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 )غير مدقق( بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي

 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة   

 إيضاحات 

 2016 

  ألف درهم

2015 

 ألف درهم

 2016 

  ألف درهم

2015 

 ألف درهم

          

 3.588.830  3.839.371  1.754.476  1.924.999  20 إيرادات الفوائد

 (674.849)  (1.061.282)  (350.640)  (569.381)  21 الفوائدمصاريف 

 2.913.981  2.778.089  1.403.836  1.355.618   صافي إيرادات الفوائد

 324.355  388.823  167.157  205.403   إيرادات تمويالت إسالمية

 (54.504)  (67.544)  (27.937)  (34.588)   توزيعات أرباح إسالمية

 269.851  321.279  139.220  170.815   إيرادات التمويالت اإلسالميةصافي 

          

 3.183.832  3.099.368  1.543.056  1.526.433   إجمالي صافي إيرادات الفوائد والتمويالت اإلسالمية

 717.555  733.973  342.553  375.542  22 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 192.502  301.538  69.643  179.695  23 المتاجرةصافي إيرادات 

 139.677  119.937  86.117  61.457  24 إيرادات أخرى من العمليات

 4.233.566  4.254.816  2.041.369  2.143.127   إيرادات العمليات

 (1.371.673)  (1.404.061)  (671.542)  (666.058)  25 مصاريف العمليات

 2.861.893  2.850.755  1.369.827  1.477.069   قبل مخصصات انخفاض القيمة أرباح العمليات

 (325.208)  (703.029)  (83.940)  (350.848)  26 مخصصات انخفاض القيمة

 (11)  3.692  (11)  1.975   شركة زميلة / )خسارة(الحصة في ربح

 2.536.674  2.151.418  1.285.876  1.128.196   قبل الضريبة األرباح

 (4.257)  (4.543)  (2.461)  (2.365)   مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 2.532.417  2.146.875  1.283.415  1.125.831   الفترة ربحصافي 

          

          العائدة إلى:

 2.530.960  2.145.118  1.283.054  1.124.843   حقوق الملكية للمساهمين في البنك

 1.457  1.757  361  988   غير المسيطرة الملكيةحقوق 

 2.532.417  2.146.875  1.283.415  1.125.831   الفترة ربحصافي 

          

 0.48  0.40  0.25  0.22  27 العائد األساسي للسهم الواحد )بالدرهم(

 0.47  0.40  0.25  0.22  27 العائد المخفّض للسهم الواحد )بالدرهم(

 
 
 
 

                                                                                  اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. تشكل
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  )غير مدقق(بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 

 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة  

 

 2016 

  ألف درهم

2015 

 ألف درهم

 2016 

  ألف درهم

2015 

 ألف درهم

         

 2.532.417  2.146.875  1.283.415  1.125.831  الفترة ربحصافي 

         

بيان الدخل  إلىبنود يُحتمل إعادة تصنيفها الحقاً 

 الموجز الموحد المرحلي

 

   

 

   

         

فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات 

 (2.125)  (4.048)  (3.863)  (3.777)  ( 18)إيضاح  األجنبية

 إحتياطي تحوط التدفق النقدي في صافي الحركة

 13.275  (52.801)  (3.077)  (32.509)  (18)إيضاح 

في القيمة العادلة الستثمارات متاحة  صافي الحركة

 (27.804)  133.362  19.582  115.194  (18)إيضاح  للبيع

 (16.654)  76.513  12.642  78.908  للفترة األخرى ةالشامل)الخسارة(  /الدخل

 2.515.763  2.223.388  1.296.057  1.204.739  إجمالي الدخل الشامل للفترة

         

         عائد إلى:

 2.514.306  2.221.631  1.295.696  1.203.751  حقوق الملكية للمساهمين في البنك

 1.457  1.757  361  988  غير المسيطرة حقوق الملكية

 2.515.763  2.223.388  1.296.057  1.204.739  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة المرحلية.                                                                اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة  تشكل
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  )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي 
 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

 

 
 

 رأس 
  المال

 
 

 عالوة 
  إصدار 

احتياطيات أخرى، 
صافية من أسهم 

 الخزينة
 
 

 أرباح 
 مستبقاة

 
 

 
 سندات 

  المال رأس

حقوق الملكية 
العائدة للمساهمين 

  في البنك
الحصص غير 

 المسيطرة
 
 

 
إجمالي حقوق 

 الملكية
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

                

 28.732.803  5.041  28.727.762  4.000.000  9.627.315  5.656.564  3.848.286  5.595.597 2016يناير  1الرصيد في 

 2.146.875  1.757  2.145.118  -  2.145.118  -  -  - الفترةصافي ربح 

 76.513  -  76.513  -  -  76.513  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 (14.958)  -  (14.958)  -  (4.883)  (10.075)  -  - (18حركات أخرى )إيضاح 

 (2.339.204)  -  (2.339.204)  -  (2.339.204)  -  -  -  مدفوعة لحقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنكتوزيعات أرباح 

 (5.041)  (5.041)  -  -  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة

 (66.065)  -  (66.065)  -  (66.065)  -  -  - (19قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

                

 28.530.923  1.757  28.529.166  4.000.000  9.362.281  5.723.002  3.848.286  5.595.597 2016 يونيو 30الرصيد في 

 
 26.418.833  10.397  26.408.436  4.000.000  7.172.755  5.791.798  3.848.286  5.595.597 2015يناير  1الرصيد في 

 2,532,417  1,457  2,530,960  -  2,530,960  -  -  - الفترةصافي ربح 

 (16,654)  -  (16,654)  -  -  (16,654)  -  - للفترةالخسارة الشاملة األخرى 

 (6,207)  -  (6,207)  -  5,923  (12,130)  -  - (18حركات أخرى )إيضاح 

 (2,079,292)  -  (2,079,292)  -  (2,079,292)  -  -  -  مدفوعة لحقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنكتوزيعات أرباح 

 (8,181)  (8,181)  -    -  -     غير المسيطرةالملكية مدفوعة لحقوق توزيعات أرباح 

 (65,510)  -  (65,510)  -  (65,510)  -  -  - (19قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

                

 26,775,406  3,673  26,771,733  4,000,000  7,564,836  5,763,014  3,848,286  5,595,597 2015 يونيو 30الرصيد في 

 
 

 تمثلوالتي درهم للسهم الواحد  0.45، بواقع 2015لسنة  ألف درهم 2.339.204بقيمة المقترحة نقدية الرباح األعلى توزيع وافق المساهمون  ،2016مارس  1جتما  الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ ال       الحقا  
                                                      من رأس المال المدفو  صافي من األسهم الم عاد شراؤها(.   %40 والتي تمثلدرهم للسهم الواحد  0.40ألف درهم، بواقع  2.079.292 – 2014لسنة                                                    من رأس المال المدفو  صافي من األسهم الم عاد شراؤها ) 45%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالية الموجزة الموحدة المرحلية.                                                اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات  تشكل
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 )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 

 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة 

 2016 
 ألف درهم

2015 
 ألف درهم

   األنشطة التشغيلية
 2,536,674 2,151,418 قبل الضريبة  الربح

   :علىتعديالت 
 65,422 70,446 (25استهالك ممتلكات ومعدات، بالصافي )إيضاح 

 11,270 - (25إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 
 446,705 792,366 (26مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات، بالصافي )إيضاح 

 11 (3,692) شركة زميلة  / خسارة(ربح)الحصة في 
 (93,117) (33,898) (9)إيضاح  إطفاء خصومات

 (1,209) (1,748) (24)إيضاح  للبيعصافي األرباح من استبعاد استثمارات متاحة 
 (7,852) (19,099) (26)إيضاح متاحة للبيع استثمارات  علىمستردات 

 (224,857) (264,567) عيعلى استثمارات متاحة للبإيرادات فوائد 
 (6,030) (5,442) (24)إيضاح  إيرادات توزيعات أرباح على إستثمارات متاحة للبيع

 254,929 318,610 مصاريف فوائد على القروض واألوراق التجارية باليورو
 1,890 2,172 (23من أوراق مالية بغرض المتاجرة )إيضاح  خسائر صافي

 8,528 (5,245) (7)إيضاح  / خسائر(مكاسب) –الجزء غير الفعال من التحوطات 
 14.493 17,604 (18مصروف خطة حوافز الموظفين )إيضاح 

 3,006,857 3,018,925 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 
 - (2,244,445) في األرصدة لدى البنوك المركزية زيادة

 479.749 (1.876.001) صافيبال، في األرصدة المستحقة من البنوك (/ نقصزيادة)
 93,376 1,885,932 في إيداعات الشراء العكسي نقص

 (229,922) (103,199) في األدوات المالية المشتقة صافي الحركة 
 (72,058) (169.073) مالية بغرض المتاجرة صافي مشتريات أوراق

 (5.740.495) (9.389.356)  إلى العمالء، بالصافي زيادة في القروض والسلفيات
 182,655 (389,906) زيادة في الموجودات األخرى
 284,298 1,099,107 البنوك إلىزيادة في األرصدة المستحقة 

 5,632,384 5.528.508 زيادة في ودائع العمالء
 441,758 285,021 زيادة في المطلوبات األخرى

 4,078,602 (2.354.487) العمليات من)المستخدم في(/ الناتج النقد صافي 
 (3,292) (4,040) ضرائب خارجية مدفوعة

 4,075,310 (2.358.527) ن األنشطة التشغيليةمالناتج )المستخدم في(/ صافي النقد 

   األنشطة االستثمارية
 7,852 19,099 (26)إيضاح  استثمارات متاحة للبيع علىمستردات 

 5,306,266 4.938.040 عوائد من إسترداد/ استبعاد استثمارات متاحة للبيع
 (7,061,270) (8.388.184) شراء استثمارات متاحة للبيع

 318,810 377,957 استثمارات متاحة للبيعفوائد مستلمة من 
 6,030 5,442 توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبيع

 - (640) إضافات إلى استثمارات عقارية
 - 2,850 إستبعاد إستثمارات عقارية

 (66,460) (96,277) صافي شراء ممتلكات ومعدات، بالصافي

 (1,488,772) (3,141,713) األنشطة االستثمارية المستخدم فيصافي النقد 

   األنشطة التمويلية
 39,612 1,941,807 في األوراق التجارية باليورو النقصصافي 

 11,695,630 6.743.210 صافي العوائد من القروض
 (8,960,934) (8.207.263) قروض تسديد

 (213,578) (285,325) على القروضفوائد مدفوعة 
 (2,079,292) (2,339,204) حقوق الملكية العائدة للمساهمين في البنكتوزيعات أرباح مدفوعة إلى 
 (17,005) - (18إعادة شراء أسهم )إيضاح 

 (4,325) (32,562) (18خطة حوافز الموظفين )إيضاح شراء أسهم 
 (8,181) (5,041) غير المسيطرة توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية

 (65,510) (66,065) (19قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

 386,417 (2.250.443) األنشطة التمويلية (/ الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 

   

 2,972,955 (7.750.683) النقد ومرادفات النقدالزيادة في )النقص(/ صافي 

   
 15,020,506 30,773,569 في بداية الفترة النقد ومرادفات النقد

 17,993,461 23.022.886 في نهاية الفترة   ومرادفات النقدالنقد 

 

                                                                                  اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. تشكل
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 )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 

 )تابع( 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 

 ومرادفات النقدالنقد 
 

 المدرج في بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي من المبالغ التالية: النقد ومرادفات النقديتألف 
 

 كما في  كما في   
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2016  2015 
 مدققة  غير مدقق  

 ألف درهم  ألف درهم    

 20.180.277  17,698,091  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
)باستثناء قروض وسلفيات مستحقة للبنوك،  ، بالصافيالبنوكودائع وأرصدة مستحقة من 

 14.954.997  17.620.511  بالصافي(
 4.256.277  1,014,181  إيداعات الشراء العكسي
 (1.691.793)  (2,478,300)  أرصدة مستحقة للبنوك

  33.854.483  37.699.758 

 صافيبال، ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ،                                      ناقصا : نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 أشهر 3 ألكثر مناستحقاق أصلية  بتواريخ – إيداعات الشراء العكسيو

  
 
(12,368,641)  

 
(7.364.126) 

 437.937  1,537,044  أشهر 3ن م ألكثراستحقاق أصلية  بتواريخ -                            زائدا : أرصدة مستحقة للبنوك 

 30.773.569  23.022.886  ومرادفات النقدإجمالي النقد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. تشكل
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بنك أبوظبي التجاري ش.م.  )"بنك أبوظبي التجاري" أو "البنك"( هو شركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية مسجلة في إمارة أبوظبي بدولة 

 النشاط الرئيسي للبنك في تقديم الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والخدمات المصرفية اإلسالمية والخدمات يتمثلاإلمارات العربية المتحدة. 

للدفع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفرعين في الهند  وثالثة مكاتب      فرعا   وأربعون ثمانيةالمالية األخرى من خالل شبكة فروعه البالغ عددها 

 . وسنغافورة تمثيل في لندن يوفر  في جيرسي باإلضافة إلى شركاته التابعة، ومكتب

، 939، ص.ب. 11-، قطا  هـ33-، قطعة جالشيخ زايد بن سلطانك أبوظبي التجاري، شار  عنوان المقر الرئيسي المسجل للبنك هو مبنى بن

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

إن  )وتعديالته(. 1984( لسنة 8                                                                                                      البنك مسجل كشركة مساهمة عامة وفقا  لقانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 .الحاليليحل محل قانون الشركات  2015يوليو  1المفعول اعتبارا من بشأن الشركات التجارية أصبح ساري  2015لسنة  2حادي رقم القانون اإلت

اف /  35رقم قرار مجلس الوزراء ب      عمال   الذي تم تمديده) 2017يونيو  30بالكامل في أو قبل نهاية فترة السماح في  تتمتثلأن  تتوقع المجموعة

 (.2016لسنة 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2

 

 أساس اإلعداد 2-1

 

                 التقارير المالية   -    34                                                                                                                       لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على أساس مبدأ االستمرارية وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

          للمجموععة                الماليعة الموحعدة                                                                                                                    المرحلية، وال تشمل كافة المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الشاملة ويجب قراءتها جنبا  إلى جنب معع البيانعات

                                                                                                              ، التي تم إعدادها وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية     2015       ديسمبر     31                  للسنة المنتهية في 

                   للتقارير المالية. 

 

معلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية متوافقة مع تلك إن السياسات المحاسبية وطرق العرض واالحتساب المستخدمة في إعداد هذه ال

لقد أعيد ترتيب وتصنيف بعض اإليضاحات  .2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعةالمستخدمة في إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة 

 تتوافق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.  السابقة حتى للفترة للمجموعةالموجزة الموحدة المرحلية من البيانات المالية 

 

                                              من البيانات المالية الموحدة للسعنة المنتهيعة فعي     37                                        ذات العالقة، ي رجى الرجو  إلى اإليضاح رقم         الجهات                               لالطال  على تفاصيل أرصدة ومعامالت 

                               مشابهة معن حيعط طبيعتهعا وقيمتهعا.       2016       يونيو    30                 أشهر المنتهية في        الستة                 ذات العالقة لفترة         الجهات                   . إن أرصدة ومعامالت     2015       ديسمبر     31

                                                                                         من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تفاصيل تعرضات اإلقراض للهيئات الحكومية.   9                  يستعرض اإليضاح رقم 

 

                                                     را  على نتائج األعمعال المتوقععة للسعنة الماليعة التعي سعوف                     ال تعتبر بالضرورة مؤش      2016       يونيو    30                 أشهر المنتهية في        الستة                      إن نتائج األعمال لفترة 

  .    2016       ديسمبر     31         تنتهي في 

 

            لعة الوظيفيعة                                                                                                                            لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وعرضها بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلمعاراتي( وهعي العم

                                     ى أقرب ألف درهم ما لم ي ذكر غير ذلك.                   ، كما أنها مقربة إل        للمجموعة            وعملة العرض 

 

         ، فقعد تعم     2008       أكتعوبر     12       بتعاريخ       2008  /     2624                                                                                          وفقا  لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب التعمعيم رقعم 

                                                  العقاريعة فعي هعذه المعلومعات الماليعة المعوجزة الموحعدة                                                                                 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة باالسعتثمارات فعي األوراق الماليعة واالسعتثمارات 

          المرحلية.

 

من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات  يتطلبلمعايير الدولية للتقارير المالية ل       وفقا  إن إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

ه تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذ

 التقديرات.

 

المالية الموجزة الموحدة المرحلية، بما في ذلك المصادر الرئيسية الرئيسية لألحكام والتقديرات واالفتراضات المطبقة في هذه المعلومات  النواحيإن 

 .2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعةتلك المطبقة في البيانات المالية الموحدة  هي مثلللتقديرات غير المؤكدة 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2-2
 
 2016يناير  1المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية على الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد       2-2-1
 

الدولية  الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبيةالتالية لتقارير المالية المعايير الدولية ل التعديالت على بتطبيق ت المجموعةفي الفترة الحالية، قام
لتقارير المعايير الدولية لالتعديالت على  هإن تطبيق هذ .2016يناير  1التي يسري مفعولها بشكل الزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

المحاسبية أو الترتيبات  المعامالت قد تؤثر على ولكنأي تأثير مادي على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والفترات السابقة  االمالية لم يكن له
 .للمجموعةالمستقبلية 

 

  ومعايير المحاسبة الدولية  7و  5التي تغطي التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام  2014-2012التحسينات السنوية
 .34و  19أرقام 

 

  توضيح إستخدام أساليب مقبولة لإلستهالك واالطفاءل 38والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم. 
 

  في عمليات مشتركة محاسبة اإلستحواذ على حصة لتوضيح 11تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 
 

  االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات  للمنشأة بتسجيلسمح ت 27الدولي رقم  يمعيار المحاسبالتعديالت على
أو باستخدام طريقة حقوق  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم / 39الدولي رقم  يمعيار المحاسبلل التكلفة، وفقا  بالزميلة إما 

 ة.الملكية في البيانات المالية المنفصل
 

  لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  12و  10على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت
 .بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات اإلستثمار

 

  المالية. التقارير عرضارسة حكمهم في مم ن عندمعديال العقبات التي تواجهلمعالجة  1الدولي رقم  يمعيار المحاسبالتعديالت على 
 

لسنة المالية التي لمعايير هامة أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت كانت سارية للمرة األولى  ةمما ذكر أعاله، ال توجد أيباستثناء 
 . 2016يناير  1 أو بعد بدأت في

 
 تطبيقها بعدالمصدرة والتي لم يحن موعد معايير ال 2-2-2
 
 .المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة بتطبيق بشكل مبكر  المجموعةقم تلم 
 

 
 : المجموعةالمعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على 

تسري على الفترات 
 السنوية التي تبدأ في أو بعد

  

االفصاحات المتعلقة باالفصاحات حول التطبيق األولي األدوات المالية:  - 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

                        عنعععدما يعععتم تطبيعععق المعيعععار 
   9                            الدولي للتقارير المالية رقم 

               للمرة األولى.  
 

األدوات المالية: افصاحات اضافية حول محاسبة التحوط )وتعديالت أساسية(  7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .9ناتجة من تقديم فصل حول محاسبة التحوط في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

                        عنعععدما يعععتم تطبيعععق المعيعععار 
   9                            الدولي للتقارير المالية رقم 

             للمرة األولى.
   

متطلبات جديدة  2009( الصادر في نوفمبر 2009األدوات المالية ) 9رقم  يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية
( المعدل 2010األدوات المالية ) 9حول تصنيف وقياس الموجودات المالية. إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

االعتراف  يتضمن متطلبات حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية، وإدراج متطلبات إلغاء 2010في أكتوبر 
 األدوات المالية: التحقق والقياس. 39الحالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2018يناير  1
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 )تابع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2-2
 
 )تابع( المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدمعايير ال 2-2-2
 

 
 :)تابع(المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك 

تسري على الفترات 
 السنوية التي تبدأ في أو بعد

  
إلدراج فصل حول  2013( في نوفمبر 2013األدوات المالية ) 9تم تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

محاسبة التحوط والسماح بالتطبيق المبكر لمتطلبات العرض في الدخل الشامل اآلخر ألرباح أو خسائر اإلئتمان 
الخاص الناتجة من المطلوبات المالية المصنفة ضمن خيار القيمة العادلة بدون التطبيق المبكر للمتطلبات األخرى 

 .9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 
 
 
 

األدوات  9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تم إصدار النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، محاسبة التحوط العامة إنخفاض القيمةمتطلبات التصنيف والقياس،          متضمنا   2014يوليو (( في 2014المالية )

 .وإلغاء اإلعتراف

 

( 2010) 9( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2009) 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تم إستبدال كل من 
( 2009) 9(، كما تم إستبدال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2013) 9بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
( كافة 2014) 9يار الدولي للتقارير المالية رقم (. إستبدل المع2010) 9بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

                                                                                                        اإلصدارات السابقة لهذا المعيار. كما تسمح المعايير المختلفة بخيارات انتقالية متنوعة. وبناء  على ذلك، يمكن 
، بمعنى أن 9للمنشآت أن تختار وبفاعلية األجزاء التي سيتم تطبيقها من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

( متطلبات التصنيف والقياس 2( متطلبات التصنيف والقياس للموجودات المالية: )1)مكانها أن تختار تطبيق: بإ
( متطلبات التصنيف والقياس ومتطلبات 3للموجودات المالية لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية: )

 .2015فبراير  1محاسبة التحوط على أن يكون التطبيق األولي هو قبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إيرادات من عقود مع العمالء يقدم نموذج شامل واحد من خمس  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 خطوات ليتم تطبيقها في جميع العقود المبرمة مع العمالء.

 2018يناير  1

يتطلب من المستأجرين اإلعتراف بموجودات ومطلوبات ، عقود اإليجار - 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
                                             شهرا  أو أقل أو أن األصل موضو  العقد ذات قيمة  12لجميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 

 منخفضة. 
 

 2019يناير  1

 للمعيار جوانب ثالثة لتوضيح العمالء مع عقود من إيرادات 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت
 االنتقالية المرحلة في التخفيف بعض ولتقديم ،(والترخيص الوكيل مقابل المدير إعتبارات األداء، التزامات تحديد)

 .المنجزة والعقود المعدلة للعقود

 2018يناير  1
 
 
 

بموجودات الضريبة المؤجلة المتعلق باإلعتراف ضريبة الدخل  – 12المعيار المحاسبي الدولي رقم  على تعديالت
 للخسائر غير المحققة.

 2017يناير  1

التى تمكن مستخدمى  اإلفصاحات تقديم -بيان التدفقات النقدية  - 7المعيار المحاسبي الدولي رقم  على تعديالت
 عن انشطة التمويل. الناتجة المطلوباتالبيانات المالية لتقييم التغيرات فى 

 2017يناير  1

والمعيار المحاسبي الدولي  البيانات المالية الموجزة الموحدة 10على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت 
( المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول 2011استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة ) 28رقم 

 بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

سريان التطبيق إلى تأجيل 
 أجل غير مسمى

 
 في فترة للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت سيتم تطبيقها في البيانات المالية

، وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت واعتمادها، الجديدة والتفسيرات والتعديالتلهذه المعايير  األولية التطبيق واإلعتماد
 في فترة التطبيق األولي.  للمجموعة                                                      ، قد ال يـكون لها تأثيرا  جوهريا  على البيانات المالية 9باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 في البيانات المالية                                                     قد يكون له تأثير هاما  على المبالغ واإلفصاحات المدرجة  9لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم لالنسخة النهائية إن تطبيق 

. ومع ذلك، من غير الممكن تقديم تقدير معقول للمجموعةبالموجودات المالية والمطلوبات المالية فيما يتعلق  للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية
 بمراجعة مفصلة. المجموعةقوم تهذا المعيار حتى  آلثار تطبيق
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 أساس التوحيد 2-3
 

          جميعا  بـ ا إن هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تتضمن البيانات المالية لبنك أبوظبي التجاري ش.م.  وشركاته التابعة )يشار إليه
 "(.المجموعة"
 

 الشركات التابعة
 

ضا  لعوائد متغيرة أو لديه حق وق فيها                                                                                                                              الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة البنك. يسيطر البنك على منشأة ما عندما يكون البنك معر 
للشركات التابعة  نتيجة مشاركته في المنشأة إضافة إلى قدرته على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على المنشأة. يتم إدراج البيانات المالية

                                                                                                            ضمن المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية اعتبارا  من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهاء هذه السيطرة. 
 

 المنشآت ذات األغراض الخاصة
 

إبرام معاملة اقتراض أو المنشآت ذات األغراض الخاصة هي منشآت يتم تأسيسها لتحقيق هدف بسيط ومحدد بدقة مثل توريق موجودات معينة أو 
ة إقراض محددة. يقرر البنك توحيد المنشأة ذات الغرض الخاص إذا كانت سلطة البنك على المنشأة ذات الغرض الخاص أو تعرضاته لعوائد متغير

                                  ا  على عوائدها، وذلك استنادا  إلى بها أو حقوقه فيها ناتجة عن مشاركته في هذه المنشأة وقدرته على استخدام سلطته عليها منذ تأسيسها والتأثير الحق
 تقييم يتم إجراؤه حول جوهر عالقة المنشأة بالبنك.

 
م                                                                                                                             يتم تقييم مدى سيطرة البنك على المنشأة ذات الغرض الخاص في تاريخ التأسيس؛ وعادة  ال يتم إجراء أي تقييمات أخرى للسيطرة في حال عد

معامالت إضافية بين البنك والمنشأة، إال إذا طرأ تغيير جوهري على جوهر العالقة بين البنك وجود تغييرات في هيكل المنشأة أو أحكامها أو أي 
 والمنشأة ذات الغرض الخاص.

 
 إدارة الصناديق

 
        يعة لهععذه   ال                                                                                                                           يقعوم البنععك بعإدارة وتسععيير الموجعودات المحععتفظ بهعا فععي صعناديق االسععتثمار المشعتركة بالنيابععة ععن المسععتثمرين. ال يعتم إدراج البيانععات الم

  .                              طرا  على المنشأة، كما ذكر أعاله                                                        المنشآت في البيانات المالية الموحدة إال إذا كان البنك مسي
 

        السيطرة       فقدان
 

السيطرة بإلغاء تسجيل موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة وغيرها من عناصر حقوق الملكية  خسارةيقوم البنك عند 
إذا احتفظ البنك بأي حصص في الشركة  .الربح أو الخسارةعن فقدان السيطرة ضمن  نانتجالمتعلقة بالشركة التابعة. يتم تسجيل أي فائض أو عجز 

طريقة حقوق        وفقا  لمحتسبة  اتاستثمارك                                                                             م قياس هذه الحصص بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة، ويتم احتسابها الحقا  التابعة السابقة، فإنه يت
                                                                                                        الملكية أو وفق ا للسياسة المحاسبية للبنك بالنسبة لألدوات المالية وذلك استنادا  إلى مستوى التأثير القائم.

 
                               المعامالت المستبعدة عند التوحيد

 
 بالكامل عند التوحيد.بين شركات المجموعة ما الناتجة عن المعامالت والتدفقات النقدية األرصدة واإليرادات والمصاريف جميع يتم استبعاد 

 
       زميلة    ة              استثمار في شرك

 
إن التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية  .هام عليهاتأثير  المجموعة لدىالتي  المنشآتهي تلك  الزميلة اتالشركإن 

 والتشغيلية في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.  
 

 تكلفة اإلستثمارات تكاليفتتضمن  .بالتكلفةيتم احتساب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا 
 المعامالت.

 
، اإلستثمار في شركة زميلة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في المجموعةلمرحلية حصة االموجزة الموحدة تتضمن المعلومات المالية 
 .من تاريخ حصول التأثير الهام وحتى تاريخ إنتهاء التأثير الهام، للمجموعةالسياسات المحاسبية  لتتوافق معتعديالت التمثل حقوق الملكية، بعد 

 
التي تتضمن أية إستثمارات  اإلستثمار،، فإن القيمة المدرجة لهذ ات المستثمر فيهافي الشرك افي الخسائر عن حصته المجموعةعندما تزيد حصة 

التزامات قانونية أو  المجموعةيتم تخفيضها إلى صفر ويتوقف االعتراف بأية خسائر اضافية أخرى إلى الحد الذي يكون فيه لدى  ،طويلة األجل

 دفعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها.  تاستداللية متوقعة أو قدم
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 ترتيبات مشتركة 

فيها سيطرة مشتركة، والتي تم تأسيسها بعقود تتطلب موافقة باإلجما  التخاذ القرارات  المجموعةمتلك تالترتيبات المشتركة هي الترتيبات التي 
                                                               عوائد هذه الترتيبات. تصن ف الترتيبات وتحتسب على النحو التالي:  على حول األنشطة التي يكون لها تأثير كبير

 
قوم باحتساب ت المجموعةالمطلوبات المتعلقة بترتيب ما، فإن في حقوق في الموجودات والتزامات  للمجموعةعندما يكون  –العملية المشتركة 

                                                       و المتكبدة بشكل  مشترك، فيما يتعلق بالعملية المشتركة. في تلك المحتفظ بها أ ا، وكذلك حصتهاومعامالته اومطلوباته اموجوداته
 

باستخدام طريقة حقوق  اقوم باحتساب حصتهت المجموعة، فإن حقوق في صافي موجودات الترتيبات للمجموعةعندما يكون  –المشرو  المشترك 
 لشركات الزميلة.ا فيالملكية كما 

 
 اإلستثمار في األوراق المالية – األدوات المالية 2-4
 

، ما عدا في حالة الموجودات                             العائدة مباشرة  إلى اإلستحواذ                                                مبدئيا  بالقيمة العادلة، زائدا  تكاليف المعاملة اإلستثمار في األوراق الماليةيتم قياس 

، في الربح أو الخسارة         مباشرة   يتم اإلعتراف بهاتكلفة المعامالت أن حيط والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 .                              تسابها الحقا  بناء  على تصنيفهاويتم اح

يتم عند التسجيل األولي على الغرض ونية اإلدارة من امتالك األدوات المالية إضافة إلى خصائصها.  اإلستثمار في األوراق الماليةيعتمد تصنيف 

 الفئات التالية: إلىألوراق المالية تصنيف االستثمارات في ا

 
 .استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  االستحقاق. لتاريخاستثمارات محتفظ بها 
 .متاحة للبيع 
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

الربح أو الخسارة عندما يكون محتفظ بها بغرض المتاجرة أو عندما تكون  يتم تصنيف االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل
 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 :إذالمتاجرة لاالستثمارات في األوراق المالية كمحتفظ بها  يتم تصنيف

 
  أو ؛القريب في المستقبلأو شراؤها بيعها  بهدفرئيسي  بشكلأو شراؤها تم اقتناؤها 
  معا  ولديها دليل فعلي لنمط أداة مالية تحقق أرباح على المدى  البنكديرها يجزء من محفظة أدوات مالية محددة عند اإلعتراف المبدئي يمثل                                                           

 القصير، أو
 حوط.وغير الفعالة كأداة مصنفة الغير  كونه من المشتقات 
 

رض المتاجرة يمكن تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند إن االستثمارات في األوراق المالية بخالف تلك المحتفظ بها بغ
 :في حالاألولي  اإلعتراف

 
  الذي قد ينشأ بأي شكل آخر عند قياس هذه االستثمارات حالة تناقض في القياس أو االعتراف  مهم      بشكل   يزيل أو يخفضهذا التصنيف كان

 على أساس مختلف.
  إدارة بما يتماشى مع إستراتيجية التي تتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، ومالية  أصول                           أن تشكل جزءا  من مجموعة من

 بحيط أن المعلومات المتعلقة بتشكيل هذه المجموعات يتم تزويدها داخليا على هذا األساس؛ أو، المجموعةالمخاطر واالستثمار المعتمدة لدى 
 األدوات المالية:  39                                                                                                تشكل جزءا  من عقد يحتوي على واحدة أو أكثر من المشتقات المدمجة ويجيز المعيار المحاسبي الدولي رقم  أن"

 ( بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.اإللتزامأو  األصلوالقياس" تصنيف العقد الموحد بأكمله ) عترافاال
 

أي أرباح أو خسائر ناشئة عن إعادة القياس في ب اإلعترافبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، مع  اإلستثماراتيتم إظهار 
  بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي.
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 االستحقاق لتاريخمحتفظ بها 
 

اإليجابية والقدرة على  الرغبة المجموعةاالستثمارات التي توجد لها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد مع تواريخ استحقاق ثابتة ولدى  يتم تصنيف
 االستحقاق.  لتاريخاستثمارات محتفظ بها كاالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق، 

 
                    ، ويتم قياسها الحقا  مضافا إليها أية تكاليف مباشرة عائدة للمعامالت                                 االستحقاق مبدئيا  بالقيمة العادلة  لتاريخاالستثمارات المحتفظ بها ب يتم اإلعتراف

 اإليرادات على أساس معدل العائد الفعلي. ب اإلعتراف                                                                                          بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصا  أي خسائر انخفاض في القيمة، مع 
 

 عند االستحواذ باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  ةيتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالو
 

                                          المحم لة بالتكلفة المطفأة، فإن مبلغ خسارة  االستحقاق لتاريخإذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة االستثمارات المحتفظ بها 
لألصل والقيمة الحالية للتدفقات  المدرجةفي بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي على أساس الفرق بين القيمة  يتم اإلعتراف بهانخفاض القيمة 

 رات.                                                                                 النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة وفقا  لمعدل الفائدة األصلي الفعلي لهذه االستثما
 

                                                                                    االستحقاق ولم يقترب تاريخ استحقاقها، ال يمكن عادة  بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير  لتاريخإن االستثمارات المصنفة كاستثمارات محتفظ بها 
ط لمخاطر أسعار الفائدة أو الدفع المسبق، مما يعكس طبيعة هذه  تصنيفهاعلى استخدام هذا التصنيف، كما ال يمكن  المجموعةعلى قدرة                                                                      كبند تحو 

 االستثمارات على المدى الطويل.
 

 متاحة للبيع
 

متاحة للبيع". إن كاالستحقاق" يتم تصنيفها " لتاريخإن االستثمارات غير المصنفة إما "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "كمحتفظ بها 
فائدة أو أسعار الموجودات المتاحة للبيع يتم االحتفاظ بها لفترة غير محددة من الزمن ويمكن بيعها لتلبية متطلبات السيولة أو التغيرات في معدالت ال

 السلع أو األسهم.
 

                                     ، ويتم قياسها الحقا  بالقيمة العادلة. دة للمعامالتمضافا إليها أية تكاليف مباشرة عائ                                                  االستثمارات المتاحة للبيع مبدئيا  بالقيمة العادلة، ب اإلعترافيتم 
غير نشط، وكذلك تستند القيم العادلة للموجودات المالية المدرجة في األسواق النشطة إلى األسعار الحالية. إذا كان السوق المتداول فيه األصل المالي 

خدام أساليب التقييم )مثل أحدط المعامالت المبرمة على أساس تجاري وتحليل حدد القيمة العادلة باستت المجموعةاألوراق المالية غير المدرجة، فإن 
يتم تسجيل  ق                                                                                                                          التدفقات النقدية المخصومة وأساليب التقييم األخرى(. في الحاالت النادرة للغاية التي ال يمكن فيها قياس القيمة العادلة بشكل  موثو

 .إن وجد، االستثمارات بسعر التكلفة وفحص االنخفاض في قيمتها،
 

غيرات إن األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة يتم تسجيلها ضمن بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي تحت بند الت
ائر الصرف المتراكمة في القيمة العادلة باستثناء خسائر االنخفاض في القيمة والفائدة المحتسبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وأرباح وخس

منخفض على أنه  تحديدهبيع االستثمار أو  عنداألجنبي على الموجودات النقدية حيط يتم تسجيلها مباشرة في بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي. 
يتم إدراجها في بيان الدخل                                                                                                            ، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المحتسبة سابقا  في حقوق الملكية ضمن التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة القيمة

 أخرى.تشغيلية الموجز الموحد المرحلي للفترة ضمن بند إيرادات 
 

              حالية، ناقصا  في حال انخفاض قيمة استثمار متاح للبيع، فإن الفرق بين تكلفة االستحواذ )صافية من أي مدفوعات رئيسية أو إطفاء( والقيمة العادلة ال
بيان  واإلعتراف به ضمنضمن بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي، يتم حذفه من حقوق الملكية  عترف بهاالمالسابقة  القيمة خسارة انخفاض

 الدخل الموجز الموحد المرحلي. 
 

ألصل خسارة االنخفاض في قيمة األصل المالي المتاح للبيع، فإن المعالجة المحاسبية الالحقة للتغيرات في القيمة العادلة لذلك اب اإلعترافوبمجرد 
                                                                 تختلف تبعا  لطبيعة األصل المالي ذي الصلة المتاح للبيع وفقا  لآلتي:

 
 لي عندما بالنسبة لسندات الدين المتاحة للبيع، فإنه يتم تسجيل االنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة في بيان الدخل الموجز الموحد المرح

نتيجة النخفاض آخر في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. وفي  يتوفر دليل موضوعي آخر على وجود االنخفاض في القيمة
االنخفاض في القيمة العادلة لألصل المالي مباشرة ضمن ب اإلعترافحال لم يتوفر دليل موضوعي آخر على االنخفاض في القيمة، فإنه يتم 

خسارة ب اإلعتراف                                                                                                                  حقوق الملكية. إذا زادت القيمة العادلة لسندات الدين في أي فترة الحقة وكانت هذه الزيادة متعلقة موضوعيا  بحدط يقع بعد 
خفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموجز الموحد انخفاض القيمة في بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي، فإنه يتم عكس خسارة االن

 المرحلي بقدر الزيادة في القيمة العادلة. 
 
  واإلعتراف بهابالنسبة لسندات حقوق الملكية المتاحة للبيع، فإنه يتم التعامل مع كافة الزيادات الالحقة في القيمة العادلة لألداة كإعادة تقييم 

االنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة في بيان الدخل الموجز ب اإلعتراف                                                   ضمن الدخل الشامل اآلخر وت ضاف إلى حقوق الملكية. يتم 
 تم عكسالموحد المرحلي بقدر الخسائر المتراكمة المتكبدة عن االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بتكلفة االستحواذ على سندات حقوق الملكية. ال ي

 خسائر انخفاض القيمة المحتسبة على سندات حقوق الملكية من خالل بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي.
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، ويكون غير مخصص كالهماأو من أجل إرتفا  قيمة العقارات أو للحصول على دخل من اإليجار إما محتفظ به العقار الاالستثمار العقاري هو إن 

التقييم  بتاريخللبيع في سياق العمل االعتيادي، ويستخدم في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو ألغراض اإلدارية. يتم إدراج االستثمار العقاري 
 خبراء تقييم مستقلين. من قبللقيمة العادلة بصورة دورية ا تحديدبيان المركز المالي. يتم  بتاريخعلى أساس القيمة العادلة 

 
التكلفة بما في ذلك كافة التكاليف ب                       كاستثمار عقاري مبدئيا   في المستقبلأو تطويره الستخدامه  بناؤه يتماالستثمار العقاري قيد التطوير الذي  يتم قياس

االستثمارات العقارية بالقيمة  يتم قياس، بعد اإلعتراف المبدئيلموظفين ذات الصلة. تكاليف ا بما في ذلكالمباشرة المتعلقة بتصميم وتشييد العقار 
 العادلة. 

 
عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي في الفترة التي  الناتجةيتم إدراج األرباح أو الخسائر 

 تنشأ فيها.
 

 البنوك المركزيةنقد وأرصدة لدى  .3
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016  2015 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم   

 917,855  966,228 نقد في الصندوق
 2,869,993  1,740,057 أرصدة لدى البنوك المركزية

 9,745,626  9,840,482 احتياطيات محتفظ بها لدى البنوك المركزية
 6,641,250  5,013,645 شهادات إيدا  لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 5,553  137,679 شراء عكسي مع المصرف المركزي
 20,180,277  17,698,091 مجموع النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

    إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:
 20.145.189  17,532,436 اإلمارات العربية المتحدةداخل دولة 

 35.088  165,655 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
 17,698,091  20.180.277 

 
 االحتياطيات المحتفظ بها لدى البنوك المركزية ودائع لدى البنوك المركزية بنسب محددة فيما يتعلق بالودائع تحت الطلب وودائع التوفير تمثل

 والودائع ألجل والودائع األخرى. إن هذه االحتياطيات متاحة فقط للعمليات اليومية وبشروط محددة.
 

 يصافبال، ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك .4
 

 كما في  كما في  

 ديسمبر 31  يونيو 30 

 2016  2015 

 مدققة  غير مدققة 

 ألف درهم  ألف درهم   

    

 398,773  196,367 أرصدة مستحقة من البنوك
 524,324  107,869 ودائع هامشية
 13,843,958  16,022,496 ودائع ألجل

 187,942  1,293,779 حسابات وكالة
 7,596,546  4,826,545 مقدمة إلى البنوكقروض وسلفيات 

 22,551,543  22,447,056 الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك إجمالي

ًًناقصاً:ًمخصصًإنخفاضًالقيمةً)إيضاحً ًً ًًًًً ً ًًًًًً ًًً ًًًً ً ً ً ً  ً ًً ًًً9)  (124,108)  (169,622) 

 22,381,921  22,322,948 بالصافي، مجموع الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك

    إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:
 6,206,241  8,791,801 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 16,345,302  13,655,255 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 22,447,056  22,551,543 

ًًناقصاً:ًمخصصًإنخفاضًالقيمةً)إيضاحً ًً ًًًًً ً ًًًًًً ًًً ًًًً ً ً ً ً  ً ًً ًًً9)  (124,108)  (169,622) 

 22,322,948  22,381,921 
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 )تابع( ، بالصافيودائع وأرصدة مستحقة من البنوك .4
 

 الطابع"ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك، صافي" لتعكس بشكل أفضل إلىلبنوك من االمستحقة خالل الفترة، تم إعادة تصنيف القروض والسلفيات 

 على ذلك، تم إعادة تصنيف مبالغ المقارنة المتعلقة بالسنوات السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.                       عمال المقترضين. بناء  أل األساسي

للودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقايضات الصرف األجنبي،  المجموعةتحوط ت

 31درهم ) ال شيء 2016 يونيو 30لهذه المقايضات كما في  الموجبة                                                                  صن ف هذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة تو

 درهم(. ألف 479 صافي القيمة العادلة الموجبة بقيمة – 2015ديسمبر 

واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة لبنوك المقدمة إلى االقروض والسلفيات  تم بموجبها رهنحيط  شراءالإعادة تمويل المجموعة اتفاقيات  أبرمت

بموجب ات خدمة الضمان يتفاقال المرهونة القروضتخضع . المرهونة القروضة بهذه المتعلق والعوائدبالمخاطر  المجموعةحتفظ ت. كضمانات

 :المتعلقة بهاالمالية  المطلوباتولهذه القروض  المدرجة. يبين الجدول التالي القيمة الدولية للمبادالت والمشتقات إتفاقيات الجمعية

ً)مدققة(2015ًديسمبر31ًًكماًفيً  )غيرًمدققة( 2016يونيو  30كما في  

 

 المدرجةالقيمة 
للموجودات 

  المرهونة

  المدرجةالقيمة 
للمطلوبات المتعلقة 

  بها
 المدرجةالقيمة 

  للموجودات المرهونة
 المدرجةالقيمة 

 للمطلوبات المتعلقة بها 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 1,181,421  1,720,801  1,086,258  1,573,880 تمويل إعادة الشراء
        

 
 إيداعات الشراء العكسي .5
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016  2015 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم   

 2.419.776  1,014,181 بنوك ومؤسسات مالية
 1.836.501  - عمالء

 4.256.277  1,014,181 إيداعات الشراء العكسيمجموع 

    إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:
 2.762.095  71,590 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 1.494.182  942,591 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 1,014,181  4.256.277 

 
 31)ألف درهم  1.021.230سندات بقيمة عادلة تبلغ  ضمانات تم بموجبها الحصول على اتمقايضإعادة شراء واتفاقيات  المجموعة تأبرم

كضمان مقابل إيداعات الشراء العكسي. ويحتفظ ( ألف درهم 4.386.217سندات بقيمة عادلة تبلغ و ألف درهم 12.158 نقد بمبلغ -2015ديسمبر 

إعادة الشراء الرئيسية  اتفاقات إلىتخضع أحكام وشروط هذه الضمانات لمستلمة كضمان. ة بهذه السندات االطرف المقابل بالمخاطر والمزايا المتعلق

 .العالمية

 
 أوراق مالية بغرض المتاجرة .6
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016  2015 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم   

 62.261  229,162 سندات
    

    
    التركيزات الجغرافية هي كما يلي:إن 

 48.416  128,339 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 13.845  100,823 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 229,162  62.261 

 
 ق. تمثل السندات استثمارات معظمها في القطا  العام. تستند القيمة العادلة لألوراق المالية بغرض المتاجرة على األسعار المدرجة في السو
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 أدوات مالية مشتقة .7
 

 المالية المشتقة. يبين الجدول التالي القيم العادلة الموجبة )الموجودات( والسالبة )المطلوبات( لألدوات
 
 القيم العادلة  

 القيم اإلسمية  المطلوبات  الموجودات  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  )غير مدققة( 2016 يونيو 30كما في 

       مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

 114,857,498  728,687  761,453  مشتقات صرف أجنبي 

 142,662,264  3,244,575  3,230,970  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

 15,991,504  117,008  113,841  معدالت الفائدة والسلع خيارات 

 45,864,768  1,071  1,694  متداول( - عقود مستقبلية )صرف

 2,832,564  317,926  336,751  مقايضات السلع والطاقة 

 7,055,101  42,640  62,580  خيارات المقايضات 

 329,263,699  4,451,907  4,507,289  مصدرة بغرض المتاجرةالمجموع المشتقات المحتفظ بها أو 

       مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة

 50,168,817  955,182  632,616  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

       مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

 4,509,978  82,697  22,483  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

 13,074,863  120,537  73,697  عقود صرف أجنبي آجلة

 17,584,841  203,234  96,180  بها كتحوطات للتدفقات النقديةمجموع المشتقات المحتفظ 

       

 397,017,357  5,610,323  5,236,085  مجموع األدوات المالية المشتقة

   

       )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في 

       مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

 83,468,566  547,656  603,776  مشتقات صرف أجنبي 

 126,344,389  2,510,906  2,451,771  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 

 16,178,025  178,628  188,336  معدالت الفائدة والسلع خيارات 

 1,234,013  397  796   عقود معدالت آجلة 

 38,970,027  1,045  1,335  متداول( - عقود مستقبلية )صرف

 1,322,557  297,369  297,824  مقايضات السلع والطاقة 

 6,733,713  19,578  36,062  خيارات المقايضات 

 274,251,290  3,555,579  3,579,900  مجموع المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة

       مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة

 48,936,487  1,001,934  365,361  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 
       مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

 3,700,749  35,463  49,271  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 
 15,233,654  148,204  7,376  عقود صرف أجنبي آجلة

 18,934,403  183,667  56,647  مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية
       

 342,122,180  4,741,180  4,001,908  مجموع األدوات المالية المشتقة

 
                                                                                     تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت وال تعتبر مؤشرا  على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

أشهر المنتهية   الستةلفترة ألف درهم ) 5.245القيمة العادلة والتدفقات النقدية بقيمة والمتعلقة بغير الفعالة تحوطات المن  مكاسبتم تسجيل صافي 
 ألف درهم( في بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي. 8.528بقيمة  خسائر - 2015 يونيو 30في 
 

ألف درهم( مقابل  76.674 – 2015يسمبر د 31ألف درهم ) 441.903على ضمان نقدي بقيمة  المجموعة ت، حصل2016 يونيو 30كما في 
 لموجودات المشتقة من بعض األطراف المقابلة.ا
 

ألف درهم(  600.980 – 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 283.401بإيدا  ضمان نقدي بقيمة  المجموعة ت، قام2016 يونيو 30كما في 

ألف درهم( مقابل القيمة العادلة السالبة  1.367.440 – 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 1.980.319واستثمارات في أوراق مالية بقيمة 

ديسمبر  31ألف درهم كضمان مقابل القيمة العادلة الموجبة المشتقة ) 39.902حصل البنك على سندات بقيمة عادلة تبلغ  للمطلوبات المشتقة.

 .الدولية للمبادالت والمشتقات إتفاقيات الجمعيةبموجب ات خدمة الضمان يتفاقالتخضع هذه الضمانات ال شيء درهم(.  – 2015
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 استثمارات في أوراق مالية .8
 

 
 اإلمارات 
 العربية 
 المتحدة

 دول أخرى في
مجلس التعاون 

 الخليجي

  

  باقي  

 دول  
 المجموع العالم

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم )غير مدققة( 2016 يونيو 30
     استثمارات متاحة للبيع

     مدرجة:

 8,743,781 3,536,636 1,738,923 3,468,222 أوراق مالية حكومية 

 7,251,364 1,341,248 497,630 5,412,486 قطا  عام  -سندات مالية  

 6,977,408 3,760,136 602,743 2,614,529                    بنوك ومؤس سات مالية -سندات مالية  

 790,869 260,789 - 530,080 شركات -سندات مالية  

 552  - - 552 أدوات حقوق الملكية 

 149,406 78,953 - 70,453 صناديق مشتركة 

 23,913,380 8,977,762 2,839,296 12,096,322 المدرجةمجموع االستثمارات 
     غير مدرجة:

 322,521 - 322,521 - أوراق مالية حكومية 

 54,946 54,946 - -                    بنوك ومؤس سات مالية -سندات مالية 

 336,521 13,446 - 323,075 أدوات حقوق الملكية 

 52,857 - - 52,857 صناديق مشتركة 

 766,845 68,392 322,521 375,932 مجموع االستثمارات غير المدرجة 

 24,680,225 9,046,154 3,161,817 12,472,254 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

 

     )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في 
     استثمارات متاحة للبيع

     مدرجة:

 4,922,795 3,153,778 736,295 1,032,722 أوراق مالية حكومية 
 6,007,236 1,250,173 102,898 4,654,165 قطا  عام  -سندات مالية  
 8,302,970 5,342,028 348,164 2,612,778                    بنوك ومؤس سات مالية -سندات مالية  
 674,302 146,130 - 528,172 شركات -سندات مالية  
 988 448 - 540 أدوات حقوق الملكية 
 143,586 76,867 - 66,719 صناديق مشتركة 

 20,051,877 9,969,424 1,187,357 8,895,096 مجموع االستثمارات المدرجة
     غير مدرجة:

 398,109 - 398,109 - أوراق مالية حكومية 
 362,732 13,248 - 349,484 أدوات حقوق الملكية 
 50,889 - - 50,889 صناديق مشتركة 

 811,730 13,248 398,109 400,373 مجموع االستثمارات غير المدرجة 

 20,863,607 9,982,672 1,585,466 9,295,469 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

 

ضد مخاطر أسعار الفائدة والصرف األجنبي على بعض االستثمارات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة من خالل مقايضات  المجموعةتحوط ت

كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بلغ صافي  بتصنيف هذه األدواتقوم تمعدالت الفائدة والمقايضات فيما بين العمالت، و

بلغ صافي القيمة  – 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 236.235ما قيمته  2016 يونيو 30لمقايضات أسعار الفائدة كما في  سالبةالالقيمة العادلة 

 .الموجز الموحد المرحليهذه التحوطات ضمن بيان الدخل  فعاليةوخسائر عدم  مكاسبألف درهم(. تم إدراج  224.564ما قيمته  الموجبةالعادلة 
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 )تابع( استثمارات في أوراق مالية .8
 

بالمخاطر  المجموعة تحتفظاتفاقيات إعادة شراء حيط تم بموجبها رهن السندات واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات.  المجموعة تأبرم

بها لدى األطراف المقابلة كضمانات إتفاقيات إعادة الشراء العكسي الرئيسية تخضع السندات المحتفظ والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرهونة. 

 لهذه السندات والمطلوبات المالية المتعلقة بها: المدرجةالجدول التالي القيمة  العالمية. يبين

 

 )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في              )غير مدققة( 2016 يونيو 30كما في             

 
 المدرجةالقيمة 

  للموجودات المرهونة
  المدرجةالقيمة 

  للمطلوبات المتعلقة بها
 المدرجةالقيمة 

  للموجودات المرهونة
 المدرجةالقيمة 

 للمطلوبات المتعلقة بها 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 3.152.676  3.304.381  855.005  902.895 تمويل إعادة الشراء
        
 

 
ألف  1.382.197 – 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 2.053.523                                                     أيضا  برهن استثمارات في أوراق مالية بقيمة عادلة تبلغ  المجموعة تقام

 بالمخاطر والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرهونة. وبقيت المجموعة محتفظةدرهم( كضمان مقابل حسابات هامشية تحت الطلب. 

 
 ، بالصافيإلى العمالء قروض وسلفيات .9
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2016  2015 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

     

 4,487,083  4,572,918  سحوبات على المكشوف )أفراد وشركات(

 28,400,112  30,062,932  قروض أفراد

 111,442,577  118,063,789  قروض شركات

 3,517,946  3,724,417  بطاقات ائتمان

 4,578,009  4,347,043  تسهيالت أخرى 

 152,425,727  160,771,099  إلى العمالء إجمالي القروض والسلفيات

 (6,175,265)  (5,918,116)                                 ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة 

 146,250,462  154,852,983  ، بالصافيإلى العمالء مجموع القروض والسلفيات

 
 .4 راجع إيضاحصافي"، بال، البنوكإلى "ودائع وأرصدة مستحقة من التي تم إعادة تصنيفها  للبنوك المستحقة ياتلقروض والسلفل
 

 كما يلي:هي التمويل اإلسالمي المدرجة في الجدول أعاله  إن موجودات
 
 كما في  فيكما   
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2016  2015 
 مدققة  غير مدقق  
 ألف درهم  ألف درهم  

 2,180,790  2,612,468  المرابحة

 6,749,806  7,475,366  تمويل إجارة

 32,390  28,536  المضاربة

 5,303,398  6,082,489        الس لم

 197,983  194,489  أخرى

 14,464,367  16,393,348  التمويل اإلسالميإجمالي موجودات 

 (191,169)  (339,442)                                ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة

 14,273,198  16,053,906  صافي موجودات التمويل اإلسالمي

 
قوم تذات المعدالت الثابتة والمتغيرة باستخدام مقايضات معدالت الفائدة، و إلى العمالء بالتحوط على بعض القروض والسلفيات المجموعةقوم ت

 يونيو 30لهذه المقايضات كما في  السالبةبتصنيف هذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بلغ صافي القيمة العادلة 

 ألف درهم(. 481ما قيمته  السالبةبلغ صافي القيمة العادلة  – 2015سمبر دي 31ألف درهم ) 22.647ما قيمته  2016
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إحتفظت واالحتفاظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات.  القروضحيط تم بموجبها رهن مهيكلة إعادة شراء تمويل اتفاقيات  المجموعة تأبرم
بحيط تخضع هذه الضمانات إلتفاقيات خدمة الضمان القروض كضمان  تم وضعالمرهونة.  بالقروضبالمخاطر والعوائد المتعلقة  المجموعة

 بها: المتعلقةالمالية  والمطلوباتلهذه القروض  المدرجة. يبين الجدول التالي القيمة الدولية للمبادالت والمشتقات الجمعية اتبموجب إتفاقي
 

 )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في   )غير مدققة( 2016 يونيو 30كما في  

 

 المدرجةالقيمة 
  المرهونة للقروض

 المدرجةالقيمة 
  للمطلوبات المتعلقة بها

  المدرجةالقيمة 
  المرهونة للقروض

للمطلوبات  المدرجةالقيمة 
 المتعلقة بها

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        

 225.120  302.444  219.226  294.543 تمويل إعادة الشراء

 
ألف  795.475بلغت بقيمة اسمية  إلى العمالء ياتقروض وسلف تقديمبموجبها تم ، والتي ماليةأوراق وإقتراض ترتيب إقراض  المجموعة تأبرم

ألف درهم كما  653.436 المقترضةلسندات لألف درهم. بلغت القيمة العادلة  498.288بلغت درهم مقابل سندات ذات جودة عالية وقيمة اسمية 
طراف المعنية. يخضع هذا األوالسندات المقترضة مع  الممنوحة المتعلقة بالقروضبالمخاطر والعوائد  المجموعة تحتفظ. 2016 يونيو 30في 

 (.GMSLA) جريتيز ليندنوإتفاقية جلوبال ماستر سيكيالترتيب وفقا ألحكام وشروط 
 
 :هي كما يلي في المخصص الفردي والجماعي لالنخفاض في قيمة القروض والسلفيات الحركةإن 
  

 )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في   )غير مدققة( 2016 يونيو 30كما في  

 
 انخفاض فردي 

  في القيمة
انخفاض جماعي 

  في القيمة
 

  المجموع
 انخفاض فردي 

  في القيمة

انخفاض 
جماعي في 

  القيمة
 

 المجمو 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            

 6.777.743  2.920.947  3.856.796  6.344.887  2.968.889  3.375.998 الرصيد اإلفتتاحي
            

 752,846  48,230  704,616  792,366  312,213  480,153                           المحم ل خالل الفترة / السنة

 (252,566)  -  (252,566)  (70,238)  -  (70,238) مستردات خالل الفترة / السنة 

 500,280  48,230  452,050  722,128  312,213  409,915                                صافي المحم ل خالل الفترة / السنة

 (126,033)  -  (126,033)  (33,898)  -  (33,898)  خصم معكوس

 (806,219)  -  (806,219)  (990,796)  -  (990,796) صافي المبالغ المحذوفة

 (884)  (288)  (596)  (97)  (128)  31 تحويل عمالت

 6,344,887  2,968,889  3,375,998  6,042,224  3,280,974  2,761,250  الختاميالرصيد 

 
 :هو كما يليلعمالء والبنوك إلى اعلى القروض والسلفيات إنخفاض القيمة توزيع مخصص إن 
 

 )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في   )غير مدققة( 2016يونيو  30كما في  

 
 انخفاض فردي 

  في القيمة
انخفاض جماعي 

  في القيمة
 

  المجموع
 انخفاض فردي 

  في القيمة

انخفاض 
جماعي في 

  القيمة
 

 المجمو 
 ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            
 6,175,265  2,799,267  3,375,998  5,918,116  3,156,866  2,761,250ًقروضًوسلفياتًإلىًالعمالء

ً(4قروضًوسلفياتًإلىًالبنوكً)إيضاحً

 
-  

 
124,108  124,108  

 
-  

 
169,622  169,622 

 6,344,887  2,968,889  3,375,998  6,042,224  3,280,974  2,761,250 المجموع
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 بحسب قطا  النشاط االقتصادي: إلى العمالء يلي محفظة القروض والسلفياتفيما 
 

 )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في   )غير مدققة( 2016 يونيو 30كما في  

 
داخل دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

خارج دولة 
اإلمارات العربية 

  المجموع المتحدة

 داخل دولة
اإلمارات العربية 

 المتحدة

دولة خارج 
اإلمارات العربية 

 المجمو  المتحدة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        القطاع االقتصادي
 216,646 - 216,646  210,649 - 210,649 الزراعة 
 293,703 215,698 78,005  466,141 395,143 70,998 الطاقة 
 4,926,018 1,071,780 3,854,238  4,993,312 1,133,934 3,859,378 التجارة 

 54,382,905 1,088,985 53,293,920  56,068,184 1,400,514 54,667,670 االستثمار العقاري والضيافة
 2,380,189 962,756 1,417,433  3,151,245 1,010,754 2,140,491 النقل والمواصالت 

 39,312,380 235,132 39,077,248  40,418,160 234,595 40,183,565 األفراد
 33,080,419 258,258 32,822,161  35,899,808 1,001,900 34,897,908                              الحكومة ومؤس سات القطا  العام

 12,320,733 2,456,281 9,864,452  12,971,518 2,425,204 10,546,314                      المؤس سات المالية )*(
 3,283,190 1,508,795 1,774,395  3,782,965 1,775,836 2,007,129 التصنيع
 1,778,780 187,590 1,591,190  2,118,275 235,828 1,882,447 الخدمات 
 450,764 247,050 203,714  690,842 76,245 614,597 أخرى

 151,081,146 9,689,953 160,771,099  144,193,402 8,232,325 152,425,727 
 (6,175,265)    (5,918,116)                                 ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة

 146,250,462    154,852,983   ، بالصافيإلى العمالء مجموع القروض والسلفيات

 )*( تشمل شركات االستثمار. 
 

 استثمارات عقارية .10
 
 ألف درهم   

 615.778   2015يناير  1كما في 

 31.677   إضافات خالل السنة

 192   إعادة تقييم استثمارات عقارية

 647.647   )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في 

 640   إضافات خالل الفترة

 (2.850)   إستبعادات خالل الفترة

 645.437   )غير مدققة( 2016 يونيو 30كما في 

 
 العادلالتقييم 

 
ات التي                                                                                                                             ت جرى أعمال التقييم بواسطة خبراء تقييم مستقلين مسجلين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة معترف بها وخبرات سابقة في موقع وفئة العقار

 . 2015سنة يجري تقييمها. تم تقييم العقارات خالل الربع األخير من 
 

 مثل للعقارات هو إستخدامها الحالي.عند تقدير القيم العادلة للعقارات، فإن اإلستخدام األعلى واأل
 

 من قبل خبراء التقييم المستقلين ما يلي: المستخدمةتتضمن منهجيات التقييم 
 
 ورة مع طريقة المقارنة المباشرة: تستخدم هذه الطريقة لتحديد قيمة العقار من خالل المعامالت المتعلقة بالعقارات المماثلة في المناطق المجا

 الالزمة لبيان الفروقات الخاصة بالعقار ذي الصلة.إجراء التعديالت 
  الذي طريقة االستثمار: تستخدم هذه الطريقة لتقدير قيمة العقار من خالل رسملة صافي اإليرادات التشغيلية للعقار على أساس العائد المناسب

 يتوقعه المستثمر من استثماره على مدار مدة االنتفا  الخاضعة للتقييم.
 

 قائمة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. للمجموعةستثمارات العقارية إن جميع اال
 

 موجودات أخرى .11
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2016  2015 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 1,079,214  1,326,571  فوائد مدينة

 7,241  6,908  ضرائب مقدمة

 55,083  91,351                مدفوعة مقدما  مصاريف 

 7,168,716  11,190,994  (16)إيضاح أوراق قبول 

 261,386  376,855  أخرى 

 8,571,640  12,992,679  مجموع الموجودات األخرى
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 أرصدة مستحقة للبنوك .12
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2016  2015 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 282,666  348.394  أرصدة مستحقة للبنوك

 88,289  276.893  ودائع هامشية

 1,320,838  1,853,013  ودائع ألجل

 1,691,793  2.478.300  مجموع األرصدة المستحقة للبنوك

 
                         الصرف األجنبي، ويصن ف هذه  مقايضات مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقابللودائع ألجل لبعض ايقوم البنك بالتحوط 

ديسمبر  31درهم ) ال شيء بلغت 2016 يونيو 30لهذه المقايضات كما في  السالبةصافي القيمة العادلة  إناألدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. 

 درهم(. ألف 1.562 السالبةصافي القيمة العادلة  – 2015

 ودائع العمالء .13
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2016  2015 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 62,189,594  71,223,591  ودائع ألجل

 51,713,778  53.308.165  ودائع حسابات جارية

 10,932,983  12,142,688  ودائع توفير

 17,628,523  11,116,048  ودائع مرابحة

 418,907  411,313  ودائع حكومية طويلة األجل

 642,511  852.999  ودائع هامشية

 143,526,296  149.054.804  مجموع ودائع العمالء

     

 :كما يليهي الودائع اإلسالمية )باستثناء ودائع المرابحة( المدرجة في الجدول أعاله 
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2016  2015 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 1,280,738  1,084,950  ودائع مضاربة ألجل

 1,363,893  1,803,259  ودائع وكالة

 2,646,781  3,366,923  ودائع حسابات جارية

 4,919,033  5,625,042  ودائع توفير مضاربة

 11,122  23,642  ودائع هامشية

 10,221,567  11,903,816  مجموع الودائع اإلسالمية

 
بالتحوط لبعض الودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة المتغيرة باستخدام مقايضات  تقوم المجموعة

. بلغ صافي القيمة أو كتحوطات للقيمة العادلة كتحوطات للتدفقات النقديةإما هذه األدوات  ويتم تصنيفالصرف األجنبي ومقايضات معدالت الفائدة 

ما  السالبةبلغ صافي القيمة العادلة  - 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 31.975ما قيمته  2016 يونيو 30لهذه المقايضات كما في  الموجبةلة العاد

 ألف درهم(. 32.953قيمته 
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 أوراق تجارية باليورو .14
 
 : هي كما يليبموجب برنامج البنك المتعلق بهذه األوراق  تفاصيل األوراق التجارية الصادرة باليوروإن 
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2016  2015 
 مدققة  غير مدققة  

 ألف درهم  ألف درهم  العملة

 2,294,750  4,647,922  أمريكيدوالر 

 2,341,393  1,584,176  يورو

 543,636  1,063,310  جنية استرليني

 453,223  377,677  فرنك سويسري

 67,062  -  أستراليدوالر 

 5,700,064  7,673,085  مجموع األوراق التجارية باليورو

 
         صن ف هذه يلبعض األوراق التجارية باليورو ضد مخاطر صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقايضات الصرف األجنبي و يتحوط البنك

 31ألف درهم ) 80.207ما قيمته  2016 يونيو 30كما في  لهذه المقايضات السالبةاألدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة 

 ألف درهم(.  82.811ما قيمته  السالبةبلغ صافي القيمة العادلة  – 2015ديسمبر 

 
وبأسعار مخصومة سالبة        سنويا   %1.48إلى  %0.006 تم إصدار األوراق التجارية باليورو بأسعار مخصومة حيط تراوحت معدالت الخصم بين

وبأسعار مخصومة سالبة تراوحت        سنويا   %2.17إلى  %0.04 - 2015ديسمبر  31)        سنويا   %0.68إلى  %0.07تراوحت معدالت الخصم بين 

 (.       سنويا   %0.85إلى  %0.68معدالت الخصم بين 
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 قروض .15
 
 كالتالي:هي )غير مدققة(  2016 يونيو 30تفاصيل القروض كما في إن 
 

 المجموع  سنوات 5أكثر من   سنوات 5 - 3  سنوات 3 - 1  خالل سنة واحدة    

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  العملة  األداة

 784,486  -  81,940  702,546  -  دوالر أسترالي  سندات عالمية متوسطة األجل

 164,822  -  -  164,822  -  رينمينبي صيني  

 49,658  -  49,658  -  -  يورو  

 648,234  -  -  365,531  282,703  رينغيت ماليزي  

 388,677  -  -  388,677  -  فرنك سويسري  

 504,024  -  -  -  504,024  درهم إماراتي  

 198,069  -  54,779  53,910  89,380  ين ياباني  

 305,883  -  305,883  -  -  دوالر هونج كونج  

 16,671,913  2,575,020  5,385,574  5,517,371  3,193,948  دوالر أمريكي  

             

    4,070,055  7,192,857  5,877,834  2,575,020  19,715,766 

             

 1,843,702  -  -  -  1,843,702  دوالر أمريكي  سندات صكوك إسالمية

 3,303,373  -  -  2,017,823  1,285,550  دوالر أمريكي  عائمسعر فائدة  -قروض ثنائية 

 1,465,902  -  -  731,302  734,600  دوالر أمريكي  سعر فائدة عائم –قروض مشتركة 

 3,818,955  3,818,955  -  -  -  دوالر أمريكي  ثابتسعر فائدة  -سندات ثانوية 

 381,970  381,970  -  -  -  فرنك سويسري  

 2,160,489  99,909  -  964,830  1,095,750  دوالر أمريكي  قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

             

    9,029,657  10,906,812  5,877,834  6,875,854  32,690,157 

 
يتم تصنيف هذه المقايضات إما كتحوطات للقيمة العادلة أو و، أو عقود مقايضات العمالت األجنبيةالفائدة  مقايضات معدالتما إ باستعمالالفائدة  معدالتمخاطر تبادل العمالت ولمخاطر  لبعض القروضمجموعة ال تتحوط

 ألف درهم.  122.505ما قيمته  2016 يونيو 30. بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في للتدفقات النقدية
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 )تابع(قروض  .15
 

 )مدققة( كالتالي: 2015ديسمبر  31تفاصيل القروض كما في 
 

   
 

  خالل سنة واحدة
  إلىسنة 

  سنوات 3
  5 إلى 3

  سنوات
 أكثر من 

 المجموع  سنوات 5

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  العملة  األداة

 679,758  -  679,758  -  -  دوالر أسترالي  متوسطة األجل سندات عالمية

 167,032  -  -  167,032  -  رينمينبي صيني  

 48,314  -  48,314  -  -  يورو  

 598,227  -  -  598,227  -  رينغيت ماليزي  

 388,677  -  -  388,677  -  فرنك سويسري  

 46,821  -  -  -  46,821  ليرة تركية  

 504,164  -  -  504,164  -  درهم إماراتي  

 222,650  -  46,192  45,896  130,562  ين ياباني  

 151,181  -  151,181  -  -  دوالر هونج كونج  

 14,589,976  2,014,940  7,988,737  4,586,299  -  دوالر أمريكي  

             

    177,383  6,290,295  8,914,182  2,014,940  17,396,800 

             

 1,841,406  -  -  -  1,841,406  دوالر أمريكي  سندات صكوك إسالمية

 3,302,321  -  -  2,751,371  550,950  دوالر أمريكي  سعر فائدة عائم -قروض ثنائية 

 1,465,125  -  -  1,465,125  -  دوالر أمريكي  سعر فائدة عائم - قرض مشترك

 636,355  -  -  -  636,355  جنيه استرليني  ودائع مصدرةشهادات 

 236,708  -  -  -  236,708  دوالر هونج كونج  

 3,662,417  3,662,417  -  -  -  دوالر أمريكي  ثابتسعر فائدة  -سندات ثانوية 

 371,382  371,382  -  -  -  فرنك سويسري  

 4,559,217  -  -  1,274,467  3,284,750  دوالر أمريكي  قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

             

    6,727,552  11,781,258  8,914,182  6,048,739  33,471,731 

 
يتم تصنيف هذه المقايضات إما كتحوطات للقيمة العادلة أو و، األجنبيةأو عقود مقايضات العمالت الفائدة  مقايضات معدالتما إ باستعمالالفائدة  معدالتمخاطر تبادل العمالت ولمخاطر  لبعض القروضمجموعة ال تتحوط

 ألف درهم.  870.826ما قيمته  2015 ديسمبر 31للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في 
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 )تابع( قروض .15
 

 سندات عالمية متوسطة األجل
 

)غير  2016 يونيو 30؛ وفيما يلي المعدالت المتعاقد عليها لقسائم الفائدة كما في تأخراتمكتستحق الفائدة على السندات العالمية متوسطة األجل 
 مدققة(:  

 

 سنوات 5أكثر من   سنوات 5 - 3  سنوات 3 - 1  خالل سنة واحدة العملة

  - دوالر أسترالي
 %4.75معدل فائدة ثابت يبلغ 

 -         سنويا   %3.73معدل فائدة ثابت يبلغ          سنويا  

  - صينيرينمينبي 
 معدل فائدة ثابت يتراوح من

 -  -     ا  سنوي %4.125إلى  3.70%

  -  - يورو
 59قسائم أرباح ربع سنوية بعائد 

 -  نقطة أساس مضافة إلى سعر يوريبور

 رينغيت ماليزي
  يبلغمعدل فائدة ثابت 

     ا  سنوي 4.30%
  يبلغمعدل فائدة ثابت 

 -  -     ا  سنوي 5.35%

  - فرنك سويسري

 110أرباح ربع سنوية بعائد قسائم 
نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور 

 -  -  بالفرنك السويسري

 إماراتي درهم
 %6.00معدل فائدة ثابت يبلغ 

 -  -  -         سنويا  

 ين ياباني
 %0.81معدل فائدة ثابت يبلغ 

         سنويا  
 %0.48معدل فائدة ثابت يبلغ 

 -         سنويا   %0.68معدل فائدة ثابت يبلغ          سنويا  

  -  - دوالر هونج كونج
 %2.30يتراوح بين معدل فائدة ثابت 
 -          سنويا   %2.86           سنويا  إلى 

 )*( دوالر أمريكي

 %1.45معدل فائدة ثابت يبلغ 
ربع سنوية أرباح قسائم         سنويا  و
نقطة  130إلى  108بمعدل 

  أساس مضافة إلى سعر ليبور

 يتراوح بينمعدل فائدة ثابت  
 %3.00إلى         سنويا   2.50%

         سنويا  

و  %2.63معدل فائدة ثابت يتراوح بين 
ربع سنوية أرباح قسائم و        سنويا   2.75%
نقطة أساس مضافة إلى سعر  73بمعدل 

  ليبور
معدل فائدة ثابت يتراوح بين 

        سنويا   %5.12و 4.52%
 

ويستحق طلبها         سنويا   %5.12و        سنويا   %4.52                       عاما  بعائد يترواح بين  30ألف درهم مستحقة على مدى  1.851.818)*( تشمل سندات بقيمة 
 بنهاية كل فترة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

 
 إسالمية سندات صكوك

 
 الدفع بصورة نصف سنوية. تستحق       سنويا   %4.071تحمل الصكوك معدل ربح بنسبة 

 
 بسعر فائدة عائم قروض ثنائية

 
 نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور. 80 إلى 60بمعدل قسائم شهرية 

 نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور. 70بمعدل  ربع سنويةقسائم 
 

 مشتركة بسعر فائدة عائمقروض 
 

 نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور. 68بمعدل قسائم شهرية 
 .نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور 60قسائم ربع سنوية بمعدل 

 
 سندات ثانوية بسعر فائدة ثابت

 

 2016 يونيو 30؛ وفيما يلي المعدالت المتعاقد عليها لقسائم الفائدة كما في كل ستة أشهرتستحق الفائدة على السندات الثانوية ذات السعر الثابت 
 )غير مدققة(:

 

 أكثر من خمس سنوات             العملة
        سنويا   %4.5إلى         سنويا   %3.125 يتراوح بينمعدل فائدة ثابت  دوالر أمريكي: 
        سنويا   %1.885معدل فائدة ثابت يبلغ  فرنك سويسري:
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 )تابع(قروض  .15
 

 )تابع( سندات ثانوية بسعر فائدة ثابت
 

 2018 سنة                                                                                                                       ت درج السندات الثانوية ذات سعر الفائدة الثابت بالكامل كقروض ثانوية ضمن الشق الثاني من رأس المال ألول فترة خمس سنوات حتى 
(. وقد تم اعتماد ذلك من 30وذلك ألغراض احتساب نسبة كفاية رأس المال )إيضاح  2023               سنويا  حتى عام  %20ثم يتم إطفاؤها بعد ذلك بمعدل 

ولكنها تحت  2023 سنةألف درهم مستحقة في  1.479.534اإلمارات العربية المتحدة. هناك سندات ثانوية بقيمة  المركزي في مصرفالبل ق
                                                                  الطلب بعد فترة خمس سنوات من تاريخ إصدارها بناء  على اختيار البنك.

 
 قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

 
 .       سنويا   %1.10           سنويا  إلى  %0.78معدل فائدة ثابت يتراوح بين 

 .نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور 145إلى  130بمعدل  ربع سنويةقسائم 

 

 مطلوبات أخرى .16
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2016  2015 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 506,502  717,400  فوائد دائنة

 384,677  401,233  عن التزامات المنافع المحددة إلتزام معترف به

 291,506  275,343  حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 626,360  625,864  إيرادات مؤجلة

 7,168,716  11,190,994  (11أوراق قبول )إيضاح 

 1,425,473  1,503,989  أخرى

 10,403,234  14,714,823  مجموع المطلوبات األخرى

 
 رأس المال   .17

 
ح به  ّ     المصر        ّ                  المصد ر والمدفوع بالكامل                    

 كما في كما في  
 ديسمبر 31 يونيو 30  
  2016 2015 
 مدققة غير مدققة  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 

 5.595.597 5.595.597 5.595.597 درهم للسهم 1أسهم عادية بقيمة 

                                                                      

 
( من رأس مال البنك %58.083 – 2015ديسمبر  31) %58.083، احتفظ مجلس أبوظبي لالستثمار بما نسبته 2016 يونيو 30كما في 

 المصدر والمدفو  بالكامل. 
 

  أسهم خزينة
 
 – 2015ديسمبر  31) 397.366.172بلغ  2016 يونيو 30من قبل البنك كما في  التي تم إعادة شراؤهاإجمالي عدد األسهم  إن

تم الحصول على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع والمصرف المركزي في اإلمارات العربية المتحدة والمساهمين في البنك (. 397.366.172

 .من أسهم البنك %10 حد على برنامج إعادة الشراء إلى
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 )غير مدققة(صافية من أسهم الخزينة  .احتياطيات أخرى .18
 

 :2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةحركة االحتياطيات لفترة 
 
           

         أسهم خطة   

ط احتياطي  تحويلاحتياطي  احتياطي احتياطي احتياطي احتياطي حوافز الموظفين،  أسهم  ّ  تحو    متراكمة  تغيرات    

 المجموع القيم العادلةفي  التدفقات النقدية عمالت أجنبية طوارئ عام قانوني نظامي بالصافي خزينة 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

           

  2016يناير  1الرصيد في 
(1,825,653) (92,959) 2,797,799 2,797,799 2,000,000 150,000 (73,260) 3,057 (100,219) 5,656,564 

 فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية 
- - - - - - (4,048) - - (4,048) 

 التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقديةصافي 
- - - - - - - 19,966 - 19,966 

إعادة تصنيف صافي التغيرات في القيمة العادلة إلى بيان الدخل الموجز 
 الموحد المرحلي

- - - - - - - (72,767) - (72,767) 

 التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيعصافي 
- - - - - - - - 135,110 135,110 

المحررة إلى بيان الدخل الموحد التغيرات في القيمة العادلة صافي 
 استثمارات متاحة للبيعالموجز الموحد المرحلي عند إستبعاد 

- - - - - - - - (1,748) (1,748) 

 76,513 133,362 (52,801) (4,048) - - - - - - للفترة اآلخر الشامل / الدخل(الخسارةمجموع )
 4,883 - - - - - - - 4,883 - تعديالت القيمة العادلة 

 17,604 - - - - - - - 17,604 -  الجزء المكتسب -أسهم 
 (32,562) - - - - - - - (32,562) - شراء أسهم 

 5,723,002 33,143 (49,744) (77,308) 150,000 2,000,000 2,797,799 2,797,799 (103,034) (1,825,653)  2016يونيو  30الرصيد في 

           

 5,791,798 251,692 (11,283) (63,385) 150,000 2,000,000 2,647,367 2,692,154 (66,099) (1,808,648) 2015يناير  1الرصيد في 
 (2,125) - - (2,125) - - - - - - لعمليات األجنبية افروقات الصرف الناشئة عن تحويل 

 307.883 - 307.883 - - - - - - - التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقديةصافي 
الموجز إعادة تصنيف صافي التغيرات في القيمة العادلة إلى بيان الدخل 

 (294.608) - (294.608) - - - - - - - المرحليالموحد 

 (26,595) (26,595) - - - - - - - - التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيعصافي 
المحررة إلى بيان الدخل الموحد التغيرات في القيمة العادلة صافي 

 (1,209) (1,209) - - - - - - - - استثمارات متاحة للبيععند إستبعاد  الموجز الموحد المرحلي

 (16,654) (27,804) 13,275 (2,125) - - - - - - للفترة اآلخر الشامل / الدخل(الخسارةمجموع )
 (5,293) - - - - - - - (5,293) - وأخرىتعديالت القيمة العادلة 

 14,493 - - - - - - - 14,493 - الجزء المكتسب -أسهم 
 (17,005) - - - - - - - - (17,005) إعادة شراء أسهم 

 (4,325) - - - - - - - (4,325) - شراء أسهم 

 5,763,014 223,888 1,992 (65,510) 150,000 2,000,000 2,647,367 2,692,154 (61,224) (1,825,653) 2015يونيو  30الرصيد في 
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 سندات رأس المال .19
 

ال في بنك أبوظبي ، قامت دائرة المالية لدى حكومة أبوظبي باالكتتاب في سندات رأسمالية تنظيمية من الشق األول من رأس الم2009في فبراير 
 ألف درهم )"السندات"(.  4.000.000تبلغ  رئيسيةالتجاري بقيمة 

 
بنك فقط.                                                                                                                           ال تتمتع هذه السندات بحق التصويت، وهي سندات دائمة غير مجم عة لألرباح، وليس لها تاريخ استرداد محدد. إن خيار االسترداد متوفر لل
حاملي  تمثل هذه السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة وثانوية على البنك وتتساوى في تصنيفها دون أي تفاضل بينها، وتأتي حقوق والتزامات

، ومعدل 2014يستحق الدفع كل ستة أشهر حتى فبراير  %6السندات بعد مطالبات الدائنين الرئيسيين. تخضع السندات لمعدل فائدة سنوي بنسبة 
إجراء دفعات                                                                    سنويا  بعد ذلك، إال أنه يحق للبنك وفقا  لتقديره الحصري أن يختار عدم  %2.3لستة أشهر بسعر إيبور باإلضافة إلى نسبة  عائمفائدة 

وباإلضافة إلى قسائم األرباح. ال يحق لحاملي السندات مطالبة البنك بدفعات القسائم وال يعتبر خيار البنك بعدم الدفع بمثابة إخالل بشروط السندات. 
 فع(.  ذلك، هناك ظروف معينة يحظر على البنك في ظلها إجراء دفعات القسائم بتاريخ الدفعة المعنية )حدط يستوجب عدم الد

 
ها؛ أو في حال قام البنك باختيار عدم الدفع أو ظهور حدط يستوجب عدم الدفع، فإنه ال يحق للبنك: )أ( اإلعالن عن أي توزيعات أو أرباح أو دفع

تكون مساوية  )ب( استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء من رأس المال أو أي أوراق مالية من البنك
إذا تم، أو لحين،  للسندات أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على اإللزام بالسداد أو التحويل إلى حقوق الملكية، في أي حالة إال

 سداد دفعتين متتاليتين بالكامل.
 

 )غير مدققة( إيرادات الفوائد .20
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم

 159,650  216,951 83,413  111,906 قروض وسلفيات للبنوك
 3,192,982  3,380,145 1,541,870  1,675,027 قروض وسلفيات للعمالء
 230,552  239,950 126,380  136,661 إستثمارات متاحة للبيع

 5,646  2,325 2,813  1,405 للمتاجرة أوراق مالية

 3,588,830  3,839,371 1,754,476  1,924,999 مجموع إيرادات الفوائد

 
 

 )غير مدققة(مصاريف الفوائد  .21
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم

 3.143  9,073 1.368  5,613 ودائع من البنوك
 407.044  765,806 201.685  401,993 ودائع العمالء

 14.987  31,214 7.906  19,217 أوراق تجارية باليورو
 249.675  255,189 139.681  142,558 قروض

 674.849  1,061,282 350.640  569,381 الفوائدمجموع مصاريف 

 
 

 ()غير مدقق صافي إيرادات الرسوم والعموالت .22
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم

       الرسوم والعموالت إيرادات
 472.856  558,337 252.731  283,630 رسوم مصرفية لألفراد

 287.598  273,269 130.894  141,918 رسوم مصرفية للشركات
 7.994  7,505 4.995  2,917 رسوم وساطة

 113.456  90,356 45.488  53,405 رسوم من صناديق االئتمان واألنشطة االئتمانية األخرى
 19.720  24,553 9.419  15,311 رسوم أخرى

 901.624  954,020 443.527  497,181 مجموع إيرادات الرسوم والعموالت
 (184.069)  (220,047) (100.974)  (121,639) مصاريف الرسوم والعموالت

 717.555  733,973 342.553  375,542 صافي إيرادات الرسوم والعموالت
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 ()غير مدقق صافي إيرادات المتاجرة .23
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم

 23.637  66,490 5.952  64,823 صافي األرباح الناتجة عن التعامل في المشتقات
 170.755  237,220 65.089  116,340 صافي األرباح من التعامل في العمالت األجنبية

 (1.890)  (2,172) (1.398)  (1,468) من األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة الخسائر صافي

 192.502  301,538 69.643  179,695 صافي إيرادات المتاجرة

 
 )غير مدققة(إيرادات أخرى من العمليات  .24
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم

 70,384  72,830 34,191  36,630 إيرادات إدارة العقارات
 27,700  32,128 14,183  15,517 إيرادات إيجار

 6,030  5,442 6,030  5,421 إيرادات توزيعات األرباح
 1,209  1,748 1,209  1,743 استثمارات متاحة للبيع إستبعاد من المكاسبصافي 
 -  (545) -  (545) عن تقاعد تحوط الناتجةالخسائر 
 34,354  8,334 30,504  2,691 أخرى

 139,677  119,937 86,117  61,457 مجموع اإليرادات األخرى من العمليات

 
 )غير مدققة(مصاريف العمليات  .25
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم

 814.503  842,729 371.490  374,327 مصاريف موظفين
 65.422  70,446 32.927  36,250 استهالك 

 11.270  - 5.635  - إطفاء موجودات غير ملموسة
 480.478  490,886 261.490  255,481 أخرى

 1.371.673  1,404,061 671.542  666,058 مجموع مصاريف العمليات

 
 )غير مدققة(مخصصات االنخفاض في القيمة  .26
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم

       

 446,705  792,366 141,673  393,405 محمل خالل الفترة
 (113,645)  (70,238) (49,916)  (36,313) مستردات خالل الفترة

       
 مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات، بالصافي 

 333,060  722,128 91,757  357,092 (9)إيضاح  
 (7,852)  (19,099) (7,817)  (6,244) االستثمارات المتاحة للبيع  على مستردات

 325,208  703,029 83,940  350,848 مجموع مخصصات االنخفاض في القيمة

 
 )غير مدقق(العائد على السهم  .27
 

                     ّ              العائد األساسي والمخف ض للسهم الواحد
 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة. يتم والبنك  إلى المساهمين فياحتساب العائد األساسي للسهم الواحد إلى صافي الربح العائد يستند 
ة باآلثار المخفضة لألسهم العادية المحتملة المحتفظ بها                                                                                  احتساب العائد المخف ض للسهم من خالل تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائم

 في حساب خطة حوافز الموظفين.



  

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
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 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

32 

 )غير مدقق( )تابع(العائد على السهم  .27
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016 

  درهمألف 
2016 

 ألف درهم

 2.530.960  2,145,118 1.283.054  1,124,843 صافي أرباح الفترة العائدة إلى المساهمين في البنك
 (65.510)  (66,065) -  - ناقصا : قسائم مدفوعة على سندات رأس المال 

 2.465.450  2,079,053 1.283.054  1,124,843 العائدة إلى المساهمين في البنك )أ( للفترةصافي األرباح المعدلة 

       
 عدد األسهم باآلالف 

       
 5.595.597  5,595,597 5.595.597  5,595,597 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل الفترة

ناقصا : المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة الناشئة عن إعادة 
 (397.294)  (397,366) (397.366)  (397,366) الشراء

خطة  ناقصا : المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم
 (13.285)  (15,744) (14.358)  (17,070) حوافز الموظفين

       
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترة 

 5.185.018  5,182,487 5.183.873  5,181,161 السهم الواحد )ب( والمستخدمة في احتساب العائد األساسي على

       
زائدا : المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم خطة حوافز 

 13.285  15,744 14.358  17,070 الموظفين 

       
خالل الفترة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة 

 5.198.303  5,198,231 5.198.231  5,198,231 والمستخدمة في احتساب العائد المخّفض على السهم الواحد )ج(

       
 0.48  0.40 0.25  0.22 العائد األساسي للسهم الواحد )بالدرهم( )أ( / )ب(

       
 0.47  0.40 0.25  0.22 الواحد )بالدرهم( )أ( / )ج(العائد المخّفض للسهم 

 
 

 التزامات ومطلوبات طارئة .28
 

 لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية:
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2016  2015 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

     

 7,397,227  7,026,897  اعتمادات مستندية
 20,688,203  21,831,266  ضمانات

 10,140,076  11,156,417  )*(قابلة لإللغاء  –التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية 
 13,436,760  10,453,584  غير قابلة لإللغاء  –التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية 

 51,662,266  50,468,164  مجموع االلتزامات نيابة عن العمالء
 364,985  344,591  التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية
 89,182  210,746  التزامات استثمارات في أوراق مالية

 52,116,433  51,023,501  مجموع االلتزامات والمطلوبات الطارئة
 .المسحوبة غير االئتمان بطاقات بسقوف يتعلق ألف درهم(  6.860.860: 2015ديسمبر  31) درهم ألف  7.039.258)*( تشمل مبلغ 
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 القطاعات التشغيلية .29
 

                                                                                                        أربعة قطاعات ألغراض رفع التقارير، كما هو موضح أدناه. تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وت دار بشكل   المجموعةيوجد لدى 
تقوم لجنة اإلدارة التنفيذية لدى المجموعة بتوزيع الموارد على هذه القطاعات، بينما . المجموعة                                                منفصل وفقا  لهيكل اإلدارة والتقارير الداخلية لدى 

بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قسم من قبل لجنة اإلدارة التنفيذية،                                 بناء  على الصالحيات الممنوحة لها المجموعة،دارة األداء لدى تقوم لجنة إ
 . بصورة منتظمةمن األقسام 

 
 :المجموعةموضح أدناه بإيجاز عمليات كل قطا  تشغيلي لدى 

 
يات التجزئة وإدارة الثروات والتمويل اإلسالمي. ويشمل القروض والودائع والمعامالت األخرى يتألف من عمل -قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 

 وأرصدة العمالء من األفراد وحسابات الشركات والحسابات الخاصة لكبار العمالء من األفراد وأنشطة إدارة الصناديق.
 

رة النقد والتمويل التجاري وتمويل الشركات وتمويل المؤسسات الصغيرة يتألف من األعمال المصرفية وإدا - قطاع الخدمات المصرفية للشركات
 والمتوسطة والخدمات المصرفية االستثمارية والعمليات في الهند والتمويل اإلسالمي والبنية التحتية وتمويل األصول والمؤسسات الحكومية

 ة األخرى لدى العمالء من الشركات.ومؤسسات القطا  العام؛ كما يشمل القروض والودائع والمعامالت واألرصد
 

ومحفظة أسعار الفائدة والعمالت  للمجموعةيتألف من عمليات الخزينة المركزية وإدارة المحفظة االستثمارية  - قطاع االستثمارات والخزينة
من خالل  للمجموعةخاطر المركزية ومشتقات السلع والتمويل اإلسالمي. يتولى قطا  االستثمارات والخزينة تنفيذ أنشطة التمويل وإدارة الم

قوم بتنفيذ أنشطة التمويل التجاري وتمويل الشركات واالستثمار تالقروض وإصدار سندات الدين واستخدام المشتقات المالية في إدارة المخاطر، كما 
 في األصول النقدية السائلة مثل اإليداعات قصيرة األجل وسندات الدين للشركات والحكومات.

 
يتألف من إدارة العقارات وعمليات الخدمات الهندسية للشركات التابعة وهي شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م وشركة  - دارة العقاراتقطاع إ

 . لبنك أبوظبي التجاري أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م وإيرادات اإليجارات
   

                                                                                            تشغيلي. يتم قياس األداء استنادا  إلى أرباح القطا  قبل خصم ضريبة الدخل وفقا  لما يتم بيانه في مبين أدناه المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطا  
هذه المعلومات                                                                                                                           التقارير اإلدارية الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة إدارة األداء. ت ستخدم أرباح القطا  في قياس األداء حيط ترى اإلدارة أن

نتائج القطاعات لتسهيل المقارنة بينها وبين نتائج القطاعات في المنشآت األخرى العاملة في نفس قطا  العمل. يتم تحديد  هي األكثر مالءمة لتقييم
 األسعار فيما بين القطاعات على أساس تجاري بحت.

 
  )غير مدققة(: 2016 يونيو 30ة في أشهر المنتهي الستةمن حيط القطا  التشغيلي لفترة  اونتائج عملياته المجموعةفيما يلي تحليل إليرادات 

 
 الخدمات  

 المصرفية 
 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 للشركات
 االستثمارات 

 والخزينة

 
 إدارة 

 العقارات

 
 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 2,778,089 56,409 531,918 897,198 1,292,564 صافي إيرادات الفوائد

 321,279 1,661 32,471 80,387 206,760 التمويل اإلسالمي من صافي إيرادات 

 3,099,368 58,070 564,389 977,585 1,499,324 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي مجمو  

 1,155,448 115,839 238,583 315,486 485,540 فوائد ال تحمل إيرادات

 (1,404,061) (57,518) (98,117) (357,218) (891,208) مصاريف العمليات

 2,850,755 116,391 704,855 935,853 1,093,656 انخفاض القيمة مخصصات أرباح العمليات قبل

 (703,029) - 19,099 (306,976) (415,152) )مخصصات( / مستردات انخفاض القيمة

 3,692 - - - 3,692 الحصة في أرباح شركة زميلة

 2,151,418 116,391 723,954 628,877 682,196 األرباح قبل الضريبة

 (4,543) - - (4,543) - مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 2,146,875 116,391 723,954 624,334 682,196 الفترةصافي أرباح 

      

 96,917     إنفاق رأسمالي

      

      )غير مدققة( 2016 يونيو 30

 240,752,415 655,392 65,410,897 102,667,297 72,018,829 موجودات قطاعية

 212,221,492 47,344 87,399,747 75,479,621 49,294,780 مطلوبات قطاعية
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 )تابع(القطاعات التشغيلية  .29
 

 )غير مدققة(: 2015 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةمن حيط القطا  التشغيلي لفترة  اونتائج عملياته المجموعةفيما يلي تحليل إليرادات 
 

 الخدمات  
 المصرفية 

 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 للشركات
 االستثمارات 

 والخزينة

 
 إدارة 

 العقارات

 
 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 2,913,981 52,240 740,168 918,803 1,202,770 صافي إيرادات الفوائد

 269,851 1,149 16,231 76,574 175,897 التمويل اإلسالمي من صافي إيرادات 

 3,183,832 53,389 756,399 995,377 1,378,667 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي مجمو  

 1,049,734 107,419 144,274 361,505 436,536 فوائد ال تحمل إيرادات

 (1,371,673) (54,585) (97,498) (371,590) (848,000) مصاريف العمليات

 2,861,893 106,223 803,175 985,292 967,203 انخفاض القيمة مخصصات أرباح العمليات قبل

 (325,208) - 7,852 104,485 (437,545) )مخصصات( / مستردات انخفاض القيمة

 (11) - - - (11) شركة زميلة خسارةالحصة في 

 2,536,674 106,223 811,027 1,089,777 529,647 قبل الضريبةاألرباح 

 (4,257) - - (4,257) - مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 2,532,417 106,223 811,027 1,085,520 529,647 الفترةصافي أرباح 

      

 66.460     إنفاق رأسمالي

      

      )مدققة( 2015ديسمبر  31

 228,267,101 653,991 63,465,784 94,301,998 69,845,328 موجودات قطاعية

 199,534,298 22,544 88,484,442 67,541,312 43,486,000 مطلوبات قطاعية

 

 )غير مدققة(: 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةفيما يلي تحليل إليرادات البنك ونتائج عملياته من حيط القطا  التشغيلي لفترة 
 

 الخدمات  
 المصرفية 

 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 للشركات
 االستثمارات 

 والخزينة

 
 إدارة 

 العقارات

 
 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 1,355,618 29,079 256,548 426,254 643,737 صافي إيرادات الفوائد

 170,815 874 16,563 47,300 106,078 التمويل اإلسالمي من صافي إيرادات 

 1,526,433 29,953 273,111 473,554 749,815 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي مجمو  

 616,694 57,202 148,646 162,517 248,329 فوائد ال تحمل إيرادات

 (666,058) (28,284) (42,901) (158,004) (436,869) مصاريف العمليات

 1,477,069 58,871 378,856 478,067 561,275 انخفاض القيمة مخصصات أرباح العمليات قبل

 (350,848) - 6,244 (74,708) (282,384) )مخصصات( / مستردات انخفاض القيمة

 1,975 - - - 1,975 شركة تابعة ربحالحصة في 

 1,128,196 58,871 385,100 403,359 280,866 األرباح قبل الضريبة

 (2,365) - - (2,365) - مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 1,125,831 58,871 385,100 400,994 280,866 الفترةصافي أرباح 

      

 40,243     إنفاق رأسمالي



  

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 
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 )تابع(القطاعات التشغيلية  .29
 

 )غير مدققة(: 2015 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةفيما يلي تحليل إليرادات البنك ونتائج عملياته من حيط القطا  التشغيلي لفترة 
 

 الخدمات  
 المصرفية 

 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 للشركات
 االستثمارات 

 والخزينة

 
 إدارة 

 العقارات

 
 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 1,403,836 26,290 357,502 364,070 655,974 صافي إيرادات الفوائد

 139,220 580 7,864 40,819 89,957 التمويل اإلسالمي من صافي إيرادات 

 1,543,056 26,870 365,366 404,889 745,931 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي مجمو  

 498,313 53,216 45,966 183,078 216,053 فوائد ال تحمل إيرادات

 (671,542) (26,709) (42,157) (177,824) (424,852) مصاريف العمليات

 1,369,827 53,377 369,175 410,143 537,132 انخفاض القيمة مخصصات أرباح العمليات قبل

 (83,940) - 7,817 68,445 (160,202) )مخصصات( / مستردات انخفاض القيمة

 (11) - - - (11) الحصة في خسارة شركة تابعة

 1,285,876 53,377 376,992 478,588 376,919 األرباح قبل الضريبة

 (2,461) - - (2,461) - مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 1,283,415 53,377 376,992 476,127 376,919 الفترةصافي أرباح 

      

 39.670     إنفاق رأسمالي

 
 .على القطاعات التي يتم إصدار تقارير عنهاكافة الموجودات والمطلوبات  توزيعالموارد فيما بينها، فإنه يتم  وتوزيعلغرض مراقبة أداء القطاعات 

 
 إفصاحات أخرى

 
 فيما يلي تحليل إلجمالي اإليرادات من عمليات كل قطا  مصنفة من حيط اإليرادات من األطراف الخارجية وبين القطاعات: 

 

 )غير مدققة( بين القطاعات            )غير مدققة( خارجية             

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة 

 2016 2015  2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

 (520,902) (511,166)  2,336,105 2,496,030 الخدمات المصرفية لألفراد

 (441,982) (344,872)  1,798,864 1,637,943 الخدمات المصرفية للشركات

 909,198 790,918  (8,525) 12,054 االستثمارات والخزينة

 53,686 65,120  107,122 108,789 إدارة عقارات

 - -  4,233,566 4,254,816 إيرادات العمليات إجمالي

 
 )غير مدققة( بين القطاعات            )غير مدققة( خارجية             

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة  يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 2016 2015  2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

 (261,014) (247,982)  1,222,998 1,246,126 الخدمات المصرفية لألفراد

 (211,999) (165,877)  799,966 801,948 الخدمات المصرفية للشركات

 445,983 380,369  (34,651) 41,388 االستثمارات والخزينة

 27,030 33,490  53,056 53,665  عقاراتإدارة 

 - -  2,041,369 2,143,127 إيرادات العمليات إجمالي
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 المعلومات الجغرافية
 
ضمن قطاعين جغرافيين رئيسيين هما السوق المحلي والسوق الدولي. إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل القطا  المحلي  المجموعةعمل ت

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بينما يمثل السوق الدولي عمليات  للمجموعةالتي تنشأ من الفرو  والشركات التابعة  المجموعةلعمليات 
التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن المعلومات  افي الهند وجيرسي ومن خالل شركاته انشأ من فروعهالتي ت المجموعة

 غير المتداولة بحسب الموقع الجغرافي هي كالتالي: اوموجوداته المجموعةالمتعلقة بإيرادات 
 

 )غير مدققة( دولي                       )غير مدققة( محلي              

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة 

 2016 2015  2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

      اإليرادات
 11,607 4,486  3,172,225 3,094,882 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

 10,157 22,071  1,039,577 1,133,377 الفوائدإيرادات غير مشتملة على 

 
 )غير مدققة( دولي                       )غير مدققة( محلي              

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة  يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة 

 2016 2015  2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

      اإليرادات
 5,677 1,633  1,537,379 1,524,800 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

 (8,556) 22,508  506,869 594,186 إيرادات غير مشتملة على الفوائد

 
 
 دولي                    محلي                      

 
 
 
 

 كما في
  يونيو 30 

2016 
 غير مدققة

 كما في 
 ديسمبر  31

2015 
  مدققة

 كما في
  يونيو 30 

2016 
 غير مدققة

 كما في 
 ديسمبر 31
 2015 

 مدققة
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

      موجودات غير متداولة
 - -  197,156 200,848 إستثمار في شركة زميلة

 - -  647,647 645,437 استثمارات عقارية
 5,009 4,836  830,136 856,140 بالصافيممتلكات ومعدات، 

 - -  18,800 18,800 موجودات غير ملموسة 
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 كالتالي: 2                                  النسب المحتسبة وفقا  لمقررات بازل 
 

 كما في  كما في 
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016  2015 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  درهمألف  

    الشق األول من رأس المال
 5,595,597  5,595,597 (17رأس المال )إيضاح 

 3,848,286  3,848,286 عالوة إصدار
 5,656,564  5,689,859 (18احتياطيات أخرى، صافية من أسهم الخزينة )إيضاح 

 9,627,315  9,219,553 أرباح مستبقاة
 5,041  1,757 مسيطرة الغير  حقوق الملكية

 4,000,000  4,000,000 (19سندات رأس المال )إيضاح 
 (18,800)  (18,800)                           ناقصا : موجودات غير ملموسة

 (98,578)  (100,424) إستثمار في شركة زميلة        ناقصا : 
 28,615,425  28,235,828 مجموع الشق األول من رأس المال

    الشق الثاني من رأس المال
 1,966,431  2,088,336 المخصص الجماعي لالنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

 -  14,914 (18التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة )إيضاح 
 4,226,037  4,233,098 (15سندات ثانوية )إيضاح 

 (98,578)  (100,424) إستثمار في شركة زميلة        ناقصا : 
 6,093,890  6,235,924 المال مجموع الشق الثاني من رأس

    
 34,709,315  34,471,752 النظاميمجموع رأس المال 

    
ّ            الموجودات المرج حة بالمخاطر                   

 157,314,517  167,066,887 مخاطر االئتمان
 5,652,368  6,549,189 مخاطر السوق 
 12,689,402  13,741,466 مخاطر التشغيل

ّ            مجموع الموجودات المرج حة بالمخاطر                      187,357,542  175,656,287 
    

 %19.76  %18.40 نسبة كفاية رأس المال 
 %16.29  %15.07 نسبة الشق األول 

 %3.47  %3.33 نسبة الشق الثاني 

 
 2016 يونيو 30اإلمارات العربية المتحدة كما في المركزي في مصرف الالمقرر من قبل  %12تجاوزت نسبة كفاية رأس المال الحد األدنى البالغ 

 (. %12 – 2015ديسمبر  31)
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 المالية الموجزة الموحدة المرحليةقياسات القيمة العادلة المعترف بها في المعلومات 
 

لقيمة العادلة على أساس معطيات أساليب التقييم المستخدمة، وهذه ايتم تصنيف أساليب قياس القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة ضمن تسلسل 
 المستويات المختلفة مبينة أدناه:  

 
 المستوى األول  –األسعار المدرجة في السوق 

 
سعار يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى األول إذا كانت قيمها جديرة بالمالحظة في سوق نشطة. يتم تقييم هذه األدوات بالرجو  إلى األ
ة في م                                                                                                                           المدرجة غير المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فيها األسعار المدرجة بشكل  مباشر وتكون مستخد

 معامالت فعلية ومنتظمة الظهور في السوق.   
 

 المستوى الثاني  –لمالحظة ل القابلةأساليب التقييم باستخدام المعطيات 
 

ي لمالحظة فل قابلةلقد تم تقييم األدوات المالية واالستثمارات العقارية المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام النماذج التي تكون معطياتها األساسية 
                                                                             لمالحظة يشمل أدوات مالية مثل المقايضات والعقود اآلجلة المقي مة باستخدام أساليب ل القابلةسوق نشطة. إن أسلوب التقييم المستند إلى المعطيات 

 القياسية. التسعير القياسية في السوق والخيارات العامة المتداولة في األسواق التي يمكن فيها مالحظة المعطيات الخاصة بأساليب التسعير 
 

بعض ويشمل هذا المستوى أدوات مالية مشتقة مثل بعض المشتقات المتداولة خارج السوق ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة 
 . في األوراق المالية اتاإلستثمار

 
                                                                                في سوق نشطة. ي جرى التقييم لألدوات المالية المشتقة من خالل طريقة التدفقات النقدية لمالحظة ل القابلةيتم تقييم هذه األدوات باستخدام المعطيات 

رات المخصومة باستخدام منحنى العائد المعمول به خالل مدة األدوات بالنسبة للمشتقات التي ال تتضمن خيارات وباستخدام أساليب تسعير الخيا
 األخرى بالنسبة للمشتقات التي تتضمن خيارات.   القياسية مثل أسلوب بالك سكولز وأساليب التقييم

 
 المستوى الثالث  –لمالحظة ل القابلةأساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير 

 
ظة في لمالحل قابلة                                                                    ضمن المستوى الثالط إذا تضم ن التقييم معطيات هامة ال تستند إلى بيانات واإلستثمارات العقارية يتم تصنيف األدوات المالية 

إذا كان من الممكن مالحظتها مباشرة من خالل المعامالت التي تتم في  قابلة للمالحظة(. تعتبر المعطيات لمالحظةل قابلةالسوق )معطيات غير 
 سوق نشطة. 

 
مالحظة المشابهة لها من حيط لل القابلة                      استنادا  إلى المعطيات لمالحظة ل القابلةوعلى وجه العموم، يتم تحديد المستويات المختلفة للمعطيات غير 

                                                                         طبيعتها أو استنادا  إلى المالحظات التاريخية أو األساليب التحليلية األخرى.  
 
لهذه االستثمارات  المدرجةشمل في المقام األول أدوات حقوق الملكية والصناديق الخاصة. يتم تعديل القيم تهذا المستوى األدوات المالية ضمن إن 

               وفقا  لما يلي:
 
 باستخدام أحدط قيمة دفترية صافية متوفرة. – الخاصة وات حقوق الملكيةأد (أ
 على أساس صافي قيمة الموجودات المحددة من قبل مدير الصندوق. –الصناديق الخاصة  (ب
 

بعين االعتبار أسعار السوق ذات الصلة  المجموعةأخذ تيتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها؛ وكلما أمكن 
 والجديرة بالمالحظة عند تنفيذ عمليات التقييم. 

 
 .لإلستثارات العقاريةمنهجية التقييم المستخدمة بفيما يتعلق  10 أنظر إيضاح
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في المعلومات المالية المرحلية  المعترف بهاللموجودات والمطلوبات المالية  المدرجةاإلدارة أن القيمة  تعتيرفي الجدول التالي،  مبينباستثناء ما هو 
 الموجزة الموحدة تقارب قيمتها العادلة.

 
   المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

  
 األسعار المدرجة 

 في السوق
القابلة المعطيات 
  للمالحظة

المعطيات الهامة 
 لمالحظة ل غير القابلة

القيمة  مجموع
 القيمة المدرجة العادلة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاحات )غير مدقق( 2016 يونيو 30كما في 

       موجودات بالقيمة العادلة  
 229,162 229,162 - - 229,162 6 أوراق مالية بغرض المتاجرة  

 5,236,085 5,236,085 - 5,234,391 1,694 7 أدوات مالية مشتقة 
      8 استثمارات في أوراق مالية  

 23,913,380 23,913,380 - 515,048 23,398,332  مدرجة   -     
 766,845 766,845 389,378 377,467 -  غير مدرجة   -     

 645,437 645,437 645,437 - - 10 استثمارات عقارية  

 30,790,909 30,790,909 1,034,815 6,126,906 23,629188 مجموعال

       مطلوبات بالقيمة العادلة  
 5,610,323 5,610,323 - 5,609,252 1,071 7 أدوات مالية مشتقة 

         بالتكلفة المطفأةمطلوبات 
 32.690.157 32.709.964 - 13.456.991 19.252.973 15 قروض

 38,300,480 38,320,287 - 19,066,243 19,254,044 مجموعال

       
       )مدقق( 2015ديسمبر  31كما في 

       موجودات بالقيمة العادلة  
 62,261 62,261 - - 62,261 6 أوراق مالية بغرض المتاجرة  

 4,001,908 4,001,908 - 4,000,573 1,335 7 أدوات مالية مشتقة 
      8 استثمارات في أوراق مالية  

 20,051,877 20,051,877 - 753,336 19,298,541  مدرجة   -     
 811,730 811,730 413,621 398,109 -  غير مدرجة   -     

 647,647 647,647 647,647 - - 10 استثمارات عقارية  

 25,575,423 25,575,423 1,061,268 5,152,018 19,362,137 مجموعال

       مطلوبات بالقيمة العادلة  
 4,741,180 4,741,180 - 4,740,135 1,045 7 أدوات مالية مشتقة 

         المطفأة بالتكلفةمطلوبات 
 33,471,731 33,551,316 - 14,585,679 18,965,637 15 قروض

 38,212,911 38,292,496 - 19,325,814 18,966,682 مجموعال

 
 المتداولة خارج السوق ضمن المستوى الثاني حيط يتم تقييمها باستخدام معطيات يمكن مالحظتها في السوق.   المجموعة             تصن ف مشتقات

 
 فيما يلي المطابقة التي تظهر الحركة في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع المدرجة ضمن المستوى الثالط:

 
 كما في  كما في 
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016  2015 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 

 378,216  413,621 الرصيد اإلفتتاحي
 14,520  3.482 خالل الفترة / السنة ، بالصافياستحواذات
 (5,304)  (4.033) خالل الفترة / السنة بما فيها مرتجعات رأس المال استبعادات

 26,189  (23,692) خالل الفترة / السنة تعديل من خالل الدخل الشامل

                 413,621  389,378 الختاميالرصيد 

 
: ال 2015يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في خالل الفترة ) من استبعاد استثمارات مدرجة ضمن المستوى الثالط مكاسب/ خسائر ال يوجد
 .(درهم شيء
 

ال يوجد أي تغيير في أساليب التقييم و خالل الفترةلإلستثمارات المتاحة للبيع  األول والمستوى الثاني لم يكن هناك أي تحويل بين المستوى
 .الفترةالمستخدمة خالل 
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. وحيط إنه ال يمكن التنبؤ بنتائج هذه الدعاوى على اإلعتيادي                                                           طرفا  في إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة ناشئة في سياق العمل  المجموعة هي إن
ال تعتقد بأنه سيكون لهذه الدعاوى أي تأثير سلبي جوهري على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية  المجموعةوجه التأكيد، فإن إدارة 

 . المجموعةلم يتم الفصل فيها لصالح  في حال للمجموعة
 


