھ في صندوقبفیما یتعلق البنك استنتاجیة سیطرتھ ر لذلك، غیّ ونتیجةً .٢٠١٢

ADCB(اإلماراتاس سي اي السواق  MSCI(،صنادیق المؤشرات العربیة و")الصنادیق.("

الصنادیق السیطرة الفعلیة على یملك أنإدارة البنك قررتإال أّن قل من نصف وحدات ھذه الصنادیق، أعلى الرغم من أن البنك یملك نسبة 
�ϝΑϗ�ϥϣ�ΔΣϭϧϣϣ�ϕϭϘΣϭ�ΔρϠγϟ�Γέѧηϧ�έϳΛ́ѧΗϠϟ�ϕϳΩΎϧѧλولدیھنادیق تعرض لعوائد كبیرة متغیرة من مشاركتھ مع الصیألنھ  Ϡϟ�ΔѧϳΩϳϬϣΗϟ�ϰѧϠϋ

˻ϙϟΫѧϟ�ϙѧϧΑϟ�ϡΎѧϗέΎϣΛΗѧγϻ�ϰѧϠϋ�ΫϭΣΗѧγϻ�ΔΑѧγΎΣϣ�ϕѧϳΑρΗΎѧϣϛ�Ε�ϲѧϓ˺�ϡΎѧϋ�έϳΎѧϧϳˬ�وفقاً .مبالغ العوائد ˹ ˺ ˻�ˬ�ΩѧϳΣϭΗ�ϕѧϳΑρΗ�ϡѧΗ�ϭѧϟ�Ύѧϣϳϓ
ΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧϘΣ�ΔѧϘϳέρ�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ΔϠϳϣίكاالستثمارات ثنین من كان یتم احتساب افي السابق، .من ذلك التاریخالمستثمر فیھا  �ΕΎϛέη�ϥΎѧϛϭ�ˬ

.العادلةمحاسبة القیمةیتم احتساب إحدى االستثمارات كاستثمار متاح للبیع باستخدام 

یونیو٣٠كما في ك للبنالمرحلي الموجز الموحد بیان المركز المالي في لخص الجدول التالي التعدیالت التي أدخلت على بنود ذات الصلة یُ 
نتیجة ٢٠١٢یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في لفترة وبیان التدفقات النقدیة الموجز الموحد وبیان الدخل المرحلي الموجز الموحد٢٠١٢

.الصنادیقدمج ل

  )مقتضبة(بیان المركز المالي 

بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد

)غیر مدققة(٢٠١٢نیو یو٣٠كما في 

كما أُعید تعدیلھالتعدیالتكما تم إدراجھ سابقاً 

ألف درھمألف درھمألف درھم
موجودات

٥٦٫٨٦٨٤٦٤٫٥٥٠٥٢١٫٤١٨بغرض المتاجرةأوراق مالیة 
١٨٫٢٢٢٫٩٦١)٣٦٫٢٠٥(١٨٫٢٥٩٫١٦٦استثمارات أوراق مالیة

٩٫٢١٢٫٥١٩٣٫٣١٤٩٫٢١٥٫٨٣٣أخرىموجودات 
-)٨٩٫٣٢٣(٨٩٫٣٢٣استثمارات في شركات زمیلة

______________________

٣٤٢٫٣٣٦الموجوداتعلى إجمالي التأثیر الكلي 
______________________

لوباتالمط
١١١٫٢٢٦٫٩٢٢)٢٠٫٤٣٨(١١١٫٢٤٧٫٣٦٠ودائع من العمالء
٩٫٨١١٫٤٦٢)٨١٠(٩٫٨١٢٫٢٧٢مطلوبات أخرى

______________________

)٢١٫٢٤٨(طلوباتالمعلى إجمالي التأثیر الكلي 
______________________

حقوق الملكیة
)٢٣٫١٢٥(٣٫٢٠٥)٢٦٫٣٣٠(التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة

٣٫٩٩٢٫٢٥١)١٠٫٣٦٩(٤٫٠٠٢٫٦٢٠المسیطرةالحقوق 
)٤٠٫٦٩٩()٤٠٫٦٩٩(-أسھم خزانة

٧٫١٤٢٤١١٫٤٤٧٤١٨٫٥٨٩المسیطرةالحقوق غیر 
______________________

٣٦٣٫٥٨٤حقوق الملكیةعلى التأثیر الكلي 
______________________



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

الموّحدةالمرحلیة الموجزة إیضاحات حول البیانات المالیة 
)تابع(٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھر 

)١١(

)تابع(ملخص بأهم السیاسات المحاسبیة       ٢

)تابع(أساس اإلعداد    ١-٢

)تابع(في السیاسة المحاسبیةاتتغییرال

  )ةبمقتض( الموحدزالمرحلي الموجبیان الدخل

)غیر مدققة(٢٠١٢یونیو٣٠یة في الستة أشھر المنتھفترة 

كما تم إدراجھ 
(*)سابقاً 

التعدیالت لدمج 
كما أُعید تعدیلھالصنادیق

ألف درھمألف درھمألف درھم

٢٫٦٠٤٫٧٣٠)١٣٥(٢٫٦٠٤٫٨٦٥وإیرادات التمویالت اإلسالمیةصافي إیرادات الفوائد
٥١٤٫٥٣٦)٤٫٤٤٥(٥١٨٫٩٨١لرسوم والعموالتصافي إیرادات ا

١٤٤٫٦٦٤١٧٫٢٦٣١٦١٫٩٢٧للتجارةإیرادات صافي 
٨٤٫٥٨٣١٥٫٨٧٩١٠٠٫٤٦٢إیرادات تشغیلیة أخرى

------------------------
٢٨٫٥٦٢ةغیلیالتشاإلیرادات على التأثیر الكلي 
)١٫٠٤٢٫٨٦٤()٣٧٢()١٫٠٤٢٫٤٩٢(یةالتشغیلالمصاریف 

-)٧٫٥٠٦(٧٫٥٠٦زمیلةالشركات الحصة من أرباح ال
------------------------

١٫٥٣٥٫١٣٧٢٠٫٦٨٤١٫٥٥٥٫٨٢١على صافي الربحالتأثیر الكلي 
------------------------

١٫٦٢٥٣١٫٩٠٤٣٣٫٥٢٩العائدة إلى الحقوق غیر المسیطرةعلى صافي الربح التأثیر الكلي 
------------------------

المتاجرة إلى صافي الفوائد وإیرادات التمویل اإلسالمي واإلیرادات إیرادات تصنیفھا من صافي ُمعاد بیع استثمارات متاحة للبیع وأرباحالتحوط علیة اف* 
.عرض الفترة الحالیةللتوافق معوالي التشغیلیة األخرى على الت

)اتمقتطف( الموحدجز )ةبمقتض( المرحليلتدفقات النقدیة ابیان 

)غیر مدققة(٢٠١٢یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في فترة 

كما تم إدراجھ 
(*)سابقاً 

التعدیالت لدمج 
كما أُعید تعدیلھالصنادیق

ألف درھمھمألف درألف درھم

١٧١٫١٥٤٣٫١٨٠١٧٤٫٣٣٤صافي النقد من العملیات
)٢٫٩٥٢٫٠٣٦(١٥٫٦٦٠)٢٫٩٦٧٫٦٩٦(یةنشطة االستثماراألصافي النقد المستخدم في 

)٣٫٧٧٤٫٢١٩()١٨٫٨٤٠()٣٫٧٥٥٫٣٧٩(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
-----------------------

-النقد وما في حكمھعلى التأثیر الكلي 
-----------------------

:للتوافق مع عرض السنة الحالیة، تم إعادة تصنیف ما یلي(*)
من األنشطة التشغیلیة )٢٠١٢دیسمبر ٣١من البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في ١٨یُرجى الرجوع إلى إیضاح رقم (االوراق التجاریة بالیورو 

.لى األنشطة التشغیلیةإوصافي شراء األوراق المالیة بغرض المتاجرة وتوزیعات األرباح المستلمة من األنشطة االستثماریةإلى األنشطة التمویلیة

التأثیر على ربحیة السھم

.٢٠١٣یونیو ٣٠في  لفترة الستة أشھرعلى ربحیة السھم تأثیر جوھريلدمج الصنادیق لم یكن 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

الموّحدةالمرحلیة الموجزة إیضاحات حول البیانات المالیة 
)تابع(٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھر 

)١٢(

)تابع(ملخص بأهم السیاسات المحاسبیة     ٢

الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلةالمعاییر تطبیق ٢-٢

٢٠١٣ینایر ١التي تبدأ في أو بعد السریة للفترات المحاسبیة الجدیدة والمعدلة الدولیةالمعاییر١-٢-٢

ال توجد معاییر دولیة للتقاریر ، ١-٢باستثناء تأثیر التبني المبكر للمعیار الدولي للتقاریر المالیة على النحو المبین في إیضاح رقم 
ساریة للمرة األولى للسنة المالیة التي تبدأ في أو اییر الدولیة للتقاریر المالیةلجنة تفسیرات المعالمالیة أو تفسیرات صادرة عن 

.ت المالیة المرحلیة الموجزة الموّحدة للبنكالمعلوماجوھري على والتي یتوقع أن یكون لھا تأثیر ٢٠١٣ینایر ١بعد 

المعاییر والتفسیرات الصادرة لكن غیر الساریة حتى اآلن٢-٢-٢

:اً المعاییر الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة حتى اآلنالبنك مبكریتبنى لم 

ساریة للفترات :المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر
السنویة اعتباراً من

تطلب عرضھا ت ،األدوات المالیة،٣٢رقمالدولي يمعیار المحاسبالتعدیالت على 
، وتركز على أربعة المقاصةلتوضیح جوانب معینة بسبب التنوع في تطبیق اشتراطات 

:مجاالت رئیسیة ھي
 للمقاصة  لزم حالیاً لدیھا حق قانوني مُ "معنى"  
 التحقیق والتسویة في آن واحدتطبیق"
 مبالغ الضماناتمقاصة
 المقاصةوحدة حساب تطبیق متطلبات

.ھذه التعدیالت لن یكون لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة للبنك

٢٠١٤ینایر ١

معیار ، الالمالیة الموحدةالبیانات ١٠رقمالمالیةلتقاریر لمعیار الدولي التعدیالت على 
معیار الو،في الكیانات األخرىالحقوقاإلفصاح عن ،١٢رقملتقاریر المالیةلالدولي 

كیانات االستثمار، بتتعلق فقط التي المالیة المنفصلة البیانات ٢٧المحاسبة الدولي رقم 
.البنكوبالتالي ال تنطبق على 

٢٠١٤ینایر ١

یقصد بھ (التصنیف والقیاس :األدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
)٣٩والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٣٩رقم الدوليللمعیار المحاسبي استبدال كامل 

٢٠١٥ینایر ١

:ھي كما یلي٩المتطلبات الرئیسیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

یتم تصنیف كافة الموجودات المالیة التي ھي ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي أن ٩رقم طلب المعیار الدولي للتقاریر المالیةیت
على وجھ التحدید، .إما بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلةیتم قیاسھا الحقاً التسجیل والقیاس بأن:األدوات المالیة٣٩رقم 

تفظ بھا ضمن نموذج األعمال التي تھدف إلى تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، والتي تحتوي على التدفقات استثمارات الدین المح
المستحق یتم قیاسھا عموماً بالتكلفة المطفأة في الرئیسيصل الدین والفائدة على المبلغأل دفعاتالتي ھي وحدھا النقدیة التعاقدیة 

.تم قیاس جمیع استثمارات الدین األخرى بقیمتھا العادلة في نھایة الفترات المحاسبیة الالحقةی.نھایة الفترات المحاسبیة الالحقة

األولي التطبیقوھذه التعدیالت في البیانات المالیة الموحدة لفترةالدولیة للتقاریر المالیة معاییر التطبیقتتوقع اإلدارة أن یتم 
، خاصة وأن النواحي المتعلقة ٩التأثیر الكامل للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لم یقم البنك بعد بتقییم .ساریةعندما تصبح 

.ویعتزم تبنیھ في الفترة المبدئیة التي یصبح تطبیقھ إلزامیاً بالتحوط وانخفاض القیمة الزالت معلقة في المعیار،



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)١٣(

)تابع(ملخص بأهم السیاسات المحاسبیة   ٢

لیة الموجزةت المامعلوماأساس توحید ال ٣-٢

�ΔѧόΑΎΗϟ�ϪΗΎϛέѧηϭ�ΔѧϣΎϋ�ΔϣϫΎѧγϣ�Δϛέη)�έΎѧηϳ–المالیة لبنك أبوظبي التجاري معلوماتتتضمن الالمالیة الموّحدة معلوماتالإن 
.")البنك"أو"بنك أبوظبي التجاري"إلیھا معاً بـ 

الشركات التابعة

ѧ˰ϟ�˱Ύοعندما ما یسیطر البنك على كیان .لبنكاالمسیطر علیھا من قبل الشركات التابعة ھي الشركات  έόϣ�ϥϭϛϳϕϭѧϘΣ�ϪѧϳΩϟ�ϭ�ˬ
یتم تضمین .من مشاركتھ مع الكیان ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سلطتھ على الكیانعائدات متغیرة ، في

.السیطرة وحتى تاریخ انتھاء ھذه السیطرةالبیانات المالیة للشركات التابعة في البیانات المالیة الموحدة من تاریخ بدء 

المنشآت ذات األغراض الخاصة

�Δѧλالمنشآت ΎΧϟ�ν έϏϷ�ΕΫ�ϲѧϫ�ϕѧϳέϭΗ�ϝѧΛϣ�ΩΩѧΣϣ�ϑ Ωѧϫ�ϕѧϳϘΣΗϟ�Ύϫ̈́ Ύѧηϧ·�ϡΗѧϳ�Εѧηϧϣ�ΕΩϭѧΟϭϣ�ΫѧϳϔϧΗ�ϭ�ˬΔѧϧϳόϣ�ΔѧϠϣΎόϣ
�ϡϳѧϳϘΗ�ϰϟ·ϙѧϧΑϟ�ϊذات األغراض الخاصة، استناداً وإذا تم توحید المنشآت.محددةأو إقراض اقتراض  ѧϣ�ΎѧϬΗϗϼϋ�ϥϭϣѧο ϣˬ�ϥΈѧϓ

Δѧλالمنشآتسلطة البنك على  ΎΧϟ�ν έѧϏϷ�ΕΫΕѧηϧϣϟ�ϊ ѧϣ�ϪѧϠϣϋ�ϥѧϣ�ΓέѧϳϐΗϣϟ�Ωѧϭόϟ�ϲѧϓ�ϕϭѧϘΣϟ�ϭ�ΕΎѧο έόΗϟ�ϭ ذات
�ϥΈѧϓ�ˬϩΩѧϭϋ�ϰϠϋ�έϳΛ́ΗϠϟ�ϙϟΫϟ�˱ΎϘΣϻϭ�αاألغراض الخاصة ϳγ΄Ηϟ�Ϋϧϣ�ΎϬϳϠϋ�ϪΗρϠγ�ϡΩΧΗγ�ϰϠϋ�ϪΗέΩϗϭ�ϙѧϧΑϟ�ϡϛΣΗѧϳ�Ϫѧϧ�ϥϳѧΑϳ

.ذات األغراض الخاصةمنشآتفي ال

�ϡΗѧϳ�ϻ�˱ΎѧΑϟΎϏϭ�Γ́ѧηϧϣϟ�ρΎѧηϧ�ϭ�α ϳѧγ΄Η�˯ΩѧΑ�ΦϳέΎѧΗΑ�Δѧλ ΎΧϟ�ν έϏϷ�ΕΫ�Γ́ηϧϣϟ�ϰϠϋ�ϙϧΑϠϟ�Γέρϳγ�ϙΎϧϫ�ϥΎϛ�Ύϣ�Ϋ·�ϡϳϳϘΗ�ϡΗϳ
�ΔϳϓΎѧο ·�ΕϼϣΎѧόϣ�ΩϭΟϭ�ϭ�ˬΓ́ηϧϣϟ�ρϭέη�ϭ�ˬϩϼϋ�έϛΫ˵�Ύϣϛ�ˬϝϛϳϫ�ϲϓ�ΕέϳϳϐΗ�ΏΎϳϏ�ϲϓ�ΓέρϳγϠϟ�ϯ έΧ�ΕΎϣϳϳϘΗ�ϱ�˯έΟ·

.ین البنك والمنشأة، فیما عدا إذا طرأ تغییر جوھري على طبیعة العالقة بین البنك والمنشأة ذات األغراض الخاصةب

تحت اإلدارةالصنادیق

ϥϳέϣΛΗѧѧγϣϟ�ϥѧѧϋ�ΔѧѧΑΎϳϧϟΎΑ�ΔϛέΗѧѧηϣϟ�ΕέΎϣΛΗѧѧγϻ�ϕϳΩΎϧѧѧλ �ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΑ�υϔΗѧѧΣϣ�ΕΩϭѧѧΟϭϣ�έϳϳѧѧγΗϭ�ΓέΩΈѧѧΑ�ϙѧѧϧΑϟ�ϡϭѧѧϘϳ.�ΝέΩ·�ϡΗѧѧϳ�ϻ
ϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧѧϧΎϳΑϟ�ϥΎѧѧϛ�ϭ�ϩϼѧѧϋ�έѧѧϛΫ�Ύѧѧϣϛ�ˬΓ́ѧѧηϧϣϟ�ϰѧѧϠϋ�˱έρϳѧѧγϣ�ϙѧѧϧΑϟ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�ϻ·�ΓΩѧѧ˷Σϭϣϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧѧϧΎϳΑϟ�ϲѧѧϓ�Εѧѧηϧϣϟ�ϩΫѧѧϬ
.المستثمر الرئیسي

فقدان السیطرة

�Ωϧϋ�Γέρϳγϟ�ϥΩϘϓϟ�ϝϳΟѧγΗϟ�˯ΎѧϐϟΈΑ�ˬΔѧόΑΎΗϟ�ΔϛέѧηϠϟ�ΕΎѧΑϭϠρϣϟϭ�ΕΩϭѧΟϭϣϠ�ϕϭѧϘΣ�Δѧϳϭ�ΕΎѧϧϭϛϣϟϭ�Γέρϳѧγϣ�έѧϳϏالبنكیقوم 
�ϯ έѧѧΧϷلحΔѧѧόΑΎΗϟ�ΔϛέѧѧηϟΎΑ�ΔѧѧϘϠόΗϣϟ�ΔѧѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧѧϘ.�ϝϳΟѧѧγΗ�ϡΗѧѧϳϭΓέρϳѧѧγϟ�ϥΩѧѧϘϓ�ϥѧѧϋ�ϡΟΎѧѧϧ�ί ѧѧΟϋ�ϭ�ν Ύѧѧϓ�ϱϥϣѧѧο�ϭ�Αέѧѧϟ
�ΔόΑΎΗϟ�Δϛέηϟ�ˬΔϘΑΎγϟ�ϪϧΈϓ�ϩΫϫ�αفي  ة حقوقأیبإذا كان البنك یحتفظ .الخسارة Ύϳϗ�ϡΗϳΑ�ϕϭϘΣϟ�ϥΩѧϘϓ�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟΎ
ا للسیاسة المحاسبیة للبنك بالنسبة لألدوات وفقً استثمار على طریقة حساب حقوق الملكیة أو كشركة ھایتم احتسابالحقاً .السیطرة
.المحتفظ بھمستوى التأثیراستناداً إلى المالیة 

المستبعدة عند التوحیدالمعامالت 

ϟ�ΕϼϣΎόϣ�έΎγΧ�ϭ�ΏγΎϛϣ�˯ΎϧΛΗγΎΑΔѧϳΑϧΟϷ�ΔϠϣό(،�ϥѧϋ�ΔѧΟΗΎϧϟ(رصدة داخل المجموعة، واإلیرادات والنفقات األیتم استبعاد 
�ΏѧγΎϛϣϟ�ΔѧϘϳέρ�α.المالیة الموحدةالبیانات إعداد عند المعامالت بین شركات المجموعة،  ϔϧѧΑ�ΔϘϘΣϣϟ�έϳϏ�έΎγΧϟ�ΩΎόΑΗγ�ϡΗϳ

.المدى الذین ال یوجد معھ دلیل على انخفاض القیمةغیر المحققة، ولكن فقط إلى 
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)ابعت(ملخص بأهم السیاسات المحاسبیة   ٢

)تابع(أساس توحید المعلومات المالیة الموجزة  ٣-٢

مشتركةالترتیبات ال
�ϲΗϟ�ΕΎΑϳΗέΗϟ�ϲϫ�ΔϛέΗηϣ�ΕΎΑϳΗέΗ�ΎϬϳϓ�ϙϧΑϟ�ϙϠΗϣϳ�ˬΔϛέΗηϣ�ΓέρϳγΑ�ΎϬγϳγ΄Η�ϡΗ�ϲΗϟϭ�ΏϠρΗΗ�ΩϭϘόϟ�ΫΎѧΧΗϻ�ωΎѧϣΟϹΎΑ�ΔѧϘϓϭϣ

:على النحو التاليالترتیبات ویتم احتسابھا تصنف ".على عوائد الترتیباتكبیراً القرارات حول األنشطة التي تؤثر تأثیراً 

�ΔϛέΗѧηϣ�ΔϳϠϣϋ–�ϲѧϓ�ϕѧΣϟ�ϙѧϧΑϟ�ϯ Ωѧϟ�ϥϭѧϛϳ�ΎϣΩѧϧϋ�ΕΩϭѧΟϭϣϟ�ΕΎѧϣί ΗϟϭΕΎѧΑϭϠρϣϟ�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ˬب�ˬΎѧϣ�ΏѧϳΗέΗ�ΏΎѧγΗΣΎΑ�ϡϭѧϘϳϭ
ϪѧΗϼϣΎόϣϭ�ϪѧΗΎΑϭϠρϣϭ�ϪѧΗΩϭΟϭϣ�ϙѧϟΫ�ϲѧϓ�ΎѧϣΑ�ˬϪΗѧλ Σ�ϲѧϓ�ϙѧϠΗ�ΓΩѧΑϛΗϣϟ�ϭ�ΎѧϬΑ�υϔΗѧΣϣϟ�˳ϝϛѧηΑΎѧϣ�ϲѧϓ�ˬϙέΗѧηϣ�ϕѧϠόΗϳب�ΔѧϳϠϣόϟΎ

.المشتركة

�ΕΩϭΟϭϣ�ˬΕΎѧΑϳΗέΗϟ�ϪѧϗϭϘΣ�ΏΎѧγΗΣΎΑ�ϙѧϧΑϟ�ϡϭѧϘϳϭ�ϡΩΧΗѧγΎΑصافي في عندما یكون لدى البنك الحقوق فقط –مشروع مشترك 
.الشركات الزمیلةمثل طریقة حقوق الملكیة، 

أوراق مالیة للمتاجرة ولإلستثمار ٤- ٢

ر مبدئیًا بالقیمة العادلة، ولإلستثمارات في أوراق مالیة غیر مصنفة بالقیمة العادلة من یتم قیاس األوراق المالیة للمتاجرة ولإلستثما
تسـابها الحقـًا بنـاًء علـى تصـنیفها، إم محـتفظ بهـا لحـین أیضـًا إلیهـا تكـالیف المعاملـة المباشـرة ویـتم إحزائداً خالل الربح أو الخسارة 

.خسارة أو متاحة للبیعاالستحقاق أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو ال

:إلى الفئات التالیة وتعتمد على طبیعة وهدف اإلستثماراتاألوراق المالیة لالستثمار تصنف 

i-إستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ii-إستثمارات في أوراق مالیة والتي تتضمن إستثمارات متاحة للبیع

iii- اإلستحقاقلحینإستثمارات محتفظ بها

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةجودات ومطلوبات مالیة مصنفة مو 

یتم تصنیف الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما یكون األصل المـالي محـتفظ بـه لغـرض المتـاجرة 
.أو عند تصنیفه بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

:المالي كأصل محتفظ به للمتاجرة في حالأو المطلوبیتم تصنیف األصل

 تم اإلستحواذ علیه مبدئیا بهدف بیعه في المستقبل القریب؛ أو

 عند التسجیل المبدئي یمثل جزء من محفظة أدوات مالیة محددة یقوم البنك بإدارتها ولها نمـط فعلـي حـدیث یظهـر تحصـیل
أرباح قصیرة األجل؛ أو 

المالیة غیر المصنفة وغیر الفعالة كأداة تحوطكونه من المشتقات.
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)تابع(ملخص بأهم السیاسات المحاسبیة   ٢

)تابع(أوراق مالیة للمتاجرة ولإلستثمار  ٤-٢

)تابع(موجودات ومطلوبات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

لمحـتفظ بهــا للمتـاجرة، كأصـل بالقیمـة العادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة عنــد مـالي، عـدا تلـك ا وبلـطأو میمكـن تصـنیف أصـل
:التسجیل المبدئي في حال

 كان هذا التصنیف یلغي أو یخفض بشكل مهم حالة تناقض في القیاس أو التسجیل والتي یمكن نشوؤها فیما لو لم یتم هذا
  و ؛ ألقیاس المطلوبات أو الموجودات على أساس مختلفالتصنیف

 مالیة أو مطلوبات مالیة أو االثنین معـا، والتـي تـتم إدارتهـا وتقیـیم أداءهـا موجوداتیشكل األصل المالي جزء من مجموعة
على أساس القیمة العادلة، وذلك بمـا یتماشـى مـع إسـتراتیجیة البنـك الموثقـة المتعلقـة باالسـتثمار وٕادارة المخـاطر ویـتم تقـدیم 

موعات داخلیا على هذا األساس؛ أو البیانات المتعلقة بهذه المج

 األدوات المالیــة" ٣٩یشــكل جــزء مــن عقــد یتضــمن أدوات مشــتقة مدمجــة أو أكثــر، یســمح المعیــار المحاســبي الــدولي رقــم:
.بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)أو مطلوباتموجودات(بتصنیف كامل العقد مجتمعا "التسجیل والقیاس

جــودات المالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســارة بقیمتهــا العادلــة، بحیــث یــتم تســجیل أي ربــح أو خســارة یــتم إدراج المو 
.المرحلي الموجز الموحدناتجة ضمن بیان الدخل

االستحقاقلحینمحتفظ بها 

والقـدرة علـى اإلحتفـاظ بهـا حتـى تـاریخ إن اإلستثمارات التي لدیها تواریخ اسـتحقاق أو مـدفوعات ثابتـة أو محـددة ولـدى البنـك النیـة
.االستحقاق یتم تصنیفها كإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

یــتم قیــاس اإلســتثمارات المحــتفظ بهــا لتــاریخ اإلســتحقاق مبــدئیًا بالقیمــة العادلــة مباشــرًة مضــافًا إلیهــا تكــالیف المعاملــة، ویــتم قیاســها 
قـة الفائـدة الفعلیـة، مطروحـًا منهـا خسـائر انخفـاض القیمـة ویـتم تسـجیل اإلیـراد علـى أسـاس الحقًا بالتكلفة المطفـأة علـى أسـاس طری

.العائد الفعلي

یتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ باإلعتبار أیة عالوات أو خصومات متعلقة بامتالك اإلستثمارات على أسـاس طریقـة معـدل 
.الفائدة الفعلیة

على تكبد إنخفاض قیمة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاریخ اإلستحقاق المدرجة بالتكلفة المطفـأة، إذا كان هناك دلیل موضوعي
هــو الفــرق بــین القیمــة المدرجــة لألصــل والقیمــة الحالیــة فــي بیــان الــدخل الموحــد فــإن مبلــغ خســارة انخفــاض القیمــة المعتــرف بهــا 

.سعر الفائدة الفعلي األساسي لإلستثمار الماليللتدفقات النقدیة المستقبلیة المقّدرة والمخصومة بموجب

إن اإلستثمارات التي تم تصنیفها كإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق ولیسـت قریبـة مـن تـاریخ إسـتحقاقها ال یمكـن عـادًة بیعهـا 
ناصــر تــم التحــوط لهــا أو إعــادة تصــنیفها دون التــأثیر علــى قــدرة البنــك علــى إســتخدام هــذا التصــنیف، كــذلك ال یمكــن تصــنیفها كع

.بخصوص معدل الفائدة أو مخاطر الدفع المقدم، لتعكس طبیعة هذه اإلستثمارات طویلة األجل
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)تابع(ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة ٢

)تابع(أوراق مالیة للمتاجرة ولإلستثمار  ٤-٢

للبیعمتاحة 

على  ھافیتصنیتم "محتفظ بھا لحین االستحقاق"أو "الربح أو الخسارةالقیمة العادلة من خالل ب"غیر المصنفة ستثمارات إن اال
متطلبات لتلبیة یمكن بیعھا ولفترة غیر محددة من الزمن إن الموجودات المتاحة للبیع یتم االحتفاظ بھا ".متاحة للبیع"أنھا 

.أسعار السلع األساسیة أو أسعار األسھموأالسیولة أو التغیرات في أسعار الفائدة 

ویتم قیاسھا بھا، مباشرة تعلقلمعامالت تلبالقیمة العادلة، باإلضافة إلى أیة تكالیف مبدئیاً الستثمارات المتاحة للبیع یتم تسجیل ا
إذا كان السوق و.تستند القیم العادلة للموجودات المالیة المدرجة في األسواق النشطة على األسعار الحالیة.بالقیمة العادلةالحقاً 
مثل (ألوراق المالیة غیر المسعرة، فإن البنك یحدد القیمة العادلة باستخدام تقنیات التقییم بالنسبة لل المالي غیر نشط، ولألص

یمكن ال ، إال في حاالت نادرة جدا حیث )وأسالیب التقییم األخرى،التدفقات النقدیةالمعامالت على أساس تجاري، تحلیل خصم 
.القیمة، إن وجدفي نخفاض یة إاالستثمارات بسعر التكلفة واختبارھا ألفإنھ یتم تسجیل وثوق، م القیمة العادلة بشكلٍ قیاس 

ضمن، وتسجیلھابیان الدخل الشامل األخریتم تسجیلھا ضمنالمكاسب والخسائر الناجمة عن التغیرات في القیمة العادلة إن 
فاض في القیمة، والفائدة التي تم حسابھا باستخدام طریقة الفائدة التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة باستثناء خسائر االنخ

.مباشرة في بیان الدخل الموحدحیث إنھ یتم تسجیلھا النقدیة، موجوداتومكاسب وخسائر الصرف األجنبي على ال،الفعلیة
حقوق ضمن السابقةلمتراكمةاألرباح أو الخسائر اتم تصنیفھ كمنخفض القیمة، فإنھ یتم إدراج االستثمار أو ومتى تم بیع 

.للفترهالموحد المرحلي بیان الدخل ویتم أخذھا إلىفي التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة ،الملكیة

والقیمة )وإطفاءرئیسیة من أیة مدفوعات صافي (االستحواذ الفرق بین تكلفة فإن متاحة للبیع، الستثمارات انخفضت قیمة االإذا 
، تتم إزالتھ من حقوق الملكیةبیان الدخل الموحدلذي تم تسجیلھ ضمن فيخسارة االنخفاض السابق اناقصاً ة، العادلة الحالی

المعالجة فإن المالیة المتاحة للبیع، الموجودات  في تسجیل خسارة انخفاض القیمةوبمجرد .الدخل الموحدبیان في  وتسجیلھا
:لطبیعة الموجودات المالیة المتاحة للبیعتختلف تبعاً الموجودات لة لتلك في القیمة العاد ةالالحقالمحاسبیة للتغییرات 

في القیمة العادلة لألداة في بیان الدخل عندما یكون الالحق نخفاض الافإنھ یتم تسجیل متاحة للبیع، السندات الدین بالنسبة إلى 
لتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل مزید من االنخفاض نتیجة النخفاض آخر في اعلى وجود ھناك دلیل موضوعي 

.المالي

حد الالمتاحة للبیع، فإنھ یتم إثبات انخفاض الالحق في القیمة العادلة لألداة في بیان الدخل، إلى حقوق الملكیة سندات بالنسبة إلى 
.سندات حقوق الملكیةء تكلفة اقتنابخسائر انخفاض القیمة المتراكمة فیما یتعلق في زیادة الذي تم تكبد فیھ ال

لألصل المالي االنخفاض في القیمة العادلة وفي حالة لم یكن ھناك دلیل إضافي على االنخفاض في القیمة فإنھ یتم تسجیل 
.بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحدمباشرة ضمن 
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)١٧(

)تابع(ملخص بأهم السیاسات المحاسبیة   ٢

)تابع(إلستثمار أوراق مالیة للمتاجرة ول   ٤-٢

)تابع(للبیعمتاحة          

تسجیلموضوعیا بحدث وقع بعدمتعلقة زیادة وكانت ھذه الفترة الحقة، إذا زادت القیمة العادلة لسندات الدین في -
زیادة نطاق الیتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة من خالل بیان الدخل إلى فإنھ خسارة االنخفاض في بیان الدخل، 

القیمة العادلة؛ابقة في الس
كإعادة الحقة في القیمة العادلة لألداة الزیادات فإنھ یتم التعامل مع كافة ال، بالنسبة ألسھم حقوق الملكیة المتاحة للبیع-

.في حقوق الملكیةتقییم وتسجیلھا ضمن بیان الدخل الشامل اآلخر، المتراكم 

إستثمارات عقاریة ٥-٢

أو زیادة في قیمتهـا أو كالهمـا معـًا، ولكـن لـیس لغـرض البیـع ضـمن /اریة للحصول على إیرادات إیجار ویحتفظ باإلستثمارات العق
اإلســتثمارات العقاریــة یــتم إدراج.ســیاق العمــل اإلعتیــادي واســتخادمها فــي إنتــاج أو توریــد الســلع أو الخــدمات أو ألغــراض إداري

إن القیم العادلة هي المبالغ المقّدرة والتي من .كما في تاریخ بیان المركز الماليبناًء على القیمة العادلة لتلك اإلستثماراتبالتقییم 
یـتم تحدیـد القیمــة .خاللهـا یمكـن إسـتبدال العقـار فـي تـاریخ التقیــیم مـا بـین مشـتري وبـائع لـدیهما الرغبـة فــي معـامالت تجاریـة بحتـة

األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغییــرات فــي القیمــة العادلــة یــتم تســجیل.العادلــة بشــكل دوري مــن قبــل مقّیمــین مهنیــین مســتقلین
.الموجز الموحد في الفترة التي یحدث فیها التغییرالمرحلي للعقارات اإلستثماریة في بیان الدخل 

قیاســها مبــدئیًا إن االســتثمارات العقاریــة قیــد التطــویر التــي یــتم بناؤهــا أو تطویرهــا الســتخدامها فــي المســتقبل كاســتثمار عقــاري یــتم
وبعــد التســجیل .بالتكلفــة بمــا فــي ذلــك جمیــع التكــالیف المباشــرة المتعلقــة بالتصــمیم وٕانشــاء العقــار بمــا فــي ذلــك تكــالیف المــوظفین

إن األربــاح والخســائر التــي تنشــأ عــن تغیــرات القیمــة العادلــة لإلســتثمارات .األولــي، یــتم قیــاس اإلســتثمارات العقاریــة بالقیمــة العادلــة
أو  یتم تحویل العقار بعد االنتهاء من إنشائه.عقاریة قید التطویر یتم إدراجها ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فیهاال

.تطویره إلى استثمارات عقاریة



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)١٨(

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة   ٣
دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في 
٢٠١٣

)مدققة( )غیر مدققة(
ألف درهم ألف درهم

_________________________ __________________________

٥٥٢,٧٧٣ ٣٩٨,٣١٠ نقد في الصندوق
٦٦٦,١٢٨ ١,٢٤٣,٨٨٢ أرصدة لدى البنوك المركزیة

٥,٦١٨,٩٧٣ ٦,٥١٩,٣٧٠ احتیاطیات محتفظ بها لدى البنوك المركزیة
٢,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠ اإلماراتيع لدى البنك المركزيشهادات إیدا

- ٢١,٦٣٣ إیداعات شراء عكسي
________________________ ________________________

٩,٣٣٧,٨٧٤ ١٠,٦٨٣,١٩٥
==================== ====================

دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في 
٢٠١٣

:رصدة لدى البنوك هو كما یليوأألكیزات الجغرافیة للنقدإن التر 

)مدققة( )غیر مدققة(
ألف درهم ألف درهم
_________________________ _________________________

٩,٢٧٨,٥٥٣ ١٠,٦٢٨,٥٩٢ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
٥٩,٣٢١ ٥٤,٦٠٣ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

________________________ ________________________

٩,٣٣٧,٨٧٤ ١٠,٦٨٣,١٩٥
==================== =====================

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك   ٤
دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في 
٢٠١٣

)مدققة( )غیر مدققة(
ألف درهم ألف درهم

_________________________ _________________________

٢٤٣,٠٧٩ ٥٦٦,٩٠٨ حسابات مستحقة من البنوك
٤٨٠,٢٩١ ١٧٢,٥٥٥ ودائع ھامشیة

١٢,٧٥٧,٨٠٣ ٩,٤٨٧,٢٤٠ ودائع ألجل
١,٨٣٠,٩٤٥ - إیداعات شراء عكسي
١,٠٩٥,٠٠٠ ٨٥٠,٠٠٠ حسابات مرابحة

١١٠,٠٠٠ - حسابات وكالة
_________________________ ________________________

١٦,٥١٧,١١٨ ١١,٠٧٦,٧٠٣
===================== =====================

دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في 
٢٠١٣

:إن التركیزات الجغرافیة للودائع وأألرصدة المستحقة لدى البنوك هو كما یلي

)مدققة( )غیر مدققة(
درهمألف  ألف درهم

________________________ ________________________

٧,٤٩٦,٩٢٦ ٤,١٧٥,٠٠٣ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
٩,٠٢٠,١٩٢ ٦,٩٠١,٧٠٠ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

________________________ ________________________

١٦,٥١٧,١١٨ ١١,٠٧٦,٧٠٣
==================== ====================



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)١٩(

)تابع(ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك   ٤

مخاطر أسعار الصرف األجنبي باستخدام العقود یقوم البنك بالتحوط إلیداعات إعادة الشراء المعكوسة بالعمالت األجنبیة ضد 
٢٠١٣یونیو ٣٠المقایضات كما فيلھذه اإلیجابیة بلغت القیمة العادلة .قدیةالتدفقات النویصنف ھذه األدوات كتحوطات اآلجلة 

).درھمألف ٢٠١٢:٧٫٢٥٢دیسمبر ٣١(درھم ألف  الشيءما قیمتھ 

لمتاجرةلأوراق مالیة   ٥
دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في 
٢٠١٣

)مدققة( )غیر مدققة( مدرجة
ألف درهم ألف درهم

١١٧٫٠٧٠ ٤٫٥٦٩ سندات 
٥٢٤٫٨٠٧ ٦٠٨٫٩٣٤ أدوات حقوق الملكیة

________________________ ________________________

٦٤١٫٨٧٧ ٦١٣٫٥٠٣
==================== =====================

�ΕΩϧγϭ�ΔϣϭϛΣϟϡΎѧόϟ�ωΎρϘϟ.ϣ�ϕϭѧϘΣ�ϲѧϫ�ΔѧϳϛϠϣϟ�ϕϭѧϘΣ�ΕϭΩ�˷ϥ·�ΔѧΛϼΛ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΔѧϛϭϠϣϣ�ΔѧϳϛϠفي استثمارات تمثل السندات 
.صنادیق تابعة ویتم استثمارھا في األوراق المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ودول مجلس التعاون الخلیجي

.تستند القیمة العادلة لھذه االستثمارات على أسعار السوق المدرجة

:التركیز الجغرافي بیانھ كما یلي

دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٢

یونیو٣٠ا في كم
٢٠١٣

)مدققة( )غیر مدققة(

ألف درهم ألف درهم

٤٥٤٫٦٩٠ ٤٢٥٫٨٠٤ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٨٧٫١٨٧ ١٨٧٫٦٩٩ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

________________________ ________________________

٦٤١٫٨٧٧ ٦١٣٫٥٠٣
=================== ===================



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٢٠(

األدوات المالیة المشتقة  ٦

:إن القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة هي مبینة أدناه
القیم العادلة

المطلوبات الموجودات
ألف درهم ألف درهم

_____________________________________ _____________________________________

)غیر مدققة(٢٠١٣یونیو٣٠كما في 

:مشتقات مالیة محتفظ بها بغرض المتاجرة
٣٥٠,٧٨٣ ٣٤٠,٨٠٤ عقود العمالت األجنبیة

٣,٢٤٨,٩٣٥ ٣,٢٧٥,٨٦٥ مقایضات أسعار الفائدة والعمالت
١٥٣,٦٩٦ ٣١,٠٠٢ اراتخی

٤,٠٥٦ ١,٢٣٧ عقود آجلة
٧,٨٩٨ ٨,٠٧٤ مقایضات السلع والطاقة

٢٥,٦٦٠ ٦٨,٨٤٤ عقود المقایضات

٣,٧٩١,٠٢٨ ٣,٧٢٥,٨٢٦

مشتقات مالیة محتفظ بها كتحوط القیم العادلة
٦٥١,٦٩٨ ٢٨٠,٢٥٨ مقایضات أسعار الفائدة والعمالت

مشتقات مالیة محتفظ بها كتحوط التدفقات النقدیة 
٢,٤٨٣ ٢٠,٩٢٨ مقایضات أسعار الفائدة

٣٦,٠٢٧ ١٥,٦٦٧ عقود صرف عمالت أجنبیة آجلة

٤,٤٨١,٢٣٦ ٤,٠٤٢,٦٧٩

القیم العادلة
المطلوبات الموجودات
ألف درهم ألف درهم

__________________________________ ___________________________________ )مدققة(٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 

:مشتقات مالیة محتفظ بها بغرض المتاجرة
١٧٨,٠٤١ ١٨٢,٧٠٩ ود العمالت األجنبیةعق

٤,٠٠٠,٢٩٧ ٣,٩٩٠,٠٩٦ مقایضات أسعار الفائدة والعمالت

١٦٢,٣١٥ ١٩٣,٦٥٢ خیارات
- ١,٢٦٢ عقود آجلة

١٤٧ ١٩١ مقایضات السلع والطاقة
٨,٩٦٤ ٨,٩٦٤ عقود المقایضات

٤,٣٤٩,٧٦٤ ٤,٣٧٦,٨٧٤ مشتقات محتفظ بها كتحوط القیم العادلة
٤٠٦,٥٧٥ ٤٥٨,٠٦٩ مقایضات أسعار الفائدة والعمالت

:مشتقات مالیة محتفظ بها كتحوط التدفقات النقدیة
- ٢٧,٧٥٢ مقایضات أسعار الفائدة

١١,٩٩٩ ١٣٠,٥٣١ عقود صرف عمالت أجنبیة آجلة

٤,٧٦٨,٣٣٨ ٤,٩٩٣,٢٢٦

مكاسب –٢٠١٢یونیو ٣٠(ألف درھم ٣٫٨٠٧تم االعتراف بمكاسب عدم فاعلیة صافي التحوط المتعلقة بمخاطر التدفقات النقدیة بقیمة 
.الموحدفي بیان الدخل )ألف درھم٢٦٫٤٤١



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٢١(

استثمارات في أوراق مالیة   ٧
)غیر مدققة(٢٠١٣یونیو٣٠كما في 

المجموع باقي دول العالم
دول مجلس التعاون 

الخلیجي األخرى
اإلمارات العربیة 

المتحدة
ألف درهم لف درهمأ ألف درهم ألف درهم

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

استثمارات متاحة للبیع
:مدرجة

٤,٢٠٧,٧٩٨ ٢٣٣,٠٧٣ ١,٤٠٣,٤١٩ ٢,٥٧١,٣٠٦ الحكومة–سندات 

٦,٦٢٩,٢٥١ ٩٠٨,٩٧٧ ٤٤٧,٧١٨ ٥,٢٧٢,٥٥٦   القطاع العام -سندات 

٨,٠٧٨,٠٨٢ ٦,٠١٧,٦٣٥ ٦٠٥,٣٠١ ١,٤٥٥,١٤٦

البنوك والمؤسسات -سندات 

المالیة

٤٢,١٨٥ ١,١٠٧ - ٤١,٠٧٨ الشركات–سندات 

٧١٢ - - ٧١٢ أدوات حقوق الملكیة
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------

١٨,٩٥٨,٠٢٨ ٧,١٦٠,٧٩٢ ٢,٤٥٦,٤٣٨ ٩,٣٤٠,٧٩٨ مجموع اإلستثمارات المدرجة
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------

:غیر مدرجة

٣٢ ٣٢ - -

البنوك والمؤسسات -سندات 

المالیة

٢١١,٣٠٧ ٦٩٢ - ٢١٠,٦١٥ أدوات حقوق ملكیة
٧٧,٣١٩ - - ٧٧,٣١٩ استثمارات في صنادیق إستثماریة

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

٢٨٨,٦٥٨ ٧٢٤ - ٢٨٧,٩٣٤ مجموع اإلستثمارات غیر المدرجة

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

١٩,٢٤٦,٦٨٦ ٧,١٦١,٥١٦ ٢,٤٥٦,٤٣٨ ٩,٦٢٨,٧٣٢ مجموع اإلستثمارات المتاحة للبیع
====================== ======================= ====================== =====================



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٢٢(

)تابع(استثمارات في أوراق مالیة   ٧

)مدققة(٢٠١٢دیسمبر٣١كما في 

المجموع باقي دول العالم

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

األخرى
اإلمارات العربیة 

المتحدة
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

استثمارات متاحة للبیع
:مدرجة

٤,٠٨٧,٣٤٩ ٢٤٦,٦٩٧ ١,٢٣٦,١٧٥ ٢,٦٠٤,٤٧٧ الحكومة–سندات 

٦,٤٥٩,٥٩٤ ٩٢٣,٦٠٦ ٤٥٣,٩٥١ ٥,٠٨٢,٠٣٧   القطاع العام -سندات 

٧,٨٨٦,٠٢٤ ٦,٦٠٦,٢٧٠ ٤٨١,٠٩١ ٧٩٨,٦٦٣ البنوك والمؤسسات المالیة-سندات 

١,٠٨٩ ١,٠٨٩ - - الشركات–سندات 

٤٢٤ - - ٤٢٤ أدوات حقوق الملكیة
_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

١٨,٤٣٤,٤٨٠ ٧,٧٧٧,٦٦٢ ٢,١٧١,٢١٧ ٨,٤٨٥,٦٠١ مجموع اإلستثمارات المدرجة
_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

:غیر مدرجة
٢,٠٥٧ - ٢,٠٥٧ - البنوك والمؤسسات المالیة-سندات 

٢٠٥,٦٢٢ ٧٠١ - ٢٠٤,٩٢١ أدوات حقوق ملكیة
٧٠,٧٥٧ - - ٧٠,٧٥٧ استثمارات في صنادیق إستثماریة

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

٢٧٨,٤٣٦ ٧٠١ ٢,٠٥٧ ٢٧٥,٦٧٨ مجموع اإلستثمارات غیر المدرجة
_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

١٨,٧١٢,٩١٦ ٧,٧٧٨,٣٦٣ ٢,١٧٣,٢٧٤ ٨,٧٦١,٢٧٩ لبیعمجموع اإلستثمارات المتاحة ل
====================== ===================== ====================== ====================

یقوم البنك بالتحوط لمخاطر أسعار الفائدة على بعض اإلستثمارات بمعدالت ثابتة من خالل مقایضات أسعار الفائدة ویتم 
 ٢٠١٣یونیو  ٣٠بلغت القیمة العادلة لمقایضة أسعار الفائدة في .وطات التدفقات النقدیةوتحتحدیدها كتحوطات القیمة العادلة

تم إدراج ). درهمألف  ٣٨٤,٦٤٩القیمة العادلة السلبیة لمقایضة أسعار الفائدة : ٢٠١٢دیسمبر  ٣١(ألف درهم  ٢٣٧,٤٠٥مبلغ 
.الموحدالمرحلي الموجز الدخل مكاسب وخسائر عدم فعالیة التحوط المتعلقة بهذه التحوطات في بیان 

یبرم البنك إتفاقیات إعادة الشراء وٕاتفاقیات مقایضة في مشتقات مالیة إجمالي العائد وبموجبها فإن السندات یتم رهنها واالحتفاظ 
لي یبین القیمة إن الجدول التا.وتعهد البنك باالحتفاظ بالمخاطر والمنافع المتعلقة باالستثمارات.بها لدى جهات أخرى كضمانات

:المدرجة لهذه السندات واإللتزامات المالیة المرتبطة بها

)مدققة(٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في )غیر مدققة(٢٠١٣یونیو٣٠كما في 

القیمة المدرجة 
للمطلوبات المتعلقة 

بها

القیمة المدرجة 
للموجودات 

المرهونة

القیمة المدرجة 
للمطلوبات 
المتعلقة بها

مة المدرجة القی
للموجودات 

المرهونة
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

١,٠٦٣,١٣٣ ١,٢٢٠,٦٤٧ ٧٢١,٧٤٥ ٨٣٩,٦٦٥ تمویل إعادة الشراء



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٢٣(

)تابع(استثمارات في أوراق مالیة   ٧

٢٠١٢دیسمبر ٣١(ألف درھم ١٫٩٦١٫٥١٢تبلغ قیمة عادلة أوراق مالیة استثماریة ذات بذلك، تعھد البنك أیضاً باإلضافة إلى
باالستثمارات المخاطر والمكافآت المتعلقة تبقى . الحسابات الھامشیة تحت الطلبمقابل كضمان )ألف درھم١٫٦٥١٫٩٨٨–

.البنكبھا لدى تعھد الم

القروض والسلفیات، صافي  ٨
دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في 
٢٠١٣

)مدققة( )غیر مدققة(
ألف درهم ألف درهم

__________________________ __________________________

٥,٧٧٥,٠٢٠ ٥,١١٣,٤٥٢ )أفراد وشركات(ف السحب على المكشو 
١٠١,٢٠٦,٨٨١ ٩٩,٩٦٦,٤٦٩ قروض الشركات
١٢,٥٦٣,٠٤٣ ١٢,٦٦٤,٣٧٢ قروض األفراد
٢,٠٧٦,٥٣١ ٢,٢٧٥,٢٩١ بطاقات إئتمان
٦,٦٠٠,٠٤٦ ٩,٨٤٣,٦٨٢ )انظر أدناه(تمویل اسالمي
١,٤٣٧,٤٩٤ ٢,٢٧٨,٤٧٢ تسهیالت أخرى

__________________________ __________________________

١٢٩,٦٥٩,٠١٥ ١٣٢,١٤١,٧٣٨ مخصص إنخفاض القیمة:ناقصاً 
)٦,٤٦٣,٧٢٠( )٦,٧٣١,٣٨٩(

__________________________ __________________________

١٢٣,١٩٥,٢٩٥ ١٢٥,٤١٠,٣٤٩
====================== ======================

:یتضمن التمویل اإلسالمي ما یلي
دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في 
٢٠١٣

)مدققة( )غیر مدققة(
ألف درهم ألف درهم

__________________________ __________________________

٧٢٠,٥٤٤ ٨٣٤,٣٠١ مرابحة
٢,٦٢٢,٠٩١ ٥,٣٩٥,١٠٧ تمویل إجارة

٤٧١,٦٩٦ ٤٨٨,٠٤٥ مضاربة
٢,٧٢٠,١٠٣ ٣,٠٣٧,٧٦٥ السلم

٦٥,٦١٢ ٨٨,٤٦٤ أخرى
__________________________ __________________________

٦,٦٠٠,٠٤٦ ٩,٨٤٣,٦٨٢ مخصص انخفاض القیمة:ناقصاً 
)٢٩,٢٤٧( )٢٦,٧٥٥(

__________________________ __________________________

٦,٥٧٠,٧٩٩ ٩,٨١٦,٩٢٧
====================== ======================

باستخدام مقایضات أسعار أسعار الفائدةمخاطریقوم البنك بالتحوط لبعض القروض والسلفیات ذات اسعار الفائدة المتغیرة ضد 
٢٠١٣یونیو ٣٠ة اإلیجابیة لھذه المقایضات كما في إّن القیمة العادل.الفائدة ویتم تصنیف ھذه األدوات كتحوطات تدفقات نقدیة

).ألف درھم١٣٫٤٩٩القیمة العادلة اإلیجابیة بلغت –٢٠١٢دیسمبر ٣١(ألف درھم ٢٠٫٩٢٨بلغت 



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٢٤(

)تابع(القروض والسلفیات، صافي   ٨

:یليالحركة على مخصص إنخفاض قیمة القروض والسلفیات المقیمة إفرادیًا والمقیمة كمجموعة هي كما 

:تصنیف القطاع اإلقتصادي لمحفظة القروض والسلفیات هو كما یلي

)مدققة(٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في  )غیر مدققة(٢٠١٣یونیو٣٠كما في 

إجمالي إلماراتخارج ا داخل اإلمارات إجمالي خارج اإلمارات داخل اإلمارات
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم

_______________________ __________________ _____________________ _____________________ ___________________ __________________

ع االقتصاديالقطا
١٠,٨٠٣ - ١٠,٨٠٣ ٨,٧٢٧ - ٨,٧٢٧ الزراعي

١٠,٢٨٦,٥٦٩ ٤٢٣,٤٢٨ ٩,٨٦٣,١٤١ ١٠,٠٤٩,٨٠٧ ٣٣٦,٨٢٨ ٩,٧١٢,٩٧٩ الطاقة
١,٠٢٣,٠٤٧ ٣٩,٦٣٣ ٩٨٣,٤١٤ ١,٣٤٤,٠١٨ ١٤٩,٣٥١ ١,١٩٤,٦٦٧ التجارة

٢٠,٢٧٢,٩٩٧ ٢٦٧,٢٠٧ ٢٠,٠٠٥,٧٩٠ ١٩,٩٢٦,٢٢٩ ٣١٠,٣٢٩ ١٩,٦١٥,٩٠٠ تطویر وٕانشاءات
٣٠,٥٨٧,٦٢٠ ٦١,١٤٤ ٣٠,٥٢٦,٤٧٦ ٣٤,١٠٣,٦٥٤ ٦٨,٤٣٤ ٣٤,٠٣٥,٢٢٠ إستثمار عقاري
١,٧٥٥,٥١٣ ٤٧٩,٦٠٦ ١,٢٧٥,٩٠٧ ١,٧٢٧,٨٧٥ ٤٨١,٠٩٣ ١,٢٤٦,٧٨٢ النقل والمواصالت

١٧,٦٣٢,٣٧٢ ١٠,٢٤٥ ١٧,٦٢٢,١٢٧ ١٩,٢٢٤,٤٤١ ١٣,٨٦٠ ١٩,٢١٠,٥٨١ قروض التجزئة–األفراد 
١٢,١٩٥,٥٥٩ ٢٨١,٠١٠ ١١,٩١٤,٥٤٩ ١٠,٣٧٢,٨٠٢ ٢٨٦,٤٨٠ ١٠,٠٨٦,٣٢٢ قروض مضمونة–األفراد 
٣,١٤٩,٧٧٣ - ٣,١٤٩,٧٧٣ ٢,٢٦٩,٦٤٩ - ٢,٢٦٩,٦٤٩ الحكومي
٩,٦٩٦,٥٧٤ ١,٥٨٣,٢٧٤ ٨,١١٣,٣٠٠ ١٠,٢٩٨,٨٧٨ ٢,١٨٠,٨٦٨ ٨,١١٨,٠١٠ (*)مؤسسات مالیة
١,٥١٢,١٧١ ١٠٣,٧١٧ ١,٤٠٨,٤٥٤ ٢,٥٠٤,١٦٨ ١٠٠,١٤٠ ٢,٤٠٤,٠٢٨ الصناعة

٢١,٥٣٦,٠١٧ ١,٧٠١,٨٥٠ ١٩,٨٣٤,١٦٧ ٢٠,٣١١,٤٩٠ ١,٨٦٩,٤٢٠ ١٨,٤٤٢,٠٧٠ خدمات 

١٢٩,٦٥٩,٠١٥ ٤,٩٥١,١١٤ ١٢٤,٧٠٧,٩٠١ ١٣٢,١٤١,٧٣٨ ٥,٧٩٦,٨٠٣ ١٢٦,٣٤٤,٩٣٥

)٦,٤٦٣,٧٢٠( )٦,٧٣١,٣٨٩( مخصص إنخفاض القیمة:ناقصاً 

١٢٣,١٩٥,٢٩٥ ١٢٥,٤١٠,٣٤٩ اإلجمالي

.تتضمن شركات االستثمار(*)

)مدققة(٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في  )غیر مدققة(٢٠١٣یونیو٣٠كما في 

المجموع

إنخفاض قیمة 
القروض المقیمة 

كمجموعة

إنخفاض قیمة 
القروض المقیمة 

إفرادیاً  المجموع

إنخفاض قیمة 
القروض 
المقیمة 

كمجموعة

إنخفاض قیمة 
القروض المقیمة 

إفرادیاً 
ألف درهم ألف درهم همألف در  ألف درهم ألف درهم ألف درهم

____________________ ____________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

٥,٧١١,٨٧٦ ٢,٠٥٩,٠٧٢ ٣,٦٥٢,٨٠٤ ٦,٤٦٣,٧٢٠ ٢,٢٥٦,٥٨٣ ٤,٢٠٧,١٣٧ ینایر١كما في 
١,٨٧٤,١٢٣ ١٩٧,٦١٣ ١,٦٧٦,٥١٠ ٩٦٦,٢٥٥ ٢٦٤,٧٨٤ ٧٠١,٤٧١ السنة /المحمل خالل الفترة

)١٨٣,٠١٥( - )١٨٣,٠١٥( )١١١,٠٩٢( - )١١١,٠٩٢( السنة/مستردات  خالل الفترة
____________________ ____________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

١,٦٩١,١٠٨ ١٩٧,٦١٣ ١,٤٩٣,٤٩٥ ٨٥٥,١٦٣ ٢٦٤,٧٨٤ ٥٩٠,٣٧٩ السنة/صافي المحمل  للفترة
)١٢٩,٩٢٠( - )١٢٩,٩٢٠( )٦٨,٢٨٢( - )٦٨,٢٨٢( إطفاء الخصم
)٨٠٩,١١١( - )٨٠٩,١١١( )٥١٩,٠٢٢( - )٥١٩,٠٢٢( صافي مبالغ تم شطبها
)٢٣٣( )١٠٢( )١٣١( )١٩٠( )١٩٠( - لة أجنبیةترجمة عم

٦,٤٦٣,٧٢٠ ٢,٢٥٦,٥٨٣ ٤,٢٠٧,١٣٧ ٦,٧٣١,٣٨٩ ٢,٥٢١,١٧٧ ٤,٢١٠,٢١٢ الرصید كما في 



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٢٥(

)تابع(القروض والسلفیات، صافي   ٨

.أبرم البنك اتفاقیات مقایضات إجمالي العائد التي یتم من خاللھا التعھد بالقروض واالحتفاظ بھا لدى األطراف المقابلة كضمان
یبین الجدول التالي القیمة الدفتریة لھذه القروض .المتعھد بھا لدى البنكوتبقى المخاطر والمكافآت المتعلقة بالقروض 

:وااللتزامات المالیة المرتبطة

)مدققة(٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في )غیر مدققة(٢٠١٣یونیو٣٠كما في 
القیمــــــــــة الدفتریــــــــــة 
ــــد  للموجــــودات المتعه

بها

القیمــــــــة الدفتریــــــــة 
ــــــــــــــات ذات  للمطلوب

الصلة 

فتریـــــــــــــــة القیمـــــــــــــــة الد
للموجــــودات المتعهــــد 

بها

القیمــــــــــــــة الدفتریــــــــــــــة 
للمطلوبــــــــــــــــــــات ذات 

الصلة 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

اتفاقیات مقایضات إجمالي 
٤,٧٥٦,٨٠٧٢,٣٥٨,٢٣٠٤,٧٥٦,٨٠٧٢,٣٥٨,٢٣٠العائد

إستثمارات عقاریة  ٩

المجموع

إستثمارات 
عقاریة تحت 

التطویر

ستثمارات إ
عقاریة مكتملة
وقید االستخدام

ألف درهم ألف درهم ألف درهم
________________________ __________________________ __________________________

٣٩٦,٩١٢ ١٨٩,١٠١ ٢٠٧,٨١١ ٢٠١٢ینایر ١كما في 
٨٥,٦٢٥ ٨٥,٦٢٥ - إضافات خالل السنة

١٨٢,٥٣٠ - ١٨٢,٥٣٠ تحویل من ممتلكات ومعدات، بالصافي 
)١٠٦,٨٣٦( - )١٠٦,٨٣٦( تحویل إلى ممتلكات ومعدات، بالصافي 
)٢٨,٨٣٦( )١٠,٠٢٦( )١٨,٨١٠( انخفاض في القیمة العادلة خالل السنة

________________________ __________________________ __________________________

٥٢٩,٣٩٥ ٢٦٤,٧٠٠ ٢٦٤,٦٩٥ )مدققة(٢٠١٣ینایر ١كما في 
١٧,١٤٨ ١٧,١٤٨ - إضافات خالل السنة

- )٢٨١,٨٤٨( ٢٨١,٨٤٨ اإلنشاءاتاكتمالتحویل إلى عقارات مكتملة عند 
________________________ __________________________ __________________________

٥٤٦,٥٤٣ - ٥٤٦,٥٤٣ )غیر مدققة(٢٠١٣یونیو٣٠كما في 

مماثلة، وتعدیلھا للعقارات الالرجوع إلى أسعار السوق الحالیة من خالل لإلستثمارات العقاریة الخاصة بالبنكالقیمة العادلة تقدر 
.س الظروف االقتصادیة الحالیةالتي تعكالمحَدثة خیرة ، أو بالرجوع إلى المعامالت األالحاجة وفقاً لحالتھا وموقعھاحسب 

في الحدیثة المؤھالت المھنیة المناسبة المعترف بھا والتجربة ویشرف على ھذه التقییمات خبراء تقییم مستقلین مسجلین لدیھم 
قیمة العادلة في حاالت ویمكن استخدام أسالیب التدفق النقدي المخصوم لحساب ال.التي یجري تقییمھاالعقارات موقع وفئة 

مثل سوق جرت مؤخراً باستخدام مدخالت خارجیة في السوق المالیة،حدیثة معامالت  ةأیمثل حالة عدم توفر مثلمعینة، 
.٢٠١٢دیسمبر٣١ھوإن آخر تاریخ فعلي للتقییم.اإلیجارات وأسعار الفائدة

  :جيخبراء التقییم الخارالمعتبرة من قبل تتضمن منھجیات التقییم 

.المماثلةالعقاراتتحدید قیمة العقار من معامالتل یتم استخدام ھذه الطریقة:المقارنة المباشرةطریقة)أ

.ΔѧϧέΎϘϣϠϟ�ΔѧϳϓΎϛ�ΔϟΩعندما ال یكون ھناكالتطور المحتملقیمة العقار معلتقدیرھذه الطریقةستخدم ت: المتبقیةالطریقة)ب
.قع قید التطویر في السوق المحلیةاموفي تقییموتستخدم ھذه الطریقة عادةً 

.إن جمیع االستثمارات العقاریة للبنك موجودة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٢٦(

موجودات أخرى    ١٠
دیسمبر ٣١كما في
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في 
٢٠١٣

)مدققة( )غیر مدققة(
ألف درهم ألف درهم

__________________________ __________________________

٨٤٥,٤٤٢ ٩٠٣,١٨٤ فوائد مدینة
٤٥,٨٨٠ ١٠٤,٢٤٤ ضرائب مستقطعة
٥٩,٧٦٦ ٨٣,٠٢٨ مدفوعة مقدما مصاریف 
١,١٤٨ - رصید مقاصة مدین

٤,٧٣٨,٠٤٤ ١,٦١٥,٤٦٢ أوراق قبول
٢٣٥,٦٨٢ ٢٣٩,٨٢٣ أخرى

__________________________ __________________________

٥,٩٢٥,٩٦٢ ٢,٩٤٥,٧٤١

�ϝϭΑϘϟ�ϕέϭ�́ηϧΗ�ΎϣΩϧϋ�ϥϭϛϳ�ϙϧΑϟ�ΕΣΗ�ϡί Ηϟ�ΕΎϋϭϓΩϣ�ΩΩγΑ�ΕΩϧΗγϣ�ϝΑΎϘϣ�ΎϬΑΣγ�ϡΗϥΎѧϣΗ�ΕΎѧΑΎρΧ�ΏѧΟϭϣΑ. إن أوراق
�ι Χѧηϟϭ�ˬΦϳέΎѧΗϟϭ�ˬϝΎѧϣϟ�ώϠΑϣ�ΩΩΣΗ�ϝϭΑϘϟϊ ϓΩѧϟ�Ϫѧϟ�ϕΣΗѧγϣϟ.�ˬϝϭѧΑϘϟ�ΩѧόΑت�ΑѧλϷ�ΓΩѧϠρϣ�Ώϭ�ρϭέѧηϣ�έѧϳϏ�ϰѧϠϋل�ϙѧϧΑ

ϲϟΎѧϣϟ�ί)١٥إیضاح ( مالي تسجیلھا كمطلوب ، وبالتالي یتم )مشروع الوقت( ѧϛέϣϟ�ϥΎϳΑ�ϲϓϲѧϠΣέϣϟΩѧΣϭϣϟϟ�ϝϳΟѧγΗϭ�ˬ�ϕѧΣ
.یقوم البنك بشكل عام بتحصیل ضمانات نقدیة مقابل أوراق القبول.كموجودات مالیةتعاقدي للسداد من العمیل ال

نوكأرصدة مستحقة للب  ١١
دیسمبر ٣١كما في
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في
٢٠١٣

)مدققة( )غیر مدققة(
ألف درهم ألف درهم

__________________________ __________________________

١٢٠,٥٠٤ ٢٣١,٠٤٨ حسابات مستحقة للبنوك
٣٥١,٠٥٤ ١٨٣,٩٦١ هامشیةودائع

٣,٩٣٩,٧١٣ ٤,٤٦٦,٤٨٠ ودائع ألجل

٤,٤١١,٢٧١ ٤,٨٨١,٤٨٩

أسعار الصرف من خالل اتفاقیات مقایضات مخاطر و یقوم البنك بالتحوط تجاه بعض ودائع العمالء لمخاطر أسعار الفائدة 
المذكورة كما في العمالتتفاقیات مقایضات إلإن القیمة العادلة .العمالت، ویتم تصنیف هذه األدوات كتحوطات للقیمة العادلة

  ).ألف درهم ١٨٦القیمة العادلة اإلیجابیة : ٢٠١٢دیسمبر  ٣١(درهم  الشيءبلغت  ٢٠١٣ یونیو ٣٠



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٢٧(

و دائع من عمالء   ١٢
دیسمبر ٣١كما في
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في
٢٠١٣

)مدققة( )غیر مدققة(
ألف درهم ألف درهم

حسب الفئة
٢٩,٣٣٠,٦٣٢ ٣٥,٥٠٥,٩٧٩ الحساب الجاريودائع 

٣٤٥,٠٧٩ ٣٥٤,٨٨١ ودائع هامشیة
٢,٨٢٦,٤٢٣ ٣,٣٦٩,١٢٦ ودائع توفیر

٦١,٤٢٠,٩٤٦ ٥٢,٨١٦,٠٣٣ ودائع ألجل
٦,٥٧٨,٩٧٠ ٩,٤٦٥,٧٠١ ودائع مرابحة

٤٤٩,٥٦٩ ٤٣٦,٠٠٨ ودائع حكومیة طویلة األجل
٨,٢٦٥,٣٠٦ ٩,٤٥١,٢٢١ )انظر أدناه(أخرىمیةودائع اسال

١٠٩,٢١٦,٩٢٥ ١١١,٣٩٨,٩٤٩

:ودائع المنتجات اإلسالمیة ذات الصلة تشمل ما یليإن 

دیسمبر ٣١كما في
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في
٢٠١٣

)مدققة( )غیر مدققة(
ألف درهم ألف درهم

١,١٨٤,٥٢٣ ١,٥٤٤,١١٥ الحساب الجاريودائع 
٧,٦٧٥ ٧,٧٠٦ ودائع هامشیة

٢,٢٨٤,٢٢٧ ٢,٨٨٥,٠٠٣ مضاربة-حسابات إدخار وودائع 
١,٨٠٦,٧٦٧ ٢,٠٥٥,٣٧٧ ودائع مضاربة ألجل
٢,٩٨٢,١١٤ ٢,٩٥٩,٠٢٠ ودائع وكالة

٨,٢٦٥,٣٠٦ ٩,٤٥١,٢٢١

بعض ودائع العمالء لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف من خالل اتفاقیات مقایضات یقوم البنك بالتحوط تجاه
مقایضات العمالت المذكورة كما في إلتفاقیات إن القیمة العادلة .العمالت، ویتم تصنیف هذه األدوات كتحوطات للقیمة العادلة

  ).ألف درهم ١٣,٢٥٧القیمة العادلة اإلیجابیة صافي : ٢٠١٢بر دیسم ٣١(درهم ألف  ٢٣,٢٩٢بلغت  ٢٠١٣ یونیو ٣٠

أوراق تجاریة بالیورو١٣

إلصدار األوراق التجاریة ")ECPبرنامج ("دوالر أمریكي ملیار  ٤بتأسیس برنامج أوراق تجاریة بالیوریو قیمتھ البنك قام 
.ا لألوراق المالیة المحدودةمع بنك أوف أمریك٢٠٠٧یونیو ٥مؤرخة في یةبموجب اتفاقبالیوریو 

مخاطر العمالت األجنبیة من خالل عقود الصرف األجنبي اآلجلة ضد ECPبرنامج یقوم البنك بتنفیذ إحراءات تحوط ل
٣٠في كما صافي القیمة العادلة اإلیجابیة لعقود التحوط ھذه بلغ . مخاطر التدفقات النقدیةویصنف ھذه األدوات كتحوطات ضد 

).ألف درھم٩٨٫٠٢٤ةإیجابیصافي قیمة عادلة :٢٠١٢دیسمبر ٣١(ألف درھم ٢٫٩٣٢ما قیمتھ ٢٠١٣یونیو 



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)عتاب( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٢٨(

قروض  ١٤

:ھي كما یلي)غیر مدققة(٢٠١٣یونیو٣٠إن تفاصیل القروض كما في 

المجموع أكثر من خمس سنوات سنوات٥-٣ سنوات٣-١ خالل سنة العملة  األداة
درھمألف  درھمألف  درھمف أل درھمألف  درھمألف 

١٧٣٫٥٨٠ - ١٧٣٫٥٨٠ - - رینمینبي الصیني أوراق مالیة غیر مضمونة
١٫٧١٨٫٠٥٥ - ٨٤٧٫٠٢٨ ٨٧١٫٠٢٧ - رینغیت مالیزي

٩٦٤٫٣٨٣ - ٣٨٨٫٦٧٧ ٥٧٥٫٧٠٦ - فرنك سویسري
٩٤٫٠٠٣ - - ٩٤٫٠٠٣ - لیرا تركیة

١٫٧٥٣٫٠٠٠ - ٥٠٠٫٠٠٠ - ١٫٢٥٣٫٠٠٠ إماراتي درھم 
٧٫٠٢٥٫٨٢٥ ٦٢٤٫٤١٠ ٢٫٧٣٦٫٨١٢ ٣٫٦٦٤٫٦٠٣ - دوالر أمریكي

------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
١١٫٧٢٨٫٨٤٦ ٦٢٤٫٤١٠ ٤٫٦٤٦٫٠٩٧ ٥٫٢٠٥٫٣٣٩ ١٫٢٥٣٫٠٠٠

١٫٨٣٠٫٦٢٣ - ١٫٨٣٠٫٦٢٣ - - الدوالر األمریكي  سندات الصكوك إسالمیة

١٫٠٥٧٫٨١٧ - - ١٫٠٥٧٫٨١٧ - الدوالر األمریكي  فائدة عائمة-الثانویةالقروض 
٣٫٨١٣٫٩٤٠ ٣٫٨١٣٫٩٤٠ - - -

٥٧٠٫١٩٤ ٥٧٠٫١٩٤ - - - فرنك سویسري فائدة ثابتة-

١٫٩٢٢٫٩٧٩ - - ١٧٩٫٩٧٧ ١٫٧٤٣٫٠٠٢ الدوالر األمریكي إعادة الشراءاقتراض من خالل عملیات
١٫١٥٦٫٩٩٥ - - - ١٫١٥٦٫٩٩٥ درھم إماراتي 

------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
٢٢٫٠٨١٫٣٩٤ ٥٫٠٠٨٫٥٤٤ ٦٫٤٧٦٫٧٢٠ ٦٫٤٤٣٫١٣٣ ٤٫١٥٢٫٩٩٧

)١٣٩٫١٧٥( تعدیالت القیمة العادلة على القروض القصیرة والمتوسطة األجل والتي تم التحوط لھا 
---------------------------

٢١٫٩٤٢٫٢١٩
================

تم تصنیف عقود مقایضات العمالت المتداخلة ھذه كتحوطات للقیمة العادلة .درھم، حیث تم التحوط لھذه القروض باستعمال سعر الفائدة وعقود مقایضة العمالت المتداخلةألف١٦٫٦٩٠٫٦٠٣تتضمن القروض مبلغ 
.ألف درھم١٣٦٫٥١٨ھ ما قیمت٢٠١٣یونیو٣٠مقایضات كما في بلغ صافي القیمة العادلة اإلیجابیة لھذه ال.أو التدفقات النقدیة



ة مساهمة عـامةشرك-بنك أبوظبي التجاري

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
)عتاب( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٢٩(

)تابع(قروض   ١٤

:ھي كما یلي)مدققة(٢٠١٢دیسمبر ٣١إن تفاصیل القروض كما في 

المجموع سنوات٥أكثر من  سنوات٥-٣ سنوات٣-١ خالل سنة العملة  األداة
درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف  درھمألف 

١٧٣٫٥٨٠ - ١٧٣٫٥٨٠ - - رینمبني صیني أوراق مالیة غیر مضمونة
١٫٧١٨٫٠٥٥ - ٨٤٧٫٠٢٨ ٨٧١٫٠٢٧ - رینغیت مالیزي

٩٦٤٫٣٨٢ - ٣٨٨٫٦٧٧ ٥٧٥٫٧٠٥ - فرنك سویسري
٩٤٫٠٠٣ - ٩٤٫٠٠٣ - - لیرة تركیة

١٫٧٥٣٫٠٠٠ - ٥٠٠٫٠٠٠ - ١٫٢٥٣٫٠٠٠ درھم إماراتي
٤٫٢٦٠٫٦٨٠ ٥٨٧٫٦٨٠ - ٣٫٦٧٣٫٠٠٠ - دوالر أمریكي

------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
٨٫٩٦٣٫٧٠٠ ٥٨٧٫٦٨٠ ٢٫٠٠٣٫٢٨٨ ٥٫١١٩٫٧٣٢ ١٫٢٥٣٫٠٠٠

٣٫٧٣٩٫٨٤٩ - - - ٣٫٧٣٩٫٨٤٩ دوالر أمریكي قروض مشتركة

١٫٨٣٦٫٥٠٠ - ١٫٨٣٦٫٥٠٠ - - دوالر أمریكي سندات الصكوك إسالمیة

١٫١١٧٫١٤٣ - ١٫١١٧٫١٤٣ - - دوالر أمریكي سندات ثانویة بسعر فائدة عائمة

٦٫٦١٧٫٤٥٦ - ٦٫٦١٧٫٤٥٦ - - م إماراتي درھ شق الثاني ض الوقر

٢٫٠٧١٫٣٦٨ - - ٦٢٠٫٧٣٧ ١٫٤٥٠٫٦٣١ دوالر أمریكي إعادة الشراءاقتراض من خالل عملیات
١٫٣٤٩٫٩٩٥ - - - ١٫٣٤٩٫٩٩٥ درھم إماراتي 

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

٢٥٫٦٩٦٫٠١١ ٥٨٧٫٦٨٠ ١١٫٥٧٤٫٣٨٧ ٥٫٧٤٠٫٤٦٩ ٧٫٧٩٣٫٤٧٥

٤٤٣٫٦٣٦ تعدیالت القیمة العادلة على القروض التي تم التحوط لھا 
-------------------------
٢٦٫١٣٩٫٦٤٧

===========

�ϭ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϠϟ�ΕΎρϭΣΗϛ�ϩΫϫ�ΔϠΧΩΗϣϟ�Εϼϣόϟ�ΕΎο.ألف درھم، حیث تم التحوط لھذه القروض باستعمال سعر الفائدة وعقود مقایضة العمالت المتداخلة١٥٫٣٤٧٫٢٠١تتضمن القروض مبلغ  ϳΎϘϣ�ΩϭϘϋ�ϑ ϳϧλ Η�ϡΗ
.ألف درھم٤٥٠٫٢١٢ما قیمتھ ٢٠١٢دیسمبر ٣١في بلغت القیمة العادلة اإلیجابیة لھذه المقایضات كما .التدفقات النقدیة



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٣٠(

)تابع(قروض   ١٤

ϟ�ΕΎόϓΩ�ϕΣΗγΗ�ϰϠϋ�ΓΩΎϔ�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�ΓΩѧΎϔϟ�ΔΑѧγϧϭ�Δϳϭϧѧγϭ�Δϳϭϧγ�ϑ λ ϧϭ�Δϳϭϧγ�ϊ Αέ�Γέϭλ Α�Δϧϭϣο ϣϟ�έϳϏ�ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ˼ ˹
:ھي كما یلي٢٠١٣یونیو 

سنوات٥أكثر من  سنوات٥-٣ سنوات٣-١ خالل سنة العملة

-
%٣٫٧فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  -  -  بالسنة% ٤٫١٢٥& بالسنة 
رینمینبي الصیني

-
%٤٫٣فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  بالسنة% ٥٫٣٥& بالسنة 
فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  -  .بالسنة% ٥٫٢
رینغیت مالیزي

-
نقطة أساس على ١١٠قسائم بـ 

سعر لیبور فرنك سویسري
فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  -  .بالسنة% ٣٫٠١
فرنك سویسري

- -
فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  -  .بالسنة% ١٢٫٧٥
لیرا تركیة

-
% ٦فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  -  .بالسنة
فائدة بمعدل ثابت 

  .بالسنة% ٦بسعر 
درھم إماراتي 

فائدة بمعدل ثابت بسعر 
%٥٫١ إلى بالسنة% ٤٫٧

  بالسنة
%٢٫٥فائدة بمعدل ثابت بسعر 

  .بالسنة
بمعدل ثابت بسعر فائدة

  -  .بالسنة% ٤٫٧٥

دوالر أمریكي

سندات تمویل صكوك

.سنویاً واجب الدفع بصورة نصف سنویة%٤٫٠٧تحمل الصكوك معدل ربح متوقع 

سندات ثانویة

سندات ثانویة بسعر فائدة عائمة

ϰѧϠϋ�ΓΩΎѧϳί�έϭѧΑϳϟیةنقطة أساس١١٠یعادلبسعر كوبون كل ثالثة أشھر  عائمةالفائدة على السندات الثانویة بسعر فائدة تستحق 
�ΔѧϠϫ̈́.أشھر لثالثة ϣ�ϲѧϫϭ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩ�ΝέΎѧΧ�ΔѧϳϟΎϣ�ΕΎѧγγ΅ϣ�ϥϣ�ΔϳϭϧΎΛϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�ϰϠϋ�ϝϭλ Σϟ�ϡΗ

�ϡΎѧϋ�ΔѧϳΎϐϟϭ�ϰѧϟϭϷ�Εϭϧγ�α ϣΧϠϟ�ΔϳϧΎΛϟ�ΔΟέΩϟΎΑ�ϲϟΎϣγέ�ϱϭϧΎΛ�ν έϘϛ˻ ˹ ˺ ˺�ϝΩѧόϣΑ�Ύѧϫ̈́ Ύϔρ·�ϡΗѧϳ�ϙѧϟΫ�ΩѧόΑϭ˻ ˹%ϳϭϧѧγ ًا
�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩϟ�ϱί).٢٩إیضاح (وذلك ألغراض احتساب كفایة رأس المال ٢٠١٦ولغایة  ѧϛέϣϟ�ϙѧϧΑϟ�ϝѧΑϗ�ϥϣ�Ϋϫ�ΩΎϣΗϋ�ϡΗ

.العربیة المتحدة

سندات ثانویة بسعر فائدة ثابتة

ΕέΧ́ѧΗϣ�Γέϭλثابتة الفائدة على السندات الثانویة بسعر فائدة تستحق  �ϲϓ�ΔѧϳΩϗΎόΗϟ�ΕΎѧϧϭΑϭϛϟ�έΎόѧγϭ)ΔѧϘϗΩϣϟ�έѧϳϏ(�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ
:كما یلي٢٠١٣یونیو ٣٠

سنوات٥أكثر من  العملة

٪ إلى ٤٫٥بنسبة  ةثابت فائدةسعر 
٣٫١٢٥ ٪ 

دوالر أمریكي

مع ٪ ١٫٨٧٥بنسبة  ةثابت فائدةسعر 
نقطة أساس واحدة على كل قسیمة

فرنك سویسري

�ΔϳϭϧΎΛϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�ϰϠϋ�ϝϭλ Σϟ�ϡΗ�ΔΗΑΎΛϟϣ�ϥϣ�ν έѧϘϛ�ΔѧϠϫ̈́ ϣ�ϲѧϫϭ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎϣϹ�ΔϟϭΩ�ΝέΎΧ�ΔϳϟΎϣ�ΕΎγγ΅
�ϡΎѧϋ�ΔѧϳΎϐϟϭ�ϰѧϟϭϷ�Εϭϧѧγ�α ѧϣΧϠϟ�ΔϳϧΎΛϟ�ΔΟέΩϟΎΑ�ϲϟΎϣγέ�ϱϭϧΎΛ˻ ˹ ˺ ́�ϝΩѧόϣΑ�Ύѧϫ̈́ Ύϔρ·�ϡΗѧϳ�ϙѧϟΫ�ΩѧόΑϭ˻ ˹%�ΔѧϳΎϐϟϭ�˱Ύϳϭϧѧγ

).٢٩إیضاح (وذلك ألغراض احتساب كفایة رأس المال ٢٠٢٣
تستحق ألف درھم ١٫٦٦٦٫٧١٣بقیمة السندات الثانویة .كزي لدولة اإلمارات العربیة المتحدةتم اعتماد ھذا من قبل البنك المر

.البنكصدور حسب اختیار السنوات من تاریخ  ٥لالستدعاء بعد تعتبر قابلة ، ولكن ٢٠٢٣في عام 
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إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٣١(

)تابع(قروض   ١٤

شق الثانيض الوقر

٦٫٦١٧٫٤٥٦�ϑبلغ ع عمالء تقام البنك بتحویل ودائ، ٢٠٠٩مارسفي  ϟ�ϡϫέΩ�ΔϣϠΗѧγϣ�ΔѧϳΩΎΣΗϻ�ΔѧϣϭϛΣϟ�ϥѧϣ�ϝѧϫ̈́ ϣ�ν έѧϘϟ
�ν.شق الثانيالمن  έϗ�ϥ·ϟϝϼѧΧ�ϕΣΗγϳ�ϲϧΎΛϟ�ϕηΔόΑѧγ�ΕϭϧѧγέΩѧλ Ϲ�ΦϳέΎѧΗ�ϥѧϣ�ϝΩѧόϣΑ�Δϧѧγ�ϊ ѧΑέ�ϝѧϛ�Ωѧϭϔϟ�ϕΣΗѧγΗϭ

٤ %�ϥѧѧϣ�˯ΩѧѧΗΑ�˱Ύϳϭϧѧѧγ٣١�α έΎѧѧϣ˻ ˹ ˹ ̂�ϭ�ϥϳΗϧѧѧγ�ϝϭϷ٤٫٥ %�ϭ�ΔѧѧΛϟΎΛϟ�ΔϧѧѧγϠϟ�˱Ύϳϭϧѧѧγ٥ %ϭϧѧѧγ�ϭ�ΔѧѧόΑέϟ�ΔϧѧѧγϠϟ�˱Ύϳ٥٫٢٥%
�ΦϳέΎΗ�ϥϣέΩѧλبنھایة السنوات الخمس األولىكامل بالأو جزئیاً تسدید القرض للبنك خیار ب.سنویاً للفترة المتبقیة Ϲ.�ν έѧϏϷ

حتى تاریخ سنویاً %٢٠بنسبة  ٢٠١٢عام وتم إطفاءه ابتداًء من رأس المالشق الثاني لالمؤھل القرض تنظیمیة قانونیة إن ھذا
).٢٩إیضاح (االستحقاق لحساب الكفایة رأس المال 

.٢٠١٣في النصف األول لسنة ٢قرض من الشق أعاد البنك سداد المبلغ كامالً لل

ات إعادة الشراءیاالقتراض من خالل اتفاق

.نقطة أساس زائداً لیبور٣٠٠كوبونات شھریة في صورة متأخرات مع :دوالر أمریكي
.نقطة أساس زائداً لیبور٣٠٠إلى ٨٦نصف سنویة في صورة متأخرات مع كوبونات 

.نقطة أساس زائداً إیبور٨٥كوبونات شھریة في صورة متأخرات مع:درھم إماراتي

یتھ خالل تنتھي مدة صالح)الشيء درھم:٢٠١٢دیسمبر ٣١(ألف درھم ١٫٤٦٩٫٢٠٠قرض بسعر فائدة عائم بقیمة البنك لدى 
.عام واحد

مطلوبات أخرى  ١٥
دیسمبر ٣١كما في
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في
٢٠١٣

)مدققة( )غیر مدققة(

ألف درهم ألف درهم

٧٥٢٫٠٣٠ ٤٣٣٫٧٢٦ فوائد مستحقة الدفع
٢١٣٫٦٣١ ٢٢٧٫٨١٧ منافع محددةمطلوب معترف بھ اللتزامات
٢٤٧٫٧٥٩ ١٨٦٫٩٤٤ ئنة وأرصدة دائنة أخرىحسابات دا

٩٥٥ ٣٧٠ حساب مقاصة دائن
٢٢٩٫٣٩٢ ٣٠٨٫٣٥٩ إیرادات مؤجلة

٤٫٧٣٨٫٠٤٤ ١٫٦١٥٫٤٦٢ )١٠إیضاح (أوراق قبول 
٨١٣٫٠٣٤ ١٫٣٥٩٫٣٦٩ أخرى

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

٦٫٩٩٤٫٨٤٥ ٤٫١٣٢٫٠٤٧
================== ==================
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إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٣٢(

رأس المال  ١٦

المصدر والمدفوع بالكامل  المصرح به
٢٠١٢دیسمبر٣١ ٢٠١٣یونیو ٣٠

)مدققة( )غیر مدققة(
ألف درهم ألف درهم ألف درهم

٥,٥٩٥,٥٩٧ ٥,٥٩٥,٥٩٧ ٥,٥٩٥,٥٩٧ درهم١اسهم عادیة بقیمة 

�ϲѧѧϓ�Ύѧѧϣϛ˼ ˹ϭѧѧϳϧϭϳ˻ ˹ ˺ ˼�ˬ�υϔΗѧѧΣέΎϣΛΗѧѧγϼϟ�ϲΑυϭѧѧΑ�α ѧѧϠΟϣϪΗΑѧѧγϧ�ΎѧѧϣΑ٣١(٪ ٥٨٫٠٨٣�έΑϣѧѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻:٥٨٫٠٨٣٪ (�ϥѧѧϣ
.رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل

أسھم خزانة

�ϲѧѧϓ�Ύѧѧϣϛ˼ ˹ϭѧѧϳϧϭϳ˻ ˹ ˺ ˼�ˬϙѧѧϧΑϠϟ�ΓέΩѧѧλ ϣϟ�ϡϬѧѧγϷ�ωϭѧѧϣΟϣ�ώѧѧϠΑ�ˬΔѧѧόΑΎΗ�ΕΎϛέѧѧηϛ�ϥϵ�ΎϬΑΎѧѧγΗΣ�ϡΗѧѧϳ�ϲѧѧΗϟ�ˬΓέΩѧѧϣϟ�ϪϘϳΩΎϧѧѧλ ϭ
).ألف سھم٢٠١٢:١١٫٠٣٣دیسمبر ٣١(ألف سھم ٧٫٣١٢

ألف درھم ١٫١٥٨٫٢٢٠بمبلغ مجموعھ اً عادیاً سھم٢٦٢٫٩٨١٫٤٨٣، اشترى بنك ٢٠١٣یونیو ٣٠خالل الفترة المنتھیة في 
–Α�υΎϔΗΣϻ�ϡΗϳ�Δѧϧϳί Χ�ϡϬѧγ ϛ́�ϡϬγϷ�ϩΫϬ�Ύѧϣϛ�ϲѧϓ˼ ˹�ϭѧϳϧϭϳ˻ ˹ ˺ ˼.ѧΑϗ�ϥѧϣ�˯έѧηϟ�ΓΩΎѧϋ�ΞϣΎѧϧέΑ�ϰѧϠϋ�ΔѧϘϓϭϣϟ�ΕѧϣΗ�Δѧϳϫ�ϝ

.المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربیة المتحدةاألوراق المالیة والسلع و

.ألف درھم٣٧٧٫٧٥٣بمبلغ إجمالي قدره سھم عادي ٧٧٫٦٢٠٫١٢٩أعاد البنك شراء الحقاً لتاریخ التقریر، 
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موجزة الموحدة إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة ال
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٣٣(

)غیر مدققة(، صافیة من أسھم الخزانةیات األخرىاالحتیاط١٧

:٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة فيالستة أشھرلفترة حركة االحتیاطیات 

�ΔѧѧѧѧѧѧѧρΧ�ϡϬѧѧѧѧѧѧѧγأسھم خزانة
�ίϓϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣ
�ˬϥϳϔυϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϟ

  صافي

�ϲρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΗΣاحتیاطي عاماحتیاطي قانونياحتیاطي نظامي
الطوارئي

�ϲρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΗΣ
�Εϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣόϟ

األجنبیة

�ϲρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΗΣ
التحوط

έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϐΗϟ ت
�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧѧϳϣϛέΗϟ

القیم العادلة

المجموع

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٦٫٧٥٦٤١٦٫٨٤٨٦٫٢٨٨٫٥٩١)٣٤٫٣٣٣(١٫٩٥٠٫٦٥٠١٫٩٠٥٫٨٦٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٩٦٫٢٥٦()٣٠٫٩٣٧(٢٠١٣ینایر ١الرصید في 

)١٦٫٨٠٧(--)١٦٫٨٠٧(------فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحویل عملیات أجنبیة

تغیرات القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة على 
)٩٫٥٩١(-)٩٫٥٩١(-------الموجودات المالیة

)١٩١٫٣٤١()١٩١٫٣٤١(--------تغیرات القیمة العادلة الستثمارات المتاحة للبیع

انخفاض قیمة /تغیرات القیمة العادلة المعكوسة على استبعاد
)٥٫٥٤٢()٥٫٥٤٢(--------استثمارات متاحة للبیع

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

)٢٢٣٫٢٨١()١٩٦٫٨٨٣()٩٫٥٩١()١٦٫٨٠٧(------الشاملة األخرى للسنةالخسائر

١٩٫٨٧١-------١٩٫٨٧١-الجزء المكتسب –أسھم 

)١٫١٥٨٫٢٢٠(--------)١٫١٥٨٫٢٢٠()١٦إیضاح (إعادة شراء األسھم المملوكة 

محول إلى االحتیاطي النظامي والقانوني من األرباح 
١١٫١٨٤--------١١٫١٨٤المستبقاة

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

١٧٫١٦٥٢١٩٫٩٦٥٤٫٩٣٨٫١٤٥)٥١٫١٤٠(١٫٩٥٠٫٦٥٠١٫٩٠٥٫٨٦٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٧٦٫٣٨٥()١٫١٧٧٫٩٧٣(٢٠١٣یونیو٣٠الرصید كما في 
=========================================================================================================================
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موجزة الموحدة إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة ال
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٣٤(

)تابع()غیر مدققة(، صافیة من أسھم الخزانةاالحتیاطیات األخرى١٧

:٢٠١٢یونیو٣٠المنتھیة في الستة أشھرلفترة حركة االحتیاطیات 

أسھم خزانة

أسھم خطة 
حوافز 

احتیاطي عاماحتیاطي قانونياحتیاطي نظاميالموظفین
احتیاطي 
الطوارئي

احتیاطي 
احتیاطي التحوطالعمالت األجنبیة

التغیرات 
التراكمیة في 

المجموعالقیم العادلة
ألف درھمألف درھم ألف درھمرھمألف دألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٫٩١٩٫٨٩٦)٤٠٤٫٧٥٨()٢٫٥٨١()٢٧٫٥٢١(١٫٦٧٧٫٠٦٩١٫٦٣٢٫٢٨٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)١٠٤٫٥٩٥(-٢٠١٢ینایر ١الرصید في 

فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحویل 
)٩٫٤١٩(--)٩٫٤١٩(------عملیات أجنبیة

العادلة لتحوطات التدفقات تغیرات القیمة 
٦٫١٣٨-٦٫١٣٨-------النقدیة على الموجودات المالیة

تغیرات القیمة العادلة الستثمارات المتاحة 
٣٧٤٫٨٧٩٣٧٤٫٨٧٩--------للبیع

تغیرات القیمة العادلة المعكوسة على 
انخفاض قیمة استثمارات متاحة /استبعاد

٦٫٧٥٤٦٫٧٥٤--------للبیع

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

اإلیرادات الشاملة األخرى )/الخسائر(
٦٫١٣٨٣٨١٫٦٣٣٣٧٨٫٣٥٢)٩٫٤١٩(------للفترة

)٤٠٫٠٠٠(-------)٤٠٫٠٠٠(-أسھم مشتراة

٢٥٫٨٤٤-------٢٥٫٨٤٤-الجزء المكتسب –أسھم 

)٤٠٫٦٩٩(--------)٤٠٫٦٩٩(أسھم خزانة مكتسبة من دمج الصنادیق

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

٥٫٢٤٣٫٣٩٣)٢٣٫١٢٥(٣٫٥٥٧)٣٦٫٩٤٠(١٫٦٧٧٫٠٦٩١٫٦٣٢٫٢٨٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)١١٨٫٧٥١()٤٠٫٦٩٩((*)٢٠١٢و ییون٣٠كما في  الرصید

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

١-٢األرقام كما هو مبین في إیضاح رقم تم تعدیل (*)
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إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٣٥(

سندات رأس مال    ١٨

، وكجــزء مــن إســتراتیجیة الحكومــة للتعامــل مــع األزمــة االقتصــادیة العالمیــة، قــام قســم المالیــة لحكومــة أبــوظبي  ٢٠٠٩فــي  فبرایــر 

ملیـار درهـم  ٤إسـمیة لتجـاري بقیمـة مـن بنـك أبـوظبي ا")السـندات" ("١"األولـى  شـقباالكتتاب في سندات رأس مال تنظیمیة مـن ال

").السندات("

ال تتمتـــع هـــذه الســـندات بحـــق التصـــویت، وهـــي ســـندات دائمـــة غیـــر مجمعـــة لألربـــاح ولـــیس لهـــا تـــاریخ محـــدد للســـداد، وهـــي قابلـــة 

بنك وتتسـاوى لالسترداد من جهة اإلصدار وفقًا لشروط معینة، وتمثل هذه السندات التزامات مباشرة وغیر مضمونة وثانویة على ال

تخضع السندات لمعدل .وتأتي حقوق والتزامات حاملي السندات بعد مطالبات الدائنین الرئیسیین.في رتبتها دون أي تفاضل بینها

ومعــدل فائــدة عائمــة لســتة أشــهر ایبــور باإلضــافة إلــى  ٢٠١٤تســتحق الــدفع كــل ســتة أشــهر حتــى فبرایــر % ٦فائــدة ســنوي بنســبة 

ال یحـق لحـاملي السـندات .إال أنه یحـق للبنـك وفقـًا لخیـاره الحصـري أن یختـار عـدم إجـراء دفعـات القسـائمسنویًا بعد ذلك، % ٢,٣

وعـالوًة علـى ذلـك، فـإن هنـاك .مطالبة البنـك بـدفعات القسـائم وال یعتبـر خیـار البنـك علـى عـدم تقـدیم دفعـات القسـائم بمثابـة إخـالل

").حاالت تستوجب عدم الدفع("فعات القسائم بتاریخ الدفعة المعنیة ظروفًا معینة یحظر على البنك في ظلها القیام بد

اإلعـالن ) أ: (في حال قام البنك باختیار عدم الدفع أو في حال األحداث التي تسـتوجب عـدم الـدفع، فإنـه ال یحـق لجهـة اإلصـدار

ستحواذ بأي وسـیلة كانـت علـى أي جـزء مـن المطالبة أو شراء أو إلغاء أو تخفیض أو اال) ب(عن أو دفع أو توزیع أیة أرباح؛ أو 

رأس المــال أو أوراق مالیــة مــن جهــة اإلصــدار مســاویة للســندات أو أقــل منهــا، باســتثناء األوراق المالیــة التــي تــنص بنودهــا علــى 

.لكاملإلزامیة التسویة أو التحویل إلى حقوق ملكیة في أي حالة إال إذا تم، أو لحین، سداد دفعتین ثابتتین متتالیتین با

)غیر مدققة(إیرادات الفوائد  ١٩

یونیو٣٠الستة أشهر المنتهیة في فترة  یونیو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهیة  في 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهـم ف درهـمأل ألف درهـم ألف درهـم

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

١٣٣٫٨٣٤ ٩٥٫٧٠٩ ٥٨٫٥٢٤ ٤٤٫٧٤٤ قروض وسلفیات للبنوك
٣٫٤٣٥٫٥٩٢ ٣٫٠٤٧٫٥٣٦ ١٫٧٨٧٫٧٣٠ ١٫٥٦٩٫٢٠٢ قروض وسلفیات للعمالء

٢٣٤٫٤٢٠ ٢٣٣٫٠٧٤ ١١٨٫٩٦٨ ١٠٤٫٥٣٩ إستثمارات في أوراق مالیة
________________________ ________________________ ________________________ ________________________

٣٫٨٠٣٫٨٤٦ ٣٫٣٧٦٫٣١٩ ١٫٩٦٥٫٢٢٢ ١٫٧١٨٫٤٨٥
================= ================= ================= =================

)غیر مدققة(مصاریف الفوائد  ٢٠

یونیو٣٠فترة الستة أشهر المنتهیة في  یونیو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهیة  في 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

٥٫٩٦٩ ١٢٫٦٥٢ ٣٫٤٦١ ٧٫٢٢١ ودائع البنوك
٩١٣٫٣٢٩ ٥٤٢٫٩٨٠ ٤٣٢٫٦٩٨ ٢٤١٫٩٤٨ ــــــــة ودائــــــــع العمــــــــالء وأوراق تجاری

بالیورو
٢٩٢٫٢٢٢ ٣٠٨٫٠٤٥ ١٥٩٫٦١٦ ١٢٣٫١٦٣ قروض

_______________________ ________________________ ________________________ ________________________

١٫٢١١٫٥٢٠ ٨٦٣٫٦٧٧ ٥٩٥٫٧٧٥ ٣٧٢٫٣٣٢
================ ================= ================= ================



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٣٦(

)غیر مدققة(صافي إیرادات الرسوم والعموالت   ٢١
یونیو٣٠فترة الستة أشهر المنتهیة في  یونیو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهیة  في 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣
ـمألف دره ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

إیرادات من الرسوم والعموالت
٣٤٤٫٩٢١ ٣٧٩٫٤٢٤ ١٧٣٫٠٠١ ٢٠٦٫٥٨٦ رسوم بنكیة لألفراد
١٩٨٫٨٣١ ١٥١٫٦٥٦ ١١٧٫٦٣٥ ٧٩٫١٠٥ رسوم بنكیة للشركات

٢٫١٧٨ ٦٫٤٠٤ ٨٥١ ٤٫٣٥٧ رسوم وساطة

٣٢٫٧١٥ ٥٤٫٥١١ ١٩٫٣٤١ ٣٠٫٨٧٠

رسوم من صنادیق اإلئتمان واألنشطة 
اإلئتمانیة األخرى

٢٧٫٧٤٤ ٢١٫٣٥٤ ٦٫٣٢٧ ١١٫١٢٤ رسوم أخرى
________________________ ________________________ ______________________ ______________________

٦٠٦٫٣٨٩ ٦١٣٫٣٤٩ ٣١٧٫١٥٥ ٣٣٢٫٠٤٢ مجموع إیرادات الرسوم والعموالت
)٩١٫٨٥٣( )١٣٩٫٥٠٥( )٤٩٫٤١٣( )٧٣٫٠٩١( مصاریف الرسوم والعموالت

________________________ ________________________ ______________________ ______________________

٥١٤٫٥٣٦ ٤٧٣٫٨٤٤ ٢٦٧٫٧٤٢ ٢٥٨٫٩٥١ صافي إیرادات الرسوم والعموالت
================= ================= =============== =================

)غیر مدققة(صافي أرباح المتاجرة    ٢٢

یونیو٣٠فترة الستة أشهر المنتهیة في  یونیو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهیة  في 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم
________________________ ________________________ ________________________ ________________________

٥٠٫٤٤٤ ٣٧٫٩٩٠ ٢٧٫٣٩٨ ٣٢٫٥٠٤

صافي األرباح من المتاجرة في 
المشتقات المالیة

٧٨٫٣٩٣ ١٠٨٫٣٣١ ٣٩٫٣٤٧ ٦٣٫٩٨٢

صافي أرباح المتاجرة في العمالت 
األجنبیة

٣٣٫٠٩٠ ١٥٢٫٣١٩ )٣٦٫٧٧٩( ٧٦٫٢٨٣

من األوراق )الخسائر/(صافي األرباح
المالیة بغرض المتاجرة

______________________ ________________________ ________________________ ______________________

١٦١٫٩٢٧ ٢٩٨٫٦٤٠ ٢٩٫٩٦٦ ١٧٢٫٧٦٩
================= ================= ================ ===============

)غیر مدققة(أخرىإیرادات عملیات٢٣
یونیو٣٠فترة الستة أشهر المنتهیة في  یونیو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهیة  في 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم
________________________ ________________________ ________________________ ________________________

- ١٠٣٫٠٨٨ - ٥٫٨٠٨

(أرباح ناتجة عن إنھاء )خسائر/
تحوطات

٥٫٧٣٦ ٣٤٫٥٢٦ ٥٫٧٣٦ ٣٤٫٥٢٦

صافي أرباح األوراق المالیة 
االستثماریة

٥٤٫٣٨٦ ٥٧٫٩١٠ ٣٠٫٨٨٠ ٢٩٫٣٥٢ إیرادات إدارة العقارات
٨٫٣١٥ ١١٫٤٨٩ ٣٫٦٥٠ ٦٫٩٩٤ إیرادات إیجار
٦٫٣٩٩ ١٫٩٧٣ - - إیرادات من تسویة دین طویل األجل

١٥٫٨٨٨ ٢٩٫٧٤١ ٨٫١٢١ ١٧٫٧٨٣ توزیعات أرباح مقبوضة
٩٫٧٣٨ ٤٫٥٥٩ ٦٫٧٧٠ ٤٫٥٥٤ أخرى

______________________ ______________________ ______________________ ______________________

١٠٠٫٤٦٢ ٢٤٣٫٢٨٦ ٥٥٫١٥٧ ٩٩٫٠١٧
=============== =============== =============== ===============



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٣٧(

)غیر مدققة(العملیاتمصاریف   ٢٤
یونیو٣٠فترة الستة أشهر المنتهیة في  یونیو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهیة  في 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم
________________________ ________________________ ________________________ ________________________

٦٠٠٫٤٢٨ ٦١٨٫٩٦٢ ٣٠٨٫٣١٩ ٣١٧٫٧١١ مصاریف موظفین
٦٥٫٤٣١ ٦٤٫٩٣٥ ٣٢٫٦٤٤ ٣٢٫٩٧٦ استھالك
١٥٫٧٦٤ ١٥٫٧٦٤ ٧٫٨٨٢ ٧٫٨٨٢ إطفاء الموجودات غیر الملموسة

٣٦١٫٢٤١ ٣٨٣٫٢٢٣ ١٨٨٫٣٤٥ ٢٠٦٫٩٢٣ أخرى
_______________________ _______________________ _______________________ ______________________

١٫٠٤٢٫٨٦٤ ١٫٠٨٢٫٨٨٤ ٥٣٧٫١٩٠ ٥٦٥٫٤٩٢
================ ================ ================ ===============

)غیر مدققة(مخصصات انخفاض القیمة   ٢٥
یونیو٣٠فترة الستة أشهر المنتهیة في  یونیو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهیة  في 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم
________________________ ________________________ ________________________ ________________________

٧٤٩٫٣٦٨ ٨٥٥٫١٦٣ ٤٦١٫٩٣٢ ٥٢٥٫٣٩٦

قیمة القروض االنخفاض في مخصص
)٨إیضاح (، صافي والسلفیات

٨٫٠٢٠ )٢٦٫٦٦٣( ٨٫٧٥٥ )١٨٫٥٧٥(

االنخفاض في مخصص 
األوراق المالیة في  )استردادات/(القیمة

االستثماریة

٢١٫٣٣٧ - ٢١٫٣٣٧ -

مخصص انخفاض القیمة للممتلكات 
، صافيوالمعدات

_______________________ _______________________ _______________________ ______________________

٧٧٨٫٧٢٥ ٨٢٨٫٥٠٠ ٤٩٢٫٠٢٤ ٥٠٦٫٨٢١
================ ================ ================ ================



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٣٨(

)غیر مدقق(العائد على السھم   ٢٦

للسھم الواحدوالمخفضالعائد األساسي 

�ϙѧϧΑϟ�ϲϣϫΎѧγϣϟ�ΩѧΎόϟ�Αέѧϟ�ϲϓΎѧλ �ϰѧϠϋ�ΩѧΣϭϟ�ϡϬѧγϠϟ�ϲѧγΎγϷ�ΩѧΎόϟ�ΏΎγΗΣ�ΩϧΗγϳ�ϙϟΫѧϛϭ�ρѧγϭΗϣϟϡϬѧγϷ�ΩΩѧόϟ�Οέѧϣϟ
�ρѧγϭΗϣϟ�ϝϳΩѧόΗ�ϝϼѧΧ�ϥϣ�ϡϬγϠ�ϥѧϋ�ΔϘΣΗѧγϣϟ�ΔѧϳΩΎόϟ�ϡϬѧγϷ�ΩΩѧόϟ�Οέѧϣϟل ضةالمخفربحیة الیتم احتساب و.العادیة المستحقة

.اآلثار المخفضة من األسھم العادیة المحتملة المحتفظ بھا في حساب خطة حوافز الموظفین

یونیو٣٠فترة الستة أشهر المنتهیة في  یونیو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهیة  في 

(*)٢٠١٢ ٢٠١٣ (*)٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

١٫٥٢٢٫٢٩٢ ١٫٦٩٨٫٠٢٤ ٧٢٥٫٣٠٨ ٨٦٨٫٥٢٥

�ϕϭѧѧѧϘΣ�ϰѧѧѧϟ·�ΓΩѧѧѧΎόϟ�Δϧѧѧѧγϟ�ΡΎѧѧѧΑέ�ϲϓΎѧѧѧλ
)ألف درھم(الملكیة في البنك  

)١٢٠٫٠٠٠( )١٢٠٫٠٠٠( - -

�˱Ύѧѧѧλ ϗΎϧ:�α έ�ΕΩϧѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϋϭϓΩϣ�ΕΎѧѧѧϧϭΑϭϛ
)ألف درھم(المال 

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

١٫٤٠٢٫٢٩٢ ١٫٥٧٨٫٠٢٤ ٧٢٥٫٣٠٨ ٨٦٨٫٥٢٥

ѧѧϟΩόϣϟ�ΡΎѧѧΑέϷ�ϲϓΎѧѧλة �ϕϭѧѧϘΣ�ϰѧѧϟ·�ΓΩѧѧΎόϟ
(ألف درھم(الملكیة في البنك  )أ)

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ �έΩѧλ Ϲ�ϲϓ�ϡϬγϷ�ΩΩόϟ�Οέϣϟ�ργϭΗϣϟ
)باأللف(خالل الفترة 

- )٨٧٫٨١٤( - )١٧٣٫٧٧٤( �˱Ύѧѧλ ϗΎϧ:ϥѧѧϋ�ΔѧѧηΎϧϟ�Δѧѧϧϳί Χϟ�ϡϬѧѧγ�ΓΩΎѧѧϋ·
)باأللف(الشراء

)١٤٫٣٨٤( )٨٫٥٠٠( )١٤٫٤٥١( )٧٫٦٧٤(

�˱Ύѧѧѧλ ϗΎϧ:�ΞѧѧѧϣΩ�ϥѧѧѧϋ�ΔѧѧѧηΎϧϟ�Δѧѧѧϧϳί Χϟ�ϡϬѧѧѧγ
)باأللف(الصنادیق

)٥٨٫٥٥١( )٣٤٫١٢٥( )٥٩٫٥٧٥( )٣٠٫٢٠١(

�˱Ύѧѧѧλ ϗΎϧ:�ϡϬѧѧѧγϷ�ΩΩѧѧѧόϟ�Οέѧѧѧϣϟ�ρѧѧѧγϭΗϣϟ
ϟ�ί ϓϭѧѧѧΣ�ΔѧѧѧρΧ�ΏΎѧѧѧγΣ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬΑ�υϔΗѧѧѧΣϣ

الموظفین 
________________________ ________________________ ________________________ ________________________

٥٫٥٥٢٫٦٦٢ ٥٫٤٦٥٫١٥٨ ٥٫٥٢١٫٥٧١ ٥٫٣٨٣٫٩٤٨

المرجح لعدد األسھم العادیة المتوسط 
ب العائد األساسي للسھم المستخدمة الحتسا

(باأللف(الواحد  )ب)

١٤٫٣٨٤ ٨٫٥٠٠ ١٤٫٤٥١ ٧٫٦٧٤

�˱Ωѧѧѧί:�ΞѧѧѧϣΩ�ϥѧѧѧϋ�ΔѧѧѧηΎϧϟ�Δѧѧѧϧϳί Χϟ�ϡϬѧѧѧγ
)باأللف(الصنادیق

٥٨٫٥٥١ ٣٤٫١٢٥ ٥٩٫٥٧٥ ٣٠٫٢٠١

المرجح لعدد األسھم المتوسط :زائداً 
المحتفظ بھا في حساب خطة حوافز 

)باأللف(الموظفین 
______________________ ________________________ ______________________ _______________________

٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٠٧٫٧٨٣ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٤٢١٫٨٢٣

المرجح لعدد األسھم العادیة المتوسط 
المستخدمة الحتساب الربحیة المخفضة 

)ج()باأللف(للسھم الواحد 
================ ================ ================ ================

٠٫٢٥ ٠٫٢٩ ٠٫١٣ ٠٫١٦

(درھم(العائد األساسي للسھم الواحد  /أ) (
)ب(

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

٠٫٢٥ ٠٫٢٩ ٠٫١٣ ٠٫١٦

(درھم(الواحد لسھم العائد المخفض ل /أ) (
)ج(

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

.١-٢معدلة كما ھو مبین في إیضاح رقم *



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٣٩(

التزامات ومطلوبات طارئة  ٢٧

:لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالیة كما في
دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٢

یونیو٣٠كما في 
٢٠١٣

)مدققة( )یر مدققةغ(
ألف درهم ألف درهم

__________________________ __________________________

التزامات نیابًة عن عمالء

٦٫٢٥١٫٣٤٧ ٨,٠٦٨,٠٢٣ اعتمادات مستندیة

١٢٫٢٥٠٫٤٠٩ ١٢,٦٩٤,٤٣٦ خطابات ضمان

٦٫٧٤٤٫١٦٥ ٧,٧٥١,٧٧٤ الت إئتمانیة التزامات قابلة لاللغاء لتقدیم تسهی

٣٫٢١٠٫٢٣٨ ٤,٤٧١,٥٥٣ التزامات غیر قابلة لاللغاء لتقدیم تسهیالت إئتمانیة 

٥٥٫٠٩٥ - أخرى

٢٨٫٥١١٫٢٥٤ ٣٢,٩٨٥,٧٨٦
أخرى

١٣١٫٨٨٥ ١٨٣,٣٠٥ التزامات مصاریف رأسمالیة مستقبلیة 

٢١٢٫٧٦٤ ٦٨,٢٨٩ ةالتزامات إستثمار في أوراق مالی

٢٨,٨٥٥,٩٠٣ ٣٣,٢٣٧,٣٨٠
====================== =====================



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٤٠(

قطاعات تشغیلیة٢٨

اإلستراتیجیةإن األقسام.للبنكاإلستراتیجیةوھي عبارة عن األقسام، كما ھو موضح أدناه، للتقاریریوجد لدى البنك أربعة قطاعات 
ˬ��ϙϧΑϟ�ΓέΩϭ�ϝϛϳϫ�έϳέΎϘΗϟΔѧϳϠΧΩϟ.�ϝѧϛϟ�ϡѧγϗ�ϥѧϣΔϳΟϳΗέΗѧγϹ�ϡΎѧγϗϷوفقاً إلمنفصل دار بشكلٍ تُ تقدم منتجات وخدمات مختلفة، و

.على األقل ةربع سنویبصورٍة تقاریر اإلدارة الداخلیة بمراجعة التنفیذیة لبنك اإدارة تقوم لجنة 

:الملخص التالي یوضح العملیات في كٍل من قطاعات التقاریر للبنك

�ϥѧѧѧϣ�ϑت البنكیة للمؤسساتالخدما ϟ́ѧѧѧΗΗϷϱέΎѧѧѧΟΗϟ�ϝѧѧѧϳϭϣΗϟϭ�ˬΩѧѧѧϘϧϟ�ΓέΩ·ϭ�ˬΔϳϓέѧѧѧλ ϣϟ�ϝΎѧѧѧϣϋˬΕΎϛέѧѧѧηϟ�ϝѧѧѧϳϭϣΗϭˬ
�ΕΎѧѧϳϠϣόϟϭ�ˬΔϳέΎϣΛΗѧѧγϻ�Δϳϓέѧѧλ ϣϟ�ΕΎϣΩѧѧΧϟϭ�ϲѧѧϓ�ˬΩѧѧϧϬϟ�ϲϣϼѧѧγϹ�ϝѧѧϳϭϣΗϟϭ�ΕΎѧѧϳϠϣϋϭ

�ϯاألالمعامالت ووالقروض والودائع وتشمل .واإلستراتیجیةلبنیة التحتیة لالعمیل  Ωѧϟ�ΓΩλ έ
.عمالء من الشركاتال

شمل القروض والودائع وت.إدارة الثروات والعملیات اإلسالمیةوالتجزئة عملیات تتألف منالخدمات المصرفیة لألفراد
ϭ�ΕϼϣΎѧѧѧόϣϟ�ϯ έѧѧѧΧϷ�ΩέѧѧѧϓϷ�˯ϼѧѧѧϣόϟ�ϯ Ωѧѧѧϟ�ΓΩѧѧѧλ έϭ�ΕΎΑΎѧѧѧγΣϭΕΎϛέѧѧѧηϟˬالو�ΕΎΑΎѧѧѧγΣ
.وأنشطة إدارة الصنادیق،كبار العمالء األفرادلخاصة ال

�ϑل الخزینة واالستثمارأعما ϟ́ѧѧΗΗΓΩѧѧΎϔϟ�έόѧѧγϭ�ϙѧѧϧΑϠϟ�ΔϳέΎϣΛΗѧѧγϻ�ΔѧѧυϔΣϣϟ�ΓέΩ·ϭ�ˬΔѧѧϳί ϛέϣϟ�Δѧѧϧϳί Χϟ�ΕΎѧѧϳϠϣϋ�ϥѧѧϣ ،
ϭϊومحفظة العمالت Ϡѧγϟ�ΕΎϘΗѧηϣϲϣϼѧγϹ�ϝѧϳϭϣΗϟϭ.�ϰϟϭѧΗΗ�Δѧϧϳί Χϟ�ΕέΎϣΛΗѧγ�Δρѧηϧ
�ϙѧѧϧΑϟ�ϝѧѧϳϭϣΗϭ�ˬν έѧѧΗϗϻ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�έρΎѧѧΧϣϟ�ΓέΩ·�έΩѧѧλ ·ϭ�ϡΩΧΗѧѧγϭ�ˬϥϳΩѧѧϟ�ΕΩϧѧѧγ

�ΕΎϋΩѧϳϹالسائلة مثل النقدیة موجوداتواالستثمار في ال،مشتقات المالیة إلدارة المخاطرال
.الشركاتوالحكومات، واألنشطة التجاریة وتمویللشركات لقصیرة األجل وسندات الدین 

�ϱέΎѧΟبوظبي التأ–التابعة للشركات إدارة العقارات وعملیات الخدمات الھندسیة تتألف من إدارة العقارات
�ϙѧϧΑل ˬ�ΕέΎѧΟϳϹ�ΕΩέѧϳ·ϭ.م.م.ϭΫ�ΔϳѧγΩϧϬϟ�ΕΎϣΩѧΧϠϟ�ϱέΎΟΗϟ�ϲΑυϭΑˬ�.م.م.للعقارات ذ

.أبوظبي التجاري

وفقاً لما قبل ضریبة الدخل، كل قطاعأرباحیتم قیاس األداء على أساس .تم عرض المعلومات التي تخص نتائج كل القطاعات أدناه
ΧΩϟ�ΓέΩϹ�ϲѧΗϟ�ΔѧϳϠϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΎѧϬΗόΟέϣ�ϡΗѧϳΔѧϳΫϳϔϧΗϟ�ΓέΩϹ�ΔѧϧΟϟ.ϲѧϓ�ωΎѧρϘϟ�ΡΎѧΑέ�ϡΩΧΗѧγΗϭ˯ΩϷ�αفي تقاریرھو مدرج Ύѧϳϗ�ˬ

ϟ�νتقییم نتائجصلة بأن ھذه المعلومات ھي األكثر حیث ترى اإلدارة όΑ�ΕΎѧϋΎρϘϊ ѧϣ�˱ΔѧϧέΎϘϣϯ έѧΧϷ�Εѧηϧϣϟ�ϥϣѧο �ϝѧϣόΗ�ϲѧΗϟ
.س أسعار السوق ضمن سیاق األعمال االعتیادیةأسعار معامالت القطاعات على أساتم تحدید.المجاالتھذه 



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٤١(

)تابع(قطاعات تشغیلیة   ٢٨

):غیر مدققة( ٢٠١٣ یونیو ٣٠المنتهیة في أشهر ستةفترة اللفیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج البنك وفقًا لقطاع األعمال 

المجموع العقاراتإدارة 
اإلستثمارات 

*والتمویل
الخدمات البنكیة 

سساتللمؤ 
الخدمات البنكیة 

*لألفراد
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

٢,٧١٩,٦٩٦ ٦١,٦٦٨ ٨٢٥,٠٢٩ ٧٧٦,٤٦٥ ١,٠٥٦,٥٣٤
التمویل وإیرادات صافي الفوائد 

اإلسالمي

١٫٠١٥٫٧٧٠ ٧٨٫٧٥٨ ٢٨٣٫٤٥١ ٢٠٤٫٤٧٦ ٤٤٩٫٠٨٥ یر الفوائدمن غإیرادات 

)١٫٠٨٢٫٨٨٤( )٤٤٫٥٨٩( )٩٣٫٣٨٣( )٢٨٧٫٨٥٠( )٦٥٧٫٠٦٢( یةتشغیلمصاریف 

٢٫٦٥٢٫٥٨٢ ٩٥٫٨٣٧ ١٫٠١٥٫٥٩٧ ٦٩٣٫٠٩١ ٨٤٨٫٥٥٧ قبل مخصصات انخفاض  يربح التشغیلال
القیمة

)٨٢٨٫٥٠٠( - ٢٦٫٦٦٣ )٥٣٫٢٦١( )٨٠١٫٩٠٢( القیمةانخفاضتاستردادا)/مخصصات(

١٫٨٢٤٫٠٨٢ ٩٥٫٨٣٧ ١٫٠٤١٫٧٦٠ مصروف ضریبة الدخلاألرباح قبل  ٤٦٫٦٥٥  ٦٣٩٫٨٣٠

)٣٫٥٩٩( - - )٣٫٥٩٩( - في الخارجضریبة الدخلمصاریف 

١٫٨٢٠٫٤٨٣ ٩٥٫٨٣٧ ١٫٠٤١٫٧٦٠ للفترةاألرباحصافي  ٤٦٫٦٥٥  ٦٣٦٫٢٣١
================== ================ ================ ================ =================

٤٣٫٥٣٦ رأسماليإنفاق
==================

)غیر مدققة(٢٠١٣یونیو ٣٠كما في 
١٧٥٫٤٥٣٫١٤٨ ٥٥٨٫١١٥ ٤٤٫٤٧٠٫٧٩٣ ٧١٫٤٣٤٫٨٢٤ ٥٨٫٩٨٩٫٤١٦ موجودات قطاعیة

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

١٥١٫٨٣٩٫٢٢٤ ٤٠٤٫٩٣٧ ٧٨٫٣١٩٫٠٠٦ ٤٠٫٩٠١٫٤٥٥ ٣٢٫٢١٣٫٨٢٦ مطلوبات قطاعیة
================== ================ ================ ================= =================



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٤٢(

)تابع(قطاعات تشغیلیة   ٢٨

:*)غیر مدققة( ٢٠١٢یونیو  ٣٠المنتهیة في ة أشهرفترة الستلفیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج البنك وفقًا لقطاع األعمال 

المجموع إدارة العقارات
اإلستثمارات 

(*)والتمویل
الخدمات البنكیة 

للمؤسسات
الخدمات البنكیة 

(*)لألفراد
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

٢٫٦٠٤٫٧٣٠ ٥٨٫٠٦٢ ٦٢١٫٨٣٢ ٧٢٥٫٢٨٧ ١٫١٩٩٫٥٤٩
التمویل وإیرادات صافي الفوائد 

اإلسالمي

٧٧٦٫٩٢٥ ٧٩٫٣٦١ ١٠١٫٧١٥ ٢٥٠٫٤٣٤ ٣٤٥٫٤١٥ من غیر الفوائدإیرادات 

)١٫٠٤٢٫٨٦٤( )٣٤٫٨٣٠( )٧٨٫٥٨٧( )٢٦٥٫٠٩٥( )٦٦٤٫٣٥٢( یةتشغیلمصاریف 

٢٫٣٣٨٫٧٩١ ١٠٢٫٥٩٣ ٦٤٤٫٩٦٠ ٧١٠٫٦٢٦ ٨٨٠٫٦١٢ قبل مخصصات انخفاض  يربح التشغیلال
القیمة

)٧٧٨٫٧٢٥( )٢١٫٣٣٧( )٨٫٢٢٩( )٢٧٦٫٤١٣( )٤٧٢٫٧٤٦( في القیمةاالنخفاضمخصصات

١٫٥٦٠٫٠٦٦ ٨١٫٢٥٦ ٦٣٦٫٧٣١ ٤٣٤٫٢١٣ ٤٠٧٫٨٦٦ مصروف ضریبة الدخلاألرباح قبل 

)٤٫٢٤٥( - - )٤٫٢٤٥( - في الخارجضریبة الدخلمصاریف 

١٫٥٥٥٫٨٢١ ٨١٫٢٥٦ ٤٢٩٫٩٦٨  ٦٣٦٫٧٣١ ٤٠٧٫٨٦٦ صافي األرباح للفترة
================= ================= ================== ================== ==================

١٤٣٫٧٦٠ رأسماليإنفاق
=================

)مدققة(٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
١٨٠٫٧٩٥٫٧٢٣ ٥٤٠٫٥٣١ ٤٨٫٩٥٨٫٢٣٢ ٧٠٫٤٩٩٫٤٧٧ ٦٠٫٨٤٧٫٤٨٣ موجودات قطاعیة

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

١٥٦٫٠٨٨٫١٣٤ ١٤٫٢٥٦ ٧٤٫٩٤٦٫٦٧١ ٥١٫١٨٠٫٢٣٠ ٢٩٫٩٤٦٫٩٧٧ مطلوبات قطاعیة
================= ================= ================ ================ ==================

  ١-٢تم تعدیل األرقام كما هو مبین في إیضاح رقم *



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٤٣(

)تابع(قطاعات تشغیلیة   ٢٨

):غیر مدققة( ٢٠١٣ یونیو ٣٠المنتهیة في أشهر الثالثةفترة فیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج البنك وفقًا لقطاع األعمال ل

المجموع إدارة العقارات
ستثمارات اإل

*والتمویل
الخدمات البنكیة 

للمؤسسات
الخدمات البنكیة 

*لألفراد
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

١,٤٦٠,٦٤٤ ٣٠,٣٧١ ٤٥٥,٦٢٥ ٤٣٨,٨١٩ ٥٣٥,٨٢٩
التمویل وإیرادات صافي الفوائد 

اإلسالمي

٥٣٠٫٧٣٧ ٤٠٫٢٩٣ ١٥١٫٠٣٣ ١٠٧٫٣٤٨ ٢٣٢٫٠٦٣ من غیر الفوائدإیرادات 

)٥٦٥٫٤٩٢( )٢٥٫٦٨٤( )٤٣٫٣٢٨( )١٤٦٫٢٤١( )٣٥٠٫٢٣٩( یةتشغیلمصاریف 

١٫٤٢٥٫٨٨٩ ٤٤٫٩٨٠ ٥٦٣٫٣٣٠ ٣٩٩٫٩٢٦ ٤١٧٫٦٥٣ قبل مخصصات انخفاض  يربح التشغیلال
القیمة

)٥٠٦٫٨٢١( - ١٨٫٥٧٥ )٥٢٫٩١٨( )٤٧٢٫٤٧٨( القیمةانخفاضاستردادات)/مخصصات(

٩١٩٫٠٦٨ ٤٤٫٩٨٠ ٥٨١٫٩٠٥ ٣٤٧٫٠٠٨ )٥٤٫٨٢٥( مصروف ضریبة الدخلاألرباح قبل 

)١٫٥٦٩( - - )١٫٥٦٩( - في الخارجضریبة الدخلمصاریف 

٩١٧٫٤٩٩ ٤٤٫٩٨٠ ٥٨١٫٩٠٥ ٥٤٫٨٢٥(  ٣٤٥٫٤٣٩( صافي األرباح للفترة
================ ================ ================= ================ =================

٩٫٩٦٦ رأسماليإنفاق
===============



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٤٤(

)تابع(قطاعات تشغیلیة   ٢٨

:*)غیر مدققة( ٢٠١٢یونیو  ٣٠المنتهیة في أشهرالثالثة فترة البنك وفقًا لقطاع األعمال لفیما یلي تحلیل إلیرادات ونتائج

المجموع إدارة العقارات
اإلستثمارات 

(*)والتمویل
الخدمات البنكیة 

للمؤسسات
الخدمات البنكیة 

(*)لألفراد
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

١٫٣٧٤٫٠٣٣ ٣٣٫١٠٨ ٢٩٥٫٠٣٧ ٤٥٠٫٣٩٤ ٥٩٥٫٤٩٤ التمویل اإلسالميوإیرادات صافي الفوائد 

٣٥٢٫٨٦٥ ٤٦٫٦٨٨ ٥٣٫٨٥٥ ١٣٧٫٦١٥ ١١٤٫٧٠٧ من غیر الفوائدإیرادات 

)٥٣٧٫١٩٠( )١٨٫٦٤١( )٤٢٫٧٣٢( )١٣٤٫٧١٦( )٣٤١٫١٠١( یةتشغیلمصاریف 

١٫١٨٩٫٧٠٨ ٦١٫١٥٥ ٣٠٦٫١٦٠ ٤٥٣٫٢٩٣ ٣٦٩٫١٠٠
قبل مخصصات انخفاض  يربح التشغیلال

القیمة

)٤٩٢٫٠٢٤( )٢١٫٣٣٧( )٨٫٩٦٤( )١٤٦٫٤٤٦( )٣١٥٫٢٧٧( في القیمةاالنخفاضمخصصات

٦٩٧٫٦٨٤ ٣٩٫٨١٨ ٢٩٧٫١٩٦ ٣٠٦٫٨٤٧ ٥٣٫٨٢٣ مصروف ضریبة الدخلاألرباح قبل 

)٢٫٦٢١( - - )٢٫٦٢١( - في الخارجضریبة الدخلمصاریف 

٦٩٥٫٠٦٣ ٣٩٫٨١٨ ٢٩٧٫١٩٦ ٣٠٤٫٢٢٦ ٥٣٫٨٢٣ صافي األرباح للفترة
================= ================= ================== ================== =================

٨٩٫٦١٠ رأسماليإنفاق
=================

  ١-٢تم تعدیل األرقام كما هو مبین في إیضاح رقم *



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٤٥(

)تابع(قطاعات تشغیلیة   ٢٨

اعـات المشـمولة إلـى القطوالمطلوبـات تخصـیص جمیـع الموجـودات یـتماع وتخصـیص المـوارد بـین القطاعـات لغرض مراقبـة أداء القطـ
.بالتقریر

:إفصاحات أخرى

.فیما یلي تحلیل إلیرادات العملیات اإلجمالیة لكل قطاع بین الدخل من األطراف الخارجیة وبین القطاعات

)غیر مدققة(بین القطاعات )غیر مدققة(خارجیة 
یونیو٣٠ر المنتھیة في فترة الستة أشھیونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢(*)٢٠١٣
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

)٧٣٤٫١٧١()٦٤٠٫٨٢٧(٢٫١٤٦٫٤٤٦٢٫٢٧٩٫١٣٥(*)الخدمات البنكیة لألفراد 
)٢٦٧٫٩٨٩()٥٣٥٫٥٣٩(١٫٥١٦٫٤٨٠١٫٢٤٣٫٧١٠الخدمات البنكیة للشركات

١٫١١٤٫٦٩٨٩٤٤٫٠٩٨)٢٢٠٫٥٥١()٦٫٢١٨(ةاالستثمارات والخزان
٧٨٫٧٥٨٧٩٫٣٦١٦١٫٦٦٨٥٨٫٠٦٢إدارة العقارات

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
٣٫٧٣٥٫٤٦٦٣٫٣٨١٫٦٥٥--

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

)غیر مدققة(بین القطاعات )غیر مدققة(خارجیة 
یونیو٣٠نتھیة في ة أشھر المثالثفترة الیونیو٣٠ة أشھر المنتھیة فيلثالثفترة ا

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢(*)٢٠١٣
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

)٣٥٧٫٩٥٧()٣١٦٫١٧٠(١٫٠٨٤٫٠٦٢١٫٠٦٨٫١٥٨(*)الخدمات البنكیة لألفراد 

)١٣٧٫٦٣٦()٢٩١٫١٠٠(٨٣٧٫٢٦٧٧٢٥٫٦٤٥الخدمات البنكیة للشركات

٥٧٦٫٩٠٠٤٦٢٫٤٨٥)١١٣٫٥٩٣(٢٩٫٧٥٨االستثمارات والخزانة

٤٠٫٢٩٤٤٦٫٦٨٨٣٠٫٣٧٠٣٣٫١٠٨إدارة العقارات
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٫٩٩١٫٣٨١١٫٧٢٦٫٨٩٨--
=====================================================

  ١-٢تم تعدیل األرقام كما هو مبین في إیضاح رقم *



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٤٦(

) تابع(قطاعات تشغیلیة ٢٨

المعلومات الجغرافیة

·�ϲѧϠΣϣϟ�ωΎѧρϘϟ�ϝѧΛϣΗ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ�ΔϟϭΩ�ϥ.یعمل البنك ضمن قطاعین جغرافیین وھما السوق المحلي والسوق الدولي
ϧΗ�ϲΗϟ�ϙϧΑϟ�ΕΎϳϠϣόϟ�ΕΎѧϳϠϣϋ�ϝѧΛϣϳ�ϱΫѧϟϭ�ϲϟϭΩѧϟ�ϕϭѧγϟϭ�ˬΔѧόΑΎΗϟ�ϪΗΎϛέѧηϭ�ΓΩΣΗϣϟ�ΔϳΑέόϟ�ΕέΎϣϹ�ΔϟϭΩ�ϲϓ�ϙϧΑϟ�ωϭέϓ�ϥϣ�́η

�ΩѧѧϧϬϟ�ϲѧѧϓ�Ϫѧѧϋϭέϓ�ϥѧѧϣ�́ѧѧηϧΗ�ϲѧѧΗϟ�ϙѧѧϧΑϟ�ϲѧѧγέϳΟϭ�ΔѧѧόΑΎΗϟ�ϪΗΎϛέѧѧη�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣϭΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ΔѧѧϟϭΩ�ΝέΎѧѧΧ.�ΕΎѧѧϳϠϣϋ�ϥ·
:دات القطاعیة وفقاً لكل قطاع جغرافي وھي كما یليومعلومات البنك المتعلقة بالموجو

)غیر مدققة(دولي  )غیر مدققة(محلي 

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢(*) ٢٠١٣
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

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

إیرادات 

١٥٫٩٣٣ ١٤٫٩٧٠ ٢٫٥٨٨٫٧٩٧ ٢٫٧٠٤٫٧٢٦

د وإیرادات التمویل صافي إیرادات الفوائ
اإلسالمي

١٫٤٧١ ٤٫٧٦٠ ٧٧٥٫٤٥٤ ١٫٠١١٫٠١٠ إیرادات غیر إیرادات الفوائد

)غیر مدققة(دولي  )غیر مدققة(محلي 

یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في  یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢(*) ٢٠١٣
ف درھمأل ألف درھم ألف درھم ألف درھم

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

إیرادات 

٧٫٦٧٧ ٧٫٠٢٥ ١٫٣٦٦٫٣٥٦ ١٫٤٥٣٫٦١٩

صافي إیرادات الفوائد وإیرادات التمویل 
اإلسالمي

)٢٧٥( ٤٢٦ ٣٥٣٫١٤٠ ٥٣٠٫٣١١ إیرادات غیر إیرادات الفوائد

  ١-٢تم تعدیل األرقام كما هو مبین في إیضاح رقم *

دولي كما في محلي كما في

٢٠١٢یسمبر د٣١ ٢٠١٣یونیو ٣٠ ٢٠١٢دیسمبر ٣١ ٢٠١٣یونیو ٣٠
)مدققة( )غیر مدققة( )مدققة( )غیر مدققة( موجودات غیر متداولة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

- - ٥٢٩٫٣٩٥ ٥٤٦٫٥٤٣ إستثمارات عقاریة

٥٫٦٧٨ ٤٫١٣٧ ٨٤٤٫٢٥٦ ٨٠٧٫٢٥٠ ممتلكات ومعدات، صافي

- - ٩٢٫١٢٦ ٧٦٫٣٦٢ موجودات غیر ملموسة



بنك أبوظبي التجاري 
شركة مساهمة عـامة

إیضاحات تتعلق بالمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 
)تابع( ٢٠١٣یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

)٤٧(

وٕادارة رأس المالكفایة رأس المال  ٢٩

:هي كما یلي" ٢"إن النسب المحتسبة بما یتماشى مع بازل 
٢بازل 

٢٠١٢دیسمبر ٣١ ٢٠١٣یونیو٣٠
)مدققة( )ققةغیر مد(

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

"١"رأس المال الشق األولى 

٥٫٥٩٥٫٥٩٧ ٥٫٥٩٥٫٥٩٧ )١٦إیضاح (رأس المال 

٣٫٨٤٨٫٢٨٦ ٣٫٨٤٨٫٢٨٦ عالوة إصدار
٥٫٨٧١٫٧٤٣ ٤٫٧١٨٫١٨٠ )١٧إیضاح (، صافیة من أسهم الخزانةإحتیاطات أخرى

٤٫٥٣٧٫٣١٥ ٤,٧١٨,٥٤٧ أرباح مستبقاة

٤٣٧٫٨٠٠ ٥١٣,٣٤٩ حصة غیر مسیطرة في صافي موجودات الشركات التابعة

٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ )١٨إیضاح (سندات رأس مال 

)٩٢٫١٢٦( )٧٦,٣٦٢( موجودات غیر ملموسة :ناقصاً 

)٢٧٫٥٤٧( - التعرضات اإلئتمانیة:ناقصاً 
---------------------- ----------------------

٢٤٫١٧١٫٠٦٨ ٢٣,٣١٧,٥٩٧
---------------------- ----------------------

"٢"رأس المال الشق الثانیة 

١٫٦٠١٫٤١٨ ١,٦١٧,٤٠٩ للقروض والسلفیات المقّیمة كمجموعة، صافيخسائر إنخفاض القیمة

١٨٧٫٥٨٢ ٩٨,٩٨٤ )١٧إیضاح (التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة 

٥٫٢٩٣٫٩٦٥ - )١٤إیضاح (قرض من الشق الثاني 

٦٧٠٫٢٨٦ ٤,٨٦٣,٧٠٠ )١٤إیضاح (سندات ثانویة عائمة بأسعار عائمة 

)٢٧٫٥٤٧( - التعرضات اإلئتمانیة:ناقصاً 
--------------------- ----------------------

٧٫٧٢٥٫٧٠٤ ٦,٥٨٠,٠٩٣
---------------------- ----------------------

٣١٫٨٩٦٫٧٧٢ ٢٩,٨٩٧,٦٩٠ مجموع رأس المال المؤهل

:المرجحة بالمخاطرالموجودات

١٢٨٫١١٣٫٤٥٨ ١٢٩,٣٩٢,٧٢٣ مخاطر اإلئتمان

٣٫٧٤٩٫٥٤٤ ٦,٠٢٧,١٤٩ مخاطر السوق

٦٫٥٢٦٫٦١١ ٧,٢١٦,٧٥٣ مخاطر التشغیل
---------------------- ----------------------

١٣٨٫٣٨٩٫٦١٣ ١٤٢,٦٣٦,٦٢٥ مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
---------------------- ----------------------

٢٣,٠٥% ٢٠,٩٦% مجموع نسبة كفایة رأس المال

١٧٫٤٧% ١٦٫٣٥% "١"الشق األولى نسبة 

٥٫٥٨% ٤٫٦١% "٢"الشق الثانیة نسبة 

، بموجب تعلیمات البنك المركزي لدولة ٢٠١٣یونیو ٣٠كما في % ١٢إن نسبة كفایة رأس المال ھي فوق الحد األدنى البالغ 
%).٢٠١٢:١٢دیسمبر ٣١(اإلمارات العربیة المتحدة 

إجراءات قانونیة   ٣٠

�ϩΫѧϫ�ΞΎѧΗϧ�ΕΎѧΑϟΎρϣϟبѧΑϧΗϟ�ϥϛϣϳ�ϻ�ΎϣϧϳΆ̈�.في سیاق العمل المعتاد ة ناشئةبات مختلففي إجراءات قانونیة ومطالطرف البنك إن 
�ϡѧΗما لبنك إذا لالمالیة الموحدة المعلوماتسیكون لھا تأثیر سلبي جوھري على ھ أنبال تعتقد إال أن أدارة البنك ، التأكیدعلى وجھ 

.تسویتھا لغیر صالح البنك




