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 )غير مدقق( بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي

 2015 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة   

 إيضاحات 

 2015 

  ألف درهم

2014 

 ألف درهم

 2015 

  ألف درهم

2014 

 ألف درهم

          

 3.199.967  3.588.830  1.610.823  1.754.476  19 إيرادات الفوائد

 (662.011)  (674.849)  (328.915)  (350.640)  20 مصاريف الفوائد

 2.537.956  2.913.981  1.281.908  1.403.836   صافي إيرادات الفوائد

 311.188  324.355  159.811  167.157   إيرادات تمويالت إسالمية

 (56.555)  (54.504)  (29.376)  (27.937)   توزيعات أرباح إسالمية

 254.633  269.851  130.435  139.220   صافي إيرادات التمويالت اإلسالمية

          

 2.792.589  3.183.832  1.412.343  1.543.056   الفوائد والتمويالت اإلسالميةإجمالي صافي إيرادات 

 589.150  717.555  304.400  342.553  21 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 252.374  192.502  77.805  69.643  22 صافي إيرادات المتاجرة

 140.893  139.666  79.810  86.106  23 إيرادات أخرى من العمليات

 3.775.006  4.233.555  1.874.358  2.041.358   إيرادات العمليات

 (1.205.807)  (1.371.673)  (580.898)  (671.542)  24 مصاريف العمليات

 2.569.199  2.861.882  1.293.460  1.369.816   أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

 (407.030)  (325.208)  (233.464)  (83.940)  25 مخصصات انخفاض القيمة

 2.162.169  2.536.674  1.059.996  1.285.876   قبل الضريبة األرباح

 (1.198)  (4.257)  (2.304)  (2.461)   مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 2.160.971  2.532.417  1.057.692  1.283.415   الفترة ربحصافي 

          

          العائدة إلى:

 2.010.288  2.530.960  1.057.116  1.283.054   حقوق الملكية للمساهمين في البنك

 150.683  1.457  576  361   غير المسيطرة حقوق الملكية

 2.160.971  2.532.417  1.057.692  1.283.415   الفترة ربحصافي 

          

 0.36  0.48  0.20  0.25  26 )بالدرهم(العائد األساسي للسهم الواحد 

 0.36  0.47  0.20  0.25  26 العائد المخفّض للسهم الواحد )بالدرهم(
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  )غير مدقق(بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 

 2015 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال  يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة  

 

 2015 

  ألف درهم

2014 

 ألف درهم

 2015 

  ألف درهم

2014 

 ألف درهم

         

 2.160.971  2.532.417  1.057.692  1.283.415  الفترة ربحصافي 

         

بيان الدخل  إلىبنود يُحتمل إعادة تصنيفها الحقاً 

 الموجز الموحد المرحلي

 

   

 

   

         

فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات 

 األجنبية

 

(3.863)  (541) 

 

(2.125)  6.040 

 (5.826)  13.275  (5.430)  (3.077)  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية 

 57.646  (26.912)  (2.963)  20.474  التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

عند إستبعاد التغيرات في القيمة العادلة عكس 

 (3.424)  (892)  (3.418)  (892)  استثمارات متاحة للبيع

 54.436  (16.654)  (12.352)  12.642  للفترة األخرى ةالشامل)الخسارة(  /الدخل

 2.215.407  2.515.763  1.045.340  1.296.057  إجمالي الدخل الشامل للفترة

         

         عائد إلى:

 2.064.724  2.514.306  1.044.764  1.295.696  حقوق الملكية للمساهمين في البنك

 150.683  1.457  576  361  غير المسيطرة حقوق الملكية

 2.215.407  2.515.763  1.045.340  1.296.057  إجمالي الدخل الشامل للفترة
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  )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي 
 2015 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 

 

 
 

 رأس 
  المال

 
 

 عالوة 
 إصدار 

 
احتياطيات أخرى، 
  صافية من أسهم 

 الخزينة

 
 

 أرباح 
 مستبقاة

 
 

سندات رأس 
 المال

حقوق الملكية العائدة 
 للمساهمين في البنك

 
  حقوق الملكية
 غير المسيطرة

 
 

إجمالي حقوق 
 الملكية

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

                

 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  -  -  - الفترة ربحصافي 

 (16.654)  -  (16.654)  -  -  (16.654)  -  - للفترة األخرى ةالشامل الخسارة

 (6.207)  -  (6.207)  -  5.923  (12.130)  -  - (17حركات أخرى )إيضاح 

 (2.079.292)  -  (2.079.292)  -  (2.079.292)  -  -  - توزيعات أرباح للمساهمين في الشركة األم 

 (8.181)  (8.181)  -  -  -  -  -  - صافي نقص في حقوق الملكية غير المسيطرة

 (65.510)  -  (65.510)  -  (65.510)  -  -  - (18قسائم 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 

 
 24.821.310  644.712  24.176.598  4.000.000  5.597.275  5.135.440  3.848.286  5.595.597 2014يناير  1الرصيد في 

 2.160.971  150.683  2.010.288  -  2.010.288  -  -  - الفترة ربحصافي 

 54.436  -  54.436  -  -  54.436  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 46.332  -  46.332  -  11.545  34.787  -  - (17حركات أخرى )إيضاح 

 (1.560.857)  -  (1.560.857)  -  (1.560.857)  -  -  - أرباح للمساهمين في الشركة األمتوزيعات 

 50.527  50.527  -  -  -  -  -  - غير المسيطرة حقوق الملكيةفي  الزيادةصافي 

 (836.495)  (836.495)  -  -  -  -  -  - استبعاد صناديق تابعة 

 91.521  -  91.521  -  91.521  -  -  - صافي أرباح من أسهم خزينة  ناتجة عن استبعاد صناديق تابعة 

 (120.000)  -  (120.000)  -  (120.000)  -  -  - (18قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

                

 24.707.745  9.427  24.698.318  4.000.000  6.029.772  5.224.663  3.848.286  5.595.597 2014 يونيو 30الرصيد في 

 
 ً من  %40 والتي تمثلدرهم للسهم الواحد  0.40ألف درهم، بواقع  2.079.292بقيمة المقترحة نقدية الرباح األعلى توزيع وافق المساهمون  ،2015مارس  3جتما  الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ ال الحقا

 من رأس المال المدفو  صافي من األسهم الُمعاد شراؤها(.   %30 والتي تمثلدرهم للسهم الواحد  0.30ف درهم، بواقع أل 1.560.857 – 2013لسنة رأس المال المدفو  صافي من األسهم الُمعاد شراؤها )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 2015 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال 

 2015 
 ألف درهم

2014 
 ألف درهم

   األنشطة التشغيلية
 2.162.169 2.536.674 قبل الضريبة  الربح

   :لـتعديالت 
 64.601 65.422 (24استهالك ممتلكات ومعدات، بالصافي )إيضاح 

 13.570 11.270 (24إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 
 563.709 446.705 (8مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات، بالصافي )إيضاح 

 - 11 الحصة في خسارة شركة زميلة
 (78.415) (93.117) (8)إيضاح  خصم معكوس

 (7.602) (1.209) (23 ضاحي)إ عيصافي األرباح من استبعاد استثمارات متاحة للب
 (14.969) (7.852) (25مستردات انخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع )إيضاح 

 (255.371) (224.857)  عياستثمارات متاحة للبإيرادات فوائد على 
 (5.797) (6.030) على إستثمارات متاحة للبيع إيرادات توزيعات أرباح

 254.890 254.929 اليوروبمصاريف فوائد على القروض واألوراق التجارية 
 (98.800) 1.890 (22من أوراق مالية بغرض المتاجرة )إيضاح  (مكاسب) خسائر/ صافي

 523 8.528 (6)إيضاح  خسائر –الجزء غير الفعال من التحوطات 
 13.520 14.493 (17حوافز الموظفين )إيضاح مصروف خطة 

 2.612.028 3.006.857 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 
 (800.000) - في األرصدة لدى البنوك المركزية زيادة

 (2.231.595) 416.270 في األرصدة المستحقة من البنوك )زيادة(نقص/ 
 62.232 65.847 نقص في صافي األدوات المالية المشتقة للمتاجرة

 10.347 (72.058) عوائد من استبعاد أوراق مالية بغرض المتاجرة /صافي )مشتريات(
 (3.158.189) (5.585.660) زيادة في القروض والسلفيات 

 (124.096) 182.655 في الموجودات األخرى (زيادةنقص/ )
 280.993 284.298 البنوك إلىزيادة في األرصدة المستحقة 

 3.525.220 5.585.449 زيادة في ودائع العمالء
 10.234 441.758 زيادة في المطلوبات األخرى

 187.174 4.325.416 األنشطة التشغيلية منالنقد الناتج 
 - (3.292) ضرائب خارجية مدفوعة

 187.174 4.322.124 التشغيليةن األنشطة مصافي النقد الناتج 

   األنشطة االستثمارية
 14.969 7.852 (25مستردات انخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع )إيضاح 

 2.721 - مدفوعة، بالصافي ةيضرائب خارج
 3.572.001 5.306.266 عوائد من استبعاد استثمارات متاحة للبيع 

 (5.240.466) (7.061.270) شراء استثمارات متاحة للبيع
 351.720 318.810 استثمارات متاحة للبيع فوائد مستلمة من

 6.306 6.030 استثمارات متاحة للبيع توزيعات أرباح مستلمة من
 (11.339) - إضافات إلى استثمارات عقارية

 95.112 - نقد مستلم من استبعاد صناديق تابعة
 (54.805) (66.460) صافي شراء ممتلكات ومعدات

 (1.263.781) (1.488.772) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

   األنشطة التمويلية
 2.597.478 (207.202) في األوراق التجارية باليورو (/ الزيادةالنقص)صافي 

 14.311.752 11.695.630 صافي العوائد من القروض
 (9.907.761) (8.960.934) سداد قروض

 (192.019) (213.578) مدفوعة على القروض فوائد
 1.751 - صافي العوائد من بيع أسهم خزينة بواسطة صناديق تابعة 

 (1.560.857) (2.079.292) في الشركة األم توزيعات أرباح مدفوعة إلى المساهمين
 - (17.005) (16إعادة شراء أسهم )إيضاح 

 - (4.325) (17خطة حوافز الموظفين )إيضاح شراء أسهم 
 50.527 (8.181) غير المسيطرة حقوق الملكيةصافي الحركة في 

 (120.000) (65.510) (18قسائم مدفوعة على سندات رأس المال )إيضاح 

 5.180.871 139.603 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

   

 4.104.264 2.972.955 النقد ومرادفات النقدصافي الزيادة في 

   
 9.797.941 15.020.506 في بداية الفترة النقد ومرادفات النقد

 13.902.205 17.993.461 في نهاية الفترة   ومرادفات النقدالنقد 

 
 
 
 

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

 )تابع( 2015 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 

 ومرادفات النقدالنقد 
 

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

 كما في  كما في   
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2015  2014 
 مدققة  غير مدقق  

 ألف درهم  ألف درهم    

 15.092.192  14.910.540  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 16.019.461  16.630.716  البنوكودائع وأرصدة مستحقة من 

 (4.089.019)  (2.248.255)  أرصدة مستحقة للبنوك

  29.293.001  27.022.634 
 بتواريخ –ناقصاً: نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

 أشهر 3 ألكثر مناستحقاق أصلية 
 

(11.677.665)  
 
(12.095.955) 

 93.827  378.125  أشهر 3ن م ألكثراستحقاق أصلية  بتواريخ -زائداً: أرصدة مستحقة للبنوك 

 15.020.506  17.993.461  ومرادفات النقدإجمالي النقد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلية.اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة تعتبر 



  

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري  

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 2015يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   10 

 األنشطة وجوانب العمليات .1

 

بنك أبوظبي التجاري ش.م.  )"بنك أبوظبي التجاري" أو "البنك"( هو شركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية مسجلة في إمارة أبوظبي بدولة 

مات ة والخداإلمارات العربية المتحدة. إن النشاط الرئيسي للبنك يتمثل في تقديم الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والخدمات المصرفية اإلسالمي

مكاتب للدفع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفرعين في الهند  وأربعةفرعاً  تسع وأربعونالمالية األخرى من خالل شبكة فروعه البالغ عددها 

 وفر  في جيرسي باإلضافة إلى شركاته التابعة، ومكتب تمثيلي في لندن. 

 

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

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

 

 )وتعديالته(. 1984( لسنة 8البنك مسجل كشركة مساهمة عامة وفقاً لقانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
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التقارير المالية  - 34لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على أساس مبدأ االستمرارية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

المالية الموحددة للبندك للسدنة  المرحلية، وال تشمل كافة المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الشاملة ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات

، التي تدم إعددادها وفقداً للمعدايير الدوليدة للتقدارير الماليدة والتفسديرات الصدادرة عدن لجندة تفسديرات المعدايير الدوليدة 2014ديسمبر  31المنتهية في 

 للتقارير المالية. 

 

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

والتي تم  20 إيضاح و 8 إيضاحباستثناء  2014ديسمبر  31المستخدمة في إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 

  تصنيفها لتتماشى مع عرض الفترة الحالية.

 

من البيانات المالية الموحدة للسدنة المنتهيدة فدي  35ذات العالقة، يُرجى الرجو  إلى اإليضاح رقم  الجهاتلالطال  على تفاصيل أرصدة ومعامالت 

مشابهة مدن حيدط طبيعتهدا وقيمتهدا.  2015 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةذات العالقة لفترة ال الجهات. إن أرصدة ومعامالت 2014ديسمبر  31

 علومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تفاصيل تعرضات اإلقراض للهيئات الحكومية.من هذه الم 8يستعرض اإليضاح رقم 

 

ال تعتبر بالضرورة مؤشراً على نتائج األعمدال المتوقعدة للسدنة الماليدة التدي سدوف  2015 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةإن نتائج األعمال لفترة ال

 .2015ديسمبر  31تنتهي في 

 

ذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وعرضها بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلمداراتي( وهدي العملدة الوظيفيدة لقد تم إعداد ه

 وعملة العرض للبنك، كما أنها مقربة إلى أقرب ألف درهم ما لم يُذكر غير ذلك.

 

، فقدد تدم 2008أكتدوبر  12بتداريخ  2008/ 2624لعربية المتحدة بموجب التعمديم رقدم وفقاً لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات ا

الموحددة  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة باالسدتثمارات فدي األوراق الماليدة واالسدتثمارات العقاريدة فدي هدذه المعلومدات الماليدة المدوجزة

 المرحلية.

 

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

ة عن هذه تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلي

 التقديرات.

 

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

 .2014يسمبر د 31تلك المطبقة في البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في  هي مثلللتقديرات غير المؤكدة 
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 المالية الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير  2-2
 
 2015يناير  1المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية على الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد       2-2-1
 

والمعدلة الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية التي  ةلتقارير المالية الجديدعدد من المعايير الدولية لفي الفترة الحالية، قام البنك بتطبيق 
لم والمعدلة  ةلتقارير المالية الجديدالمعايير الدولية ل هإن تطبيق هذ .2015يناير  1يسري مفعولها بشكل الزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية  المعامالت قد تؤثر على ولكنالحالية والفترات السابقة أي تأثير مادي على المبالغ المدرجة في الفترة  ايكن له
 للبنك.

 

 التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية  تتضمنالتي  2012 - 2010 لتقارير الماليةعلى المعايير الدولية ل التحسينات السنوية
 .24و  38 و 16ومعايير المحاسبة الدولية أرقام  13و 8، 3، 2أرقام 

 

 رقمالتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية  تتضمنالتي  2013 - 2011 لتقارير الماليةالمعايير الدولية لعلى  التحسينات السنوية 
 .40معيار المحاسبي الدولي رقم وال 13و 3، 1

 

  لتوضيح المتطلبات المتعلقة بالكيفية التي تكون فيها مساهمات  –مزايا الموظفين  19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
 بالخدمة عائدة إلى فترات الخدمة. المرتبطةالموظفين أو األطراف الثالثة 

 
لسنة المالية التي لمعايير هامة أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت كانت سارية للمرة األولى  ةمما ذكر أعاله، ال توجد أيباستثناء 
 أو.  2015يناير  1 أو بعد بدأت في

 
 المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدمعايير ال 2-2-2
 

 .المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالية الجديدة والمعدلة المعايير الدولية للتقارير المبتطبيق بشكل مبكر لم يقم البنك 
 

 
 المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك: 

تسري على الفترات 
 السنوية التي تبدأ في أو بعد

  التعديالت:

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

 

عنددددما يدددتم تطبيدددق المعيدددار 
 9الدولي للتقارير المالية رقم 

 للمرة األولى.  
 

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

عنددددما يدددتم تطبيدددق المعيدددار 
 9الدولي للتقارير المالية رقم 

 للمرة األولى.
  

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

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

 2018يناير  1
 
 
 
 

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 أرباح أو خسائر الدين الذاتي 

المطلوبات المالية المصنفة تحت خيار القيمة العادلة بدون التطبيق المبكر للمتطلبات األخرى للمعيار الدولي على 
 .9للتقارير المالية رقم 

 
 
 
 
 

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

 .وإلغاء اإلعتراف
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 )تابع( المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدمعايير ال 2-2-2
 

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

الفترات تسري على 
 السنوية التي تبدأ في أو بعد

  المعايير الجديدة:
( 2010)9( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2009) 9تم إستبدال كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

( 2010) 9ة رقم (، كما تم إستبدال المعيار الدولي للتقارير المالي2013) 9بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
( كافة 2014) 9(. إستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2009) 9بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

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

( متطلبات التصنيف والقياس 2( متطلبات التصنيف والقياس للموجودات المالية: )1)بإمكانها أن تختار تطبيق: 
لقياس ومتطلبات ( متطلبات التصنيف وا3للموجودات المالية لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية: )

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 مع العمالء.المبرمة العقود 
 

 2017يناير  1
 

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

 2016يناير  1
 
 

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

 2016يناير  1
 
 

 2016يناير  1 .في عمليات مشتركة اإلستحواذ على حصةمحاسبة  لتوضيح 11تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 بأن يتم تسجيل تتطلبوالتي  41والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16المعيار المحاسبي الدولي رقم  على تعديالت
ً لمعيار  النباتات المثمرةينطبق عليها تعريف  والتياألصول البيولوجية  على أنها ممتلكات، آالت ومعدات وفقا
 .16المحاسبة الدولي رقم 

 2016يناير  1
 
 

وضح أن والتي ت 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  10تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
عن بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو  ةعتراف بالربح أو الخسارة الناتجاإل

 المشتركة يعتمد على ما إذا كانت هذه األصول المباعة أو المساهم بها تمثل أعمال.المشاريع 

 2016يناير  1
 
 

االستثمارات في الشركات التابعة  للمنشأة بتسجيلسمح ت 27الدولي رقم  يمعيار المحاسبالتعديالت على 
المعيار الدولي إلعداد / 39الدولي رقم  يسبمعيار المحالل التكلفة، وفقا  بوالمشاريع المشتركة والشركات الزميلة إما 

 أو باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة. 9التقارير المالية رقم 

 2016يناير  1
 
 
 

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

 2016يناير  1
 
 

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

 2016يناير  1
 

 
التطبيق  في فترة للبنك الموجزة الموحدة المرحلية والتفسيرات والتعديالت سيتم تطبيقها في البيانات الماليةتتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة 

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

 
ً على المبالغ واإلفصاحات المدرجة  9ية رقم لمعيار الدولي للتقارير الماللالنسخة النهائية إن تطبيق   في البيانات الماليةقد يكون له تأثير هاما

. ومع ذلك، من غير الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنكفيما يتعلق  للبنك الموجزة الموحدة المرحلية
 بمراجعة مفصلة. البنكهذا المعيار حتى يقوم 
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ً بـ إن هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تتضمن البيانات المالية لبنك أبوظبي التجاري ش.م.  وشركاته التابعة )يشار إليه ا جميعا
 أو "البنك"(. "بنك أبوظبي التجاري"

 
 الشركات التابعة

 
وق فيها الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة البنك. يسيطر البنك على منشأة ما عندما يكون البنك معّرضاً لعوائد متغيرة أو لديه حق

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 اعتباراً 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
اً على عوائدها، وذلك استناداً 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؛ وعادةً 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

 
يدة لهددذه اليقدوم البنددك بدإدارة وتسدديير الموجدودات المحددتفظ بهدا فددي صدناديق االسددتثمار المشدتركة بالنيابددة عدن المسددتثمرين. ال يدتم إدراج البيانددات الم

 المنشآت في البيانات المالية الموحدة إال إذا كان البنك مسيطراً على المنشأة، كما ذكر أعاله، أو كان المستثمر الرئيسي فيها.
 

 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 وفقاً لمحتسبة  اتاستثماركم قياس هذه الحصص بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة، ويتم احتسابها الحقاً التابعة السابقة، فإنه يت
 الملكية أو وفقًا للسياسة المحاسبية للبنك بالنسبة لألدوات المالية وذلك استناداً 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  ةاستثمار في شرك

 
وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على السياسات المالية والتشغيلية. إن  هام عليهاتأثير  البنك لدىالتي  المنشآتهي تلك  الزميلة اتالشركإن 

، في الشركة المستثمر فيهامن حقوق التصويت  أو أكثر %20 بـ بشكل مباشر أو غير مباشر البنك يحتفظالتأثير الهام يفترض وجوده عندما 
 ً  أنها ليست الحالة. باستثناء إذا كان واضحا

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

 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها، تمثل حقوق  فيلمرحلية حصة البنك االموجزة الموحدة تتضمن المعلومات المالية 

 .من تاريخ حصول التأثير الهام وحتى تاريخ إنتهاء التأثير الهامالسياسات المحاسبية للبنك،  لتتوافق معتعديالت الالملكية، بعد 
 

التي تتضمن أية إستثمارات طويلة  اإلستثمار،، فإن القيمة المدرجة لهذ اات المستثمر فيهفي الخسائر عن حصته في الشرك البنكعندما تزيد حصة 

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

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

رات حول الترتيبات المشتركة هي الترتيبات التي يمتلك البنك فيها سيطرة مشتركة، والتي تم تأسيسها بعقود تتطلب موافقة باإلجما  التخاذ القرا
 عوائد هذه الترتيبات. تصنّف الترتيبات وتحتسب على النحو التالي:  على يكون لها تأثير كبيراألنشطة التي 

 
المطلوبات المتعلقة بترتيب ما، فإن البنك يقوم باحتساب موجوداته في عندما يكون للبنك حقوق في الموجودات والتزامات  –العملية المشتركة 

 ومطلوباته ومعامالته، وكذلك حصته في تلك المحتفظ بها أو المتكبدة بشكٍل مشترك، فيما يتعلق بالعملية المشتركة. 
 

ساب حصته باستخدام طريقة حقوق الملكية كما ، فإن البنك يقوم باحتحقوق في صافي موجودات الترتيبات عندما يكون للبنك –المشرو  المشترك 
 لشركات الزميلة.ا في
 
 استثمارات في أوراق مالية 2-4
 

ً  يتم قياس االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة مضافاً إليها، في حالة االستثمارات في األوراق المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة  مبدئيا
ً بناًء على تصنيفها، إما كمحتفظ بها  االستحقاق أو  لتاريخمن خالل الربح أو الخسارة، التكاليف اإلضافية المباشرة للمعاملة، ويتم احتسابها الحقا

 الل الربح أو الخسارة أو كمتاحة للبيع.بالقيمة العادلة من خ
 

 يتم تصنيف االستثمارات في األوراق المالية في الفئات التالية تبعاً لطبيعة االستثمار والغرض منه:
 
 .استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  االستحقاق. لتاريخاستثمارات محتفظ بها 
 .متاحة للبيع 
 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة 
 

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

 
 :إذالمتاجرة لاالستثمارات في األوراق المالية كمحتفظ بها  يتم تصنيف

 
  ؛ أوالقريب في المستقبلبيعها  بهدفرئيسي  بشكلتم اقتناؤها 
  معاً 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 
 

ند إن االستثمارات في األوراق المالية بخالف تلك المحتفظ بها بغرض المتاجرة يمكن تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ع
 :في حالاألولي  اإلعتراف

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

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

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

 ه )الموجودات أو المطلوبات( بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.والقياس" تصنيف العقد الموحد بأكمل عترافاال
 

أي أرباح أو خسائر ناشئة عن ب اإلعترافيتم إظهار االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، مع 
  ي.إعادة القياس في بيان الدخل الموجز الموحد المرحل
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 االستحقاق لتاريخمحتفظ بها 
 

اإليجابية والقدرة على االحتفاظ  الرغبةاالستثمارات التي توجد لها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد مع تواريخ استحقاق ثابتة ولدى البنك  يتم تصنيف
 االستحقاق.  لتاريخاستثمارات محتفظ بها كبها حتى تاريخ االستحقاق، 

 
، ويتم قياسها الحقاً مضافا إليها أية تكاليف مباشرة عائدة للمعامالتاالستحقاق مبدئياً بالقيمة العادلة  لتاريخاالستثمارات المحتفظ بها ب يتم اإلعتراف
 اإليرادات على أساس معدل العائد الفعلي. ب اإلعتراففأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً أي خسائر انخفاض في القيمة، مع بالتكلفة المط

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

 
االستحقاق المحّملة بالتكلفة المطفأة، فإن مبلغ خسارة  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 
 النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة األصلي الفعلي لهذه االستثمارات. 

 
ر االستحقاق ولم يقترب تاريخ استحقاقها، ال يمكن عادةً بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثي لتاريخإن االستثمارات المصنفة كاستثمارات محتفظ بها 

كبند تحّوط لمخاطر أسعار الفائدة أو الدفع المسبق، مما يعكس طبيعة هذه  تصنيفهاعلى قدرة البنك على استخدام هذا التصنيف، كما ال يمكن 
 االستثمارات على المدى الطويل.

 
 متاحة للبيع

 
متاحة للبيع". إن كاالستحقاق" يتم تصنيفها " لتاريخفظ بها إن االستثمارات غير المصنفة إما "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "كمحت

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 الحقاً بالقيمة العادلة. مضافا إليها أية تكاليف مباشرة عائدة للمعامالتدئياً بالقيمة العادلة، االستثمارات المتاحة للبيع مبب اإلعترافيتم 

غير نشط، وكذلك تستند القيم العادلة للموجودات المالية المدرجة في األسواق النشطة إلى األسعار الحالية. إذا كان السوق المتداول فيه األصل المالي 
المالية غير المدرجة، فإن البنك يحدد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم )مثل أحدط المعامالت المبرمة على أساس تجاري وتحليل األوراق 

في  التدفقات النقدية المخصومة وأساليب التقييم األخرى(. ال يتم تسجيل االستثمارات بسعر التكلفة وفحص االنخفاض في قيمتها، إن وجد، إال
 حاالت النادرة للغاية التي ال يمكن فيها قياس القيمة العادلة بشكٍل موثوق.ال
 

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 سابقاً في حقوق الملكية ضمن التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة القيمة

 أخرى.تشغيلية الموجز الموحد المرحلي للفترة ضمن بند إيرادات 
 

حالية، ناقصاً 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 تبعاً لطبيعة األصل المالي ذي الصلة المتاح للبيع وفقاً 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 اإلعترافحقوق الملكية. إذا زادت القيمة العادلة لسندات الدين في أي فترة الحقة وكانت هذه الزيادة متعلقة موضوعياً 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 اإلعترافإلى حقوق الملكية. يتم  ضمن الدخل الشامل اآلخر وتُضاف
تم عكس الموحد المرحلي بقدر الخسائر المتراكمة المتكبدة عن االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بتكلفة االستحواذ على سندات حقوق الملكية. ال ي

 على سندات حقوق الملكية من خالل بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي.خسائر انخفاض القيمة المحتسبة 
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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. لمن قبالقيمة العادلة بصورة دورية  تحديدبيان المركز المالي. يتم  بتاريخعلى أساس القيمة العادلة 

 
التكلفة بما في ذلك كافة التكاليف بكاستثمار عقاري مبدئياً  في المستقبلأو تطويره الستخدامه  بناؤه يتماالستثمار العقاري قيد التطوير الذي  يتم قياس

االستثمارات العقارية بالقيمة  يتم قياس، المبدئي بعد اإلعترافتكاليف الموظفين ذات الصلة.  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.
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية .3
 

 فيكما   كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2015  2014 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم   

 786.474  645.036 نقد في الصندوق
 1.359.247  1.615.087 أرصدة لدى البنوك المركزية

 9.401.659  9.112.151 احتياطيات محتفظ بها لدى البنوك المركزية
 3.525.000  3.525.000 العربية المتحدة المركزيشهادات إيدا  لدى مصرف اإلمارات 
 19.812  13.266 شراء عكسي مع المصرف المركزي

 15.092.192  14.910.540 مجموع النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2015  2014 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم   
    التركيزات الجغرافية هي كما يلي:إن 

 15.048.413  14.883.876 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 43.779  26.664 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 14.910.540  15.092.192 

 
 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.
 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك .4
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2015  2014 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم   

 769.268  607.393 أرصدة مستحقة من البنوك
 179.426  259.020 ودائع هامشية
 10.681.616  13.249.490 ودائع ألجل

 2.830.049  2.424.813 حسابات شراء عكسي
 1.375.546  90.000 حسابات وكالة
 183.556  - شهادات إيدا 

 16.019.461  16.630.716 مجموع الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك

    إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:
 7.179.030  7.079.830 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 8.840.431  9.550.886 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 16.630.716  16.019.461 
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 )تابع( ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك .4
 

 -2014ديسمبر  31)ألف درهم  2.368.696أبرم البنك اتفاقيات مقايضة ضمانات تم بموجبها الحصول على سندات بقيمة عادلة تبلغ 
كضمان مقابل إيداعات الشراء العكسي. ويحتفظ الطرف المقابل بالمخاطر والمزايا المتعلقة بهذه السندات المستلمة ألف درهم(  2.814.042
 كضمان.  

 
يقوم البنك بالتحوط للودائع ألجل المقومة بالعمالت األجنبية ضد مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقايضات الصرف 

 930 بلغت 2015 يونيو 30صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في  إناألدوات كتحوطات للتدفقات النقدية.  األجنبي، ويصنّف هذه
 درهم(. ألف 1.153 بمبلغ سالبةقيمة عادلة  – 2014ديسمبر  31ألف درهم )

 

 أوراق مالية بغرض المتاجرة .5
 

 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2015  2014 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم   

 199.599  269.767 سندات
    

    
    إن التركيزات الجغرافية هي كما يلي:
 176.540  262.345 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 23.059  7.422 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 269.767  199.599 

 
إلى األسعار لألوراق المالية بغرض المتاجرة . تستند القيمة العادلة في سندات القطا  العام والمؤسسات المصرفيةتمثل السندات استثمارات معظمها 

 المدرجة في السوق. 
 
 أدوات مالية مشتقة .6
 

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

 المطلوبات  الموجودات  
 ألف درهم  ألف درهم  )غير مدققة( 2015 يونيو 30كما في 

     
     مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

 790.587  722.068  مشتقات صرف عمالت أجنبية 
 2.652.971  2.599.317  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 
 113.713  91.588  خيارات 
 902  606  عقود مستقبلية )صرف متداول( 
 215.551  215.916  مقايضات السلع والطاقة 
 24.133  105.899  خيارات المقايضات 

 3.797.857  3.735.394  مجموع المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة
     مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة

 887.746  374.098  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 
     مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

 14.919  16.998  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت
 52.108  130.830  عقود صرف أجنبي آجلة

 67.027  147.828  مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية
     

 4.752.630  4.257.320  مجموع األدوات المالية المشتقة
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 )تابع( أدوات مالية مشتقة .6
 
 القيم العادلة                     

 المطلوبات  الموجودات  
 ألف درهم  ألف درهم  )مدققة( 2014ديسمبر  31كما في 

     
     مشتقات محتفظ بها أو مصدرة بغرض المتاجرة

 846.365  824.724  مشتقات صرف عمالت أجنبية 
 2.713.377  2.713.510  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 
 170.155  117.054  خيارات 
 146  2.536  عقود مستقبلية )صرف متداول( 
 295.557  295.998  مقايضات السلع والطاقة 
 16.221  91.383  خيارات المقايضات 

 4.041.821  4.045.205  مجموع المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة بغرض المتاجرة
     مشتقات محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة

 708.262  220.978  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت 
     مشتقات محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

 29.722  19.109  مقايضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت
 220.262  3.214  عقود صرف أجنبي آجلة

 249.984  22.323  مجموع المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية
     

 5.000.067  4.288.506  مجموع األدوات المالية المشتقة

 
 - 2014 يونيو 30ألف درهم ) 8.528القيمة العادلة والتدفقات النقدية بقيمة غير الفعالة والمتعلقة بتحوطات المن  خسائرلقد تم تسجيل صافي 

 ألف درهم( في بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي. 523بقيمة  خسائر
 

ألف درهم( مقابل  262.370 – 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 247.170، حصل البنك على ضمان نقدي بقيمة 2015 يونيو 30كما في 
 لموجودات المشتقة من بعض األطراف المقابلة.ا
 

ألف درهم( واستثمارات  552.202 – 2014ديسمبر  31) ألف درهم 262.252، قام البنك بإيدا  ضمان نقدي بقيمة 2015 يونيو 30كما في 
 ألف درهم( مقابل القيمة العادلة السالبة للمطلوبات المشتقة.   1.787.944 – 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 1.548.677في أوراق مالية بقيمة 

 
 استثمارات في أوراق مالية .7
 

     

اإلمارات العربية  
 المتحدة

دول مجلس التعاون 
 األخرى الخليجي

 باقي دول 
 المجموع العالم

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم )غير مدققة( 2015 يونيو 30كما في 
     استثمارات متاحة للبيع

     مدرجة:

 5.420.143 2.708.295 1.096.240 1.615.608 أوراق مالية حكومية 

 6.013.568 859.425 113.300 5.040.843 قطا  عام  -سندات مالية  

 10.277.229 6.493.361 743.624 3.040.244 بنوك ومؤّسسات مالية -سندات مالية  

 277.729 81.755 - 195.974 شركات -سندات مالية  

 1.153 329 - 824 أدوات حقوق الملكية 

 178.652 - - 178.652 صناديق مشتركة 

 22.168.474 10.143.165 1.953.164 10.072.145 مجموع االستثمارات المدرجة
     غير مدرجة:

 595.803 - 595.803 - أوراق مالية حكومية 

 339.178 13.293 - 325.885 أدوات حقوق الملكية 

 51.104 - - 51.104 صناديق مشتركة 

 986.085 13.293 595.803 376.989 مجموع االستثمارات غير المدرجة 

 23.154.559 10.156.458 2.548.967 10.449.134 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع
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 )تابع( استثمارات في أوراق مالية .7
 
     

اإلمارات العربية  
 المتحدة

دول مجلس التعاون 
 األخرى الخليجي

 باقي دول 
 المجموع العالم

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم )مدققة( 2014ديسمبر  31 كما في

     
     استثمارات متاحة للبيع

     مدرجة:

 4.730.396 1.523.242 1.678.831 1.528.323 أوراق مالية حكومية 
 4.738.959 286.869 45.090 4.407.000 قطا  عام  -سندات مالية  
 10.524.785 7.026.279 757.993 2.740.513 بنوك ومؤّسسات مالية -سندات مالية  
 158.650 42.292 - 116.358 شركات -سندات مالية  
 824 - - 824 أدوات حقوق الملكية 

 165.835 - - 165.835 صناديق مشتركة

 20.319.449 8.878.682 2.481.914 8.958.853 مجموع االستثمارات المدرجة
     غير مدرجة:

 895.713 - 895.713 - قطا  عام -سندات مالية  
 57.699 - - 57.699 بنوك ومؤّسسات مالية -سندات مالية  
 761 761 - - شركات -سندات مالية  
 328.136 13.281 - 314.855 أدوات حقوق الملكية 
 50.080 - - 50.080 صناديق مشتركة 

 1,332,389 14.042 895.713 422.634 مجموع االستثمارات غير المدرجة 

 21.651.838 8.892.724 3.377.627 9.381.487 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

 

بعض االستثمارات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة من خالل مقايضات معدالت ليقوم البنك بالتحوط لمخاطر أسعار الفائدة / العمالت األجنبية 
لمقايضات  الموجبةصافي القيمة العادلة  إن، ويقوم بتصنيفها كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. بين العمالتالفائدة ومقايضات 

ألف  18.271بلغت صافي القيمة العادلة السالبة  – 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 119.863بلغت  2015 يونيو 30معدالت الفائدة كما في 
 هذه التحوطات ضمن بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي.ب التحوطات غير الفعالة المتعلقةوخسائر  مكاسبدرهم(. تم إدراج 

 

اظ بها لدى األطراف المقابلة كضمانات. يحتفظ البنك بالمخاطر والعوائد أبرم البنك اتفاقيات إعادة شراء حيط تم بموجبها رهن السندات واالحتف
 المتعلقة باالستثمارات المرهونة. إن الجدول التالي يبين القيمة الدفترية لهذه السندات والمطلوبات المالية المتعلقة بها:

 

 )مدققة( 2014ديسمبر  31كما في              )غير مدققة( 2015 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 
        

 4.589.111  4.765.545  4.439.544  4.626.209 تمويل إعادة الشراء
        
 

ً برهن استثمارات في أوراق مالية بقيمة عادلة تبلغ  ألف درهم(  1.802.584 – 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 1.548.691قام البنك أيضا
 باالستثمارات المرهونة.المخاطر والعوائد المتعلقة بالبنك  يحتفظكضمان مقابل حسابات هامشية تحت الطلب. 

 
 قروض وسلفيات، بالصافي .8
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2015  2014 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

     

 3.691.843  3.951.079  سحوبات على المكشوف )أفراد وشركات(

 23.638.657  26.845.489  قروض أفراد

 107.223.733  109.106.773  قروض شركات

 2.865.852  3.279.458  بطاقات ائتمان

 9.920.156  9.134.662  تسهيالت أخرى 

 147.340.241  152.317.461  إجمالي القروض والسلفيات

 (6.777.743)  (6.535.500)  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة 

 140.562.498  145.781.961  مجموع القروض والسلفيات، بالصافي
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 )تابع( قروض وسلفيات، بالصافي .8
 

 كما يلي:هي التمويل اإلسالمي المدرجة في الجدول أعاله  إن موجودات
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2015  2014 
 مدققة  غير مدقق  
 ألف درهم  ألف درهم  

 2.299.930  2.308.821  المرابحة

 4.170.654  5.621.610  تمويل إجارة

 138.534  119.235  المضاربة

 4.420.019  4.807.813  الس لم

 126.776  143.843  أخرى

 11.155.913  13.001.322  إجمالي موجودات التمويل اإلسالمي

 (143.219)  (162.944)  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 11.012.694  12.838.378  التمويل اإلسالميصافي موجودات 

 
دة، ويقوم يقوم البنك بالتحوط لمخاطر أسعار الفائدة على بعض القروض والسلفيات ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة باستخدام مقايضات معدالت الفائ

 يونيو 30صافي القيمة العادلة الموجبة لهذه المقايضات كما في  إنبتصنيف هذه األدوات كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات النقدية، على التوالي. 
 ألف درهم(. 4.152 بمبلغ صافي القيمة العادلة الموجبة – 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 2.388 بلغت 2015

 
 :هي كما يلي الحركات في المخصص الفردي والجماعي لالنخفاض في قيمة القروض والسلفياتإن 
  

 )مدققة( 2014ديسمبر  31كما في   )غير مدققة( 2015 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 

            

 6.889.947  2.639.752  4.250.195  6.777.743  2.920.947  3.856.796 اإلفتتاحيالرصيد 
            

 1.040.551  325.560  714.991  446.705  113.347  333.358 خالل الفترة / السنةالمحّمل 

 (229.352)  -  (229.352)  (113.645)  -  (113.645) مستردات خالل الفترة / السنة 

 811.199  325.560  485.639  333.060  113.347  219.713 خالل الفترة / السنةصافي المحّمل 

 (204.256)  (44.245)  (160.011)  (93.117)  -  (93.117) / أخرى خصم معكوس

 (718.638)  -  (718.638)  (481.989)  -  (481.989) صافي المبالغ المحذوفة

 (509)  (120)  (389)  (197)  (69)  (128) تحويل عمالت

 6.777.743  2.920.947  3.856.796  6.535.500  3.034.225  3.501.275  الختاميالرصيد 

 
 فيما يلي محفظة القروض والسلفيات بحسب قطا  النشاط االقتصادي:

 
 )مدققة( 2014ديسمبر  31كما في   )غير مدققة( 2015 يونيو 30كما في  

 
داخل دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

خارج دولة 
اإلمارات العربية 

  المجموع المتحدة

 داخل دولة
اإلمارات العربية 

 المتحدة

خارج دولة 
اإلمارات العربية 

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

        القطاع االقتصادي
 208.394 - 208.394  212.995 - 212.995 الزراعة 
 3.381.224 1.910.712 1.470.512  1.725.438 397.855 1.327.583 الطاقة 
 3.475.611 332.680 3.142.931  4.663.255 654.943 4.008.312 التجارة 

 48.829.006 594.872 48.234.134  49.546.946 650.806 48.896.140 االستثمار العقاري والضيافة
 2.189.191 815.998 1.373.193  2.314.039 808.032 1.506.007 النقل والمواصالت 

 34.221.066 269.626 33.951.440  37.224.665 320.757 36.903.908 األفراد
 30.709.795 241.041 30.468.754  30.948.463 243.910 30.704.553 الحكومة ومؤّسسات القطا  العام

 20.085.616 9.873.561 10.212.055  20.421.933 10.037.701 10.384.232 المؤّسسات المالية )*(
 2.474.109 1.007.843 1.466.266  2.763.511 1.623.958 1.139.553 التصنيع
 1.221.080 130.530 1.090.550  1.771.595 196.106 1.575.489 الخدمات 
 545.149 221.847 323.302  724.621 233.383 491.238 أخرى

 137.150.010 15.167.451 152.317.461  131.941.531 15.398.710 147.340.241 
 (6.777.743)    (6.535.500)   ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 140.562.498    145.781.961   مجموع القروض والسلفيات، بالصافي

 )*( تشمل شركات االستثمار. 
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 استثمارات عقارية .9
 
 

   
 ألف درهم   

    

 560.690   2014يناير  1

 32.758   إضافات خالل السنة

 22.330   إعادة تقييم استثمارات عقارية

 615.778   )مدققة( 2015يناير  1

 7.550   إضافات خالل الفترة

 623.328   )غير مدققة( 2015 يونيو 30

 
 العادلالتقييم 

 
رات تُجرى عمليات التقييم بواسطة خبراء تقييم مستقلين مسجلين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة معترف بها وخبرات سابقة في موقع وفئة العقا

 . 2014التي يجري تقييمها. تم تقييم العقارات خالل الربع األخير من سنة 
 

 ء التقييم المستقلين ما يلي:قبل خبرا التي تم أخذها باإلعتبار منتتضمن منهجيات التقييم 
 
 ورة مع طريقة المقارنة المباشرة: تستخدم هذه الطريقة لتحديد قيمة العقار من خالل المعامالت المتعلقة بالعقارات المماثلة في المناطق المجا

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

 يتوقعه المستثمر من استثماره على مدار مدة االنتفا  الخاضعة للتقييم.
 

 إن جميع االستثمارات العقارية للبنك قائمة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 أخرى موجودات .10
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2015  2014 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 1.017.819  1.104.311  فوائد مدينة

 21.959  18.098  ضرائب مقدمة

 368  383  مدينةمقاصة ذمم 

 65.830  73.596  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 2.906.420  4.068.344  أوراق قبول 

 539.448  260.710  أخرى 

 4.551.844  5.525.442  مجموع الموجودات األخرى

 
تحدد تنشأ أوراق القبول عندما يترتب على البنك التزام بسداد مدفوعات مقابل مستندات يتم سحبها بموجب اعتمادات مستندية. إن أوراق القبول 

ً المبلغ المالي والتاريخ والشخص المستحق له الدفع. تصبح األداة بعد القبول  غير مشروط )سند ألجل( لدى البنك، وبالتالي يتم تسجيلها  إلتزاما
( في بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي مع تسجيل الحق التعاقدي المكافئ المتعلق بعملية االسترداد من العميل 15مالي )إيضاح  كإلتزام

 كأصل مالي.
 

 أرصدة مستحقة للبنوك  .11
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2015  2014 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 578.213  320.237  أرصدة مستحقة للبنوك

 96.200  187.250  ودائع هامشية

 3.414.606  1.740.768  ودائع ألجل

 4.089.019  2.248.255  مجموع األرصدة المستحقة للبنوك

 
يقوم البنك بالتحوط لبعض الودائع ألجل ضد مخاطر صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقايضات الصرف األجنبي، ويصنّف هذه األدوات 

ديسمبر  31درهم ) ألف 1.796ما قيمته  2015 يونيو 30لهذه المقايضات كما في  الموجبةكتحوطات للتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة العادلة 
 ال شيء درهم(. – 2014

 
 ودائع العمالء .12
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2015  2014 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 57.075.373  50.350.646  ودائع ألجل

 46.823.595  53.989.233  ودائع حسابات جارية

 8.895.672  10.301.264  ودائع توفير

 12.114.262  15.996.414  مرابحةودائع 

 425.898  418.907  ودائع حكومية طويلة األجل

 676.427  586.517  ودائع هامشية

 126.011.227  131.642.981  مجموع ودائع العمالء
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 :هي كما يليالودائع اإلسالمية )باستثناء ودائع المرابحة( المدرجة في الجدول أعاله 

 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2015  2014 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 1.374.575  1.295.776  ودائع مضاربة ألجل

 1.249.479  1.246.353  ودائع وكالة

 2.543.875  2.767.145  ودائع حسابات جارية

 4.198.219  4.687.909  ودائع توفير مضاربة

 13.281  12.155  ودائع هامشية

 9.379.429  10.009.338  مجموع الودائع اإلسالمية

 
باستخدام عقود مقايضات والفوائد العائمة مخاطر صرف العمالت األجنبية  مقابليقوم البنك بالتحوط لبعض الودائع ألجل الناشئة بالعمالت األجنبية 

ألف  1.258بلغت  2015 يونيو 30صافي القيمة العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في إن الصرف األجنبي ويصنّفها كتحوطات للتدفقات النقدية. 
 ألف درهم(. 47.920بلغت  السالبةصافي القيمة العادلة  – 2014ديسمبر  31درهم )

 
 أوراق تجارية باليورو .13
 
 : هي كما يليبموجب برنامج البنك المتعلق بهذه األوراق  تفاصيل األوراق التجارية الصادرة باليوروإن 
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2015  2014 
 مدققة  غير مدققة  

 ألف درهم  ألف درهم  العملة

 619.295  344.083  فرنك سويسري

 1.082.659  1.595.923  يورو

 1.441.410  2.595.503  جنية استرليني

 3.231.920  1.808.373  دوالر أمريكي

 -  86.001  أستراليدوالر 

 6.375.284  6.429.883  مجموع األوراق التجارية باليورو

 
 يقوم البنك بالتحوط لبعض األوراق التجارية باليورو ضد مخاطر صرف العمالت األجنبية باستخدام عقود مقايضات الصرف األجنبي ويصنّف هذه

 31ألف درهم ) 79.931بلغت  2015 يونيو 30صافي القيمة العادلة السالبة لعقود المقايضات كما في  إناألدوات كتحوطات للتدفقات النقدية. 
 ف درهم(. أل 166.883السالبة بلغت صافي القيمة العادلة  – 2014مبر ديس
 

وبأسعار مخصومة سالبة  %2.17إلى  %0.06تم إصدار األوراق التجارية باليورو بأسعار مخصومة حيط تراوحت معدالت الخصم بين 
 (.%0.77إلى  %0.08-:  2014ديسمبر  31) %0.99-إلى  %0.02-تراوحت معدالت الخصم بين 
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 كالتالي:هي )غير مدققة(  2015 يونيو 30تفاصيل القروض كما في إن 
 

 المجموع  سنوات 5أكثر من   سنوات 5 - 3  سنوات 3 - 1  واحدةخالل سنة     

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

 841.013  -  841.013  -  -  دوالر أسترالي  سندات عالمية متوسطة األجل

 173.580  -  -  173.580  -  رينمينبي صيني  

 55.463  -  55.463  -  -  يورو  

 1.718.021  -  -  847.028  870.993  رينغيت ماليزي  

 964.382  -  -  388.677  575.705  فرنك سويسري  

 94.003  -  -  -  94.003  ليرة تركية  

 500.000  -  -  500.000  -  درهم إماراتي  

 254.874  -  54.254  146.247  54.373  ين ياباني  

 75.751  -  75.751  -  -  دوالر هونج كونج  

 14.323.857  1.682.329  8.007.270  4.634.258  -  دوالر أمريكي  

             

    1.595.074  6.689.790  9.033.751  1.682.329  19.000.944 

             

 1.833.421  -  -  1.833.421  -  دوالر أمريكي  سندات صكوك إسالمية

 4.035.857  -  -  4.035.857  -  دوالر أمريكي  عائمسعر فائدة  -قروض ثنائية 

 3.820.524  3.820.524  -  -  -  دوالر أمريكي  ثابتسعر فائدة  -سندات ثانوية 

 380.130  380.130  -  -  -  فرنك سويسري  

 4.439.544  -  -  -  4.439.544  دوالر أمريكي  قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

             

    6.034.618  12.559.068  9.033.751  5.882.983  33.510.420 

             

 (613.629)          تعديل القيمة العادلة على القروض المتحوطة

             

            32.896.791 

 
لتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة ألف درهم تم التحوط له باستعمال مقايضات معدالت الفائدة وتبادل العمالت. يتم تصنيف هذه المقايضات إما كتحوطات للقيمة العادلة أو ل 22.633.962تتضمن القروض مبلغاً بقيمة 

 ألف درهم.  634.637ما قيمته  2015 يونيو 30العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في 
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 )مدققة( كالتالي: 2014ديسمبر  31تفاصيل القروض كما في 

 
 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

 839.792  -  839.792  -  -  دوالر أسترالي  

 173.580  -  -  173.580  -  رينمينبي صيني  سندات عالمية متوسطة األجل

 55.463  55.463  -  -  -  يورو  

 1.718.086  -  -  847.028  871.058  رينغيت ماليزي  

 964.382  -  -  388.677  575.705  فرنك سويسري  

 94.003  -  -  94.003  -  ليرة تركية  

 500.000  -  -  500.000  -  درهم إماراتي  

 254.863  -  54.254  200.609  -  ين ياباني  

 11.193.173  1.622.610  7.681.016  1.889.547  -  دوالر أمريكي  

             

    1.446.763  4.093.444  8.575.062  1.678.073  15.793.342 

             

 1.832.850  -  -  1.832.850  -  دوالر أمريكي  سندات صكوك إسالمية

 3.300.211  -  -  1.831.011  1.469.200  دوالر أمريكي  عائمسعر فائدة  -قروض ثنائية 

 1.058.855  -  -  -  1.058.855  دوالر أمريكي  عائمسعر فائدة  -سندات ثانوية 

 3.819.331  3.819.331  -  -  -  دوالر أمريكي  سعر فائدة ثابت -                

 380.130  380.130  -  -  -  فرنك سويسري  

 4.589.111  -  -  -  4.589.111  دوالر أمريكي  الشراءقروض من خالل اتفاقيات إعادة 

             

    8.563.929  7.757.305  8.575.062  5.877.534  30.773.830 

             

 (453.709)          تعديل القيمة العادلة على القروض المتحوطة

             

            30.320.121 

 
لتدفقات النقدية. بلغ صافي القيمة ألف درهم تم التحوط له باستعمال مقايضات معدالت الفائدة وتبادل العمالت. يتم تصنيف هذه المقايضات إما كتحوطات للقيمة العادلة أو ل 19.425.136تتضمن القروض مبلغاً بقيمة 

 ألف درهم.  484.870 ما قيمته 2014ديسمبر  31العادلة السالبة لهذه المقايضات كما في 
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؛ وفيما يلي المعدالت المتعاقد عليها لقسائم الفائدة كما ورة ربع سنوية ونصف سنوية وسنويةبص تستحق الفائدة على السندات العالمية متوسطة األجل

 )غير مدققة(:   2015 يونيو 30في 
 

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

 -  سنوياً  %4.75معدل فائدة ثابت يبلغ   -  - دوالر أسترالي

  - صينيرينمينبي 
 معدل فائدة ثابت يتراوح من

 -  -  سنوي % 4.125إلى  %3.7

  -  - يورو
 59قسائم أرباح ربع سنوية بعائد 

 -  نقطة أساس مضافة إلى سعر يوريبور

 رينغيت ماليزي
 %5.2معدل فائدة ثابت يبلغ 

  سنوياً 
 معدل فائدة ثابت يتراوح من

 -  -  سنوي % 5.35إلى  %4.30

 فرنك سويسري
معدل فائدة ثابت يبلغ 

  سنوياً  3.01%

قسائم أرباح ربع سنوية بعائد 
نقطة أساس مضافة إلى  110

 -  -  سعر ليبور بالفرنك السويسري

 ليرة تركية
معدل فائدة ثابت يبلغ 

 -  -  -  سنوياً  12.75%

  - إماراتي درهم
 %6.00معدل فائدة ثابت يبلغ 

 -  -  سنوياً 

 ين ياباني
معدل فائدة ثابت يبلغ 

  سنوياً  0.41%
 %0.48معدل فائدة ثابت يبلغ 

 -  سنوياً  %0.68معدل فائدة ثابت يبلغ   سنوياً  %0.81و

دوالر هونج 
 -  سنوياً  %2.46معدل فائدة ثابت يبلغ   -  - كونج

  - دوالر أمريكي

معدل فائدة ثابت يتراوح من 
قسائم ربع سنوية و 2.50%
نقطة  130إلى  108بمعدل 

  أساس مضافة إلى سعر ليبور

 %2.63معدل فائدة ثابت يتراوح بين 
ً  %3و بمعدل قسائم ربع سنوية و سنويا
  نقطة أساس مضافة إلى سعر ليبور 73

معدل فائدة ثابت يتراوح بين 
سنوياً  %5.12و 4.52%

)*( 
 

ً  %5.12و سنوياً  %4.52عاماً بعائد يترواح بين  30ألف درهم مستحقة على مدى  1.058.235)*( تشمل سندات بقيمة  ويستحق طلبها  سنويا
 بنهاية كل فترة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

 
 إسالمية سندات صكوك

 
 سنوياً واجب الدفع بصورة نصف سنوية. %4.071تحمل الصكوك معدل ربح متوقع بنسبة 

 
 بسعر فائدة عائم قروض ثنائية

 

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

 السندات الثانوية:
 

 سندات ثانوية بسعر فائدة ثابت
 

 2015 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
ً  %3.125معدل فائدة ثابت يبلغ  دوالر أمريكي:  ً  %4.5إلى  سنويا  سنويا
ً  %1.885معدل فائدة ثابت يبلغ  فرنك سويسري:  سنويا

 

 2018 سنةتُدرج 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 29وذلك ألغراض احتساب نسبة كفاية رأس المال )إيضاح  2023سنوياً حتى عام  %20ثم يتم إطفاؤها بعد ذلك بمعدل 

ولكنها تحت  2023 سنةألف درهم مستحقة في  1.477.545اإلمارات العربية المتحدة. هناك سندات ثانوية بقيمة  المركزي في مصرفالبل ق
 الطلب بعد فترة خمس سنوات من تاريخ إصدارها بناًء على اختيار البنك.
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 قروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء

 
ً  %0.45معدل فائدة ثابت يتراوح بين : دوالر أمريكي ً  %0.70وسنويا بقيمة مفتوح  تاريخ إستحقاقات إعادة شراء مع يشمل اتفاقي، وسنويا

 .%0.55-إلى  %0.075-تراوح بين ي سالبسعر فائدة  ويحملألف درهم  89.745
 
 

 مطلوبات أخرى .15
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2015  2014 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

 368.254  456.474  فوائد دائنة

 334.872  349.407  عن التزامات المنافع المحددة إلتزام معترف به

 248.441  264.008  حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 2.288  12.690  دائنة مقاصة ذمم 

 566.150  561.779  إيرادات مؤجلة

 2.906.420  4.068.344  (10أوراق قبول )إيضاح 

 1.378.487  1.722.489  أخرى

 5.804.912  7.435.191  مجموع المطلوبات األخرى

 
 رأس المال   .16

 
 المصدّر والمدفوع بالكامل                المصّرح به 

 كما في كما في  
 ديسمبر 31 يونيو 30  
  2015 2014 
 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 – 2014ديسمبر  31) %58.083، احتفظ مجلس أبوظبي لالستثمار بما نسبته 2015 يونيو 30كما في 

 المصدر والمدفو  بالكامل. 
 

  أسهم خزينة
 

 الينقدي إجم بدل بمقابلالمساهمين بعض من ألسهم العادية ال شيء( من ا – 2014 يونيو 30) 2.613.353 بإعادة شراء  خالل الفترةقام البنك 
(، ومن المتوقع إلغاؤها نهائياً. لقد تم الحصول على موافقة هيئة 17وتم االحتفاظ بهذه األسهم كأسهم خزينة )إيضاح  -ألف درهم  17.005 يبلغ

 %10اإلمارات العربية المتحدة والمساهمين في البنك على برنامج إعادة الشراء الذي وصل إلى المركزي في مصرف الاألوراق المالية والسلع و
 من أسهم البنك. 
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 )غير مدققة(صافية من أسهم الخزينة  .احتياطيات أخرى .17
 

 :2015 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةحركة االحتياطيات لفترة ال
 

           

         أسهم خطة   

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

 المجموع القيم العادلةفي  تحّوط 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 

           
 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) - - - - - - فروقات الصرف الناشئة عن تحويل العمليات األجنبية 
 13.275 - 13.275 - - - - - - - التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
 (26.912) (26.912) - - - - - - - - التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

 (892) (892) - - - - - - - - استثمارات متاحة للبيععند إستبعاد التغيرات في القيمة العادلة عكس 

 (16.654) (27.804) 13.275 (2.125) - - - - - - للفترة الشامل / الدخل(الخسارةمجموع )
 (5.293) - - - - - - - (5.293) - تعديالت القيمة العادلة 

 (17.005) - - - - - - - - (17.005) (16إعادة شراء أسهم )إيضاح 
 14.493 - - - - - - - 14.493 - الجزء المكتسب  -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)  2015 يونيو 30الرصيد في 

           

 5.135.440 351.158 40.800 (59.686)  150.000   2.000.000 2.242.394 2.287.181 (57.438) (1.818.969) 2014يناير  1الرصيد في 
 6.040 - - 6.040 - - - - - - لعمليات األجنبية افروقات الصرف الناشئة عن تحويل 

 (5.826) - (5.826) - - - - - - - التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 57.646 57.646 - - - - - - - - التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
 (3.424) (3.424) - - - - - - - - استثمارات متاحة للبيععند إستبعاد التغيرات في القيمة العادلة عكس 

 54.436 54.222 (5.826) 6.040 - - - - - - ( الشاملة للفترةالخسارة/ ) الدخلمجموع 
 (745) - - - - - - - (745) - وأخرىتعديالت القيمة العادلة 

 13.520 - - - - - - - 13.520 - الجزء المكتسب  -أسهم 
 22.012 - - - - - - - - 22.012  صناديق تابعة عند إستبعادصافي الحركة في أسهم خزينة 

 5.224.663 405.380 34.974 (53.646) 150.000 2.000.000 2.242.394 2.287.181 (44.663) (1.796.957)  2014 يونيو 30الرصيد في 
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 المالسندات رأس  .18
 

، قامت دائرة المالية لدى حكومة أبوظبي باالكتتاب في سندات رأسمالية تنظيمية من الشق األول من رأس المال في بنك أبوظبي 2009في فبراير 
 ألف درهم )"السندات"(.  4.000.000التجاري بقيمة اسمية تبلغ 

 
بنك فقط. ال تتمتع هذه السندات بحق التصويت، وهي سندات دائمة غير مجّمعة 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 
سنوياً بعد ذلك، إال أنه يحق للبنك وفقاً لتقديره الحصري أن يختار عدم إجراء دفعات  %2.3لستة أشهر بسعر إيبور باإلضافة إلى نسبة  عائمفائدة 

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

 
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

استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء من رأس المال أو أي أوراق مالية من البنك تكون مساوية  )ب(
تم، أو لحين، إذا  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 .19

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

 
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم

 104.088  101.642 56.754  52.854 قروض وسلفيات للبنوك
 2.832.420  3.250.990 1.421.826  1.572.429 قروض وسلفيات للعمالء

 263.459  236.198 132.243  129.193 استثمارات في أوراق مالية

 3.199.967  3.588.830 1.610.823  1.754.476 مجموع إيرادات الفوائد

 
 )غير مدققة( مصاريف الفوائد .20

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

 
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم

 4.156  3.143 2.084  1.368 ودائع من البنوك
 396.404  407.044 192.803  201.685 ودائع العمالء

 14.934  14.987 8.290  7.906 أوراق تجارية باليورو
 246.517  249.675 125.738  139.681 قروض

 662.011  674.849 328.915  350.640 مجموع مصاريف الفوائد

 
 

 ()غير مدقق صافي إيرادات الرسوم والعموالت .21

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

 
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم

       الرسوم والعموالتإيرادات 
 398.313  472.856 203.947  252.731 رسوم مصرفية لألفراد

 222.221  287.598 114.986  130.894 رسوم مصرفية للشركات
 26.352  7.994 14.238  4.995 رسوم وساطة

 63.576  113.456 37.687  45.488 رسوم من صناديق االئتمان واألنشطة االئتمانية األخرى
 27.240  19.720 8.384  9.419 رسوم أخرى

 737.702  901.624 379.242  443.527 مجموع إيرادات الرسوم والعموالت
 (148.552)  (184.069) (74.842)  (100.974) مصاريف الرسوم والعموالت

 589.150  717.555 304.400  342.553 صافي إيرادات الرسوم والعموالت



  

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 2015يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

30 

 ()غير مدقق صافي إيرادات المتاجرة .22

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

 
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم

 33.399  23.637 17.453  5.952 المشتقاتصافي األرباح الناتجة عن التعامل في 
 120.175  170.755 57.335  65.089 صافي األرباح من التعامل في العمالت األجنبية

األرباح من األوراق المالية المحتفظ بها  )الخسائر(/ صافي
 98.800  (1.890) 3.017  (1.398) للمتاجرة

 252.374  192.502 77.805  69.643 صافي إيرادات المتاجرة

 
 

 )غير مدققة( إيرادات أخرى من العمليات .23

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

 
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم

 7.602  1.209 7.661  1.209 استثمارات متاحة للبيع إستبعاد من المكاسبصافي 
 66.670  70.384 35.239  34.191 إيرادات إدارة العقارات

 38.514  27.700 27.918  14.183 إيرادات إيجار
 17.995  6.030 3.647  6.030 إيرادات توزيعات األرباح

 10.112  34.343 5.345  30.493 أخرى

 140.893  139.666 79.810  86.106 مجموع اإليرادات األخرى من العمليات

 
 
 

 )غير مدققة( مصاريف العمليات .24

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

 
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم

 683.020  814.503 317.258  371.490 مصاريف موظفين
 64.601  65.422 34.107  32.927 استهالك 
 13.570  11.270 6.785  5.635 موجودات غير ملموسةإطفاء 
 444.616  480.478 222.748  261.490 أخرى

 1.205.807  1.371.673 580.898  671.542 مجموع مصاريف العمليات

 
 

 )غير مدققة( مخصصات االنخفاض في القيمة .25

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

 
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم

       

 563.709  446.705 275.076  141.673 محمل خالل الفترة
 (141.710)  (113.645) (40.769)  (49.916) مستردات خالل الفترة

       
 مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات، بالصافي 

 421.999  333.060 234.307  91.757 (8)إيضاح  
 (14.969)  (7.852) (843)  (7.817) مستردات من االستثمارات المتاحة للبيع المحذوفة

 407.030  325.208 233.464  83.940 مجموع مخصصات االنخفاض في القيمة

 
 )غير مدقق(العائد على السهم  .26

 
 العائد األساسي والمخفّض للسهم الواحد

 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة. يتم والبنك  إلى المساهمين فيإن احتساب العائد األساسي للسهم الواحد يستند إلى صافي الربح العائد 

محتملة المحتفظ بها احتساب العائد المخفّض للسهم من خالل تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة باآلثار المخفضة لألسهم العادية ال
 في حساب خطة حوافز الموظفين وأسهم الخزينة الناشئة عن توحيد الصناديق التابعة.
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 )تابع( )غير مدقق(العائد على السهم  .26
 

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

 
2015 

  ألف درهم
2014 
 درهمألف 

2015 
  ألف درهم

2014 
 ألف درهم

 2.010.288  2.530.960 1.057.116  1.283.054 صافي أرباح الفترة العائدة إلى المساهمين في البنك
 (120.000)  (65.510) -  - ناقصاً: قسائم مدفوعة على سندات رأس المال 

 1.890.288  2.465.450 1.057.116  1.283.054 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
عن إعادة ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة الناشئة 

 (392.742)  (397.294) (392.742)  (397.366) الشراء
ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة الناشئة عن توحيد 

 (7.312)  - -  - الصناديق 
خطة  ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم

 (15.445)  (13.285) (15.445)  (14.358) حوافز الموظفين

       
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترة 

 5.180.098  5.185.018 5.187.410  5.183.873 السهم الواحد )ب( والمستخدمة في احتساب العائد األساسي على

       
زائداً: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة الناشئة عن توحيد 

 7.312  - -  - الصناديق
زائداً: المتوسط المرجح لعدد األسهم الناتجة عن أسهم خطة حوافز 

 15.445  13.285 15.445  14.358 الموظفين 

       
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترة 

 5.202.855  5.198.303 5.202.855  5.198.231 والمستخدمة في احتساب العائد المخّفض على السهم الواحد )ج(

       
 0.36  0.48 0.20  0.25 العائد األساسي للسهم الواحد )بالدرهم( )أ( / )ب(

       
 0.36  0.47 0.20  0.25 العائد المخّفض للسهم الواحد )بالدرهم( )أ( / )ج(

 
 

 التزامات ومطلوبات طارئة .27
 

 لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية:
 
 كما في  كما في  
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2015  2014 
 مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  

     

 6.411.361  6.267.224  اعتمادات مستندية
 17.418.872  18.795.541  ضمانات

 10.809.547  9.811.755  )*(قابلة لإللغاء  –التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية 
 12.687.831  14.109.812  غير قابلة لإللغاء  –التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية 

 47.327.611  48.984.332  مجموع االلتزامات نيابة عن العمالء
 137.736  314.228  التزامات مصاريف رأسمالية مستقبلية
 71.750  202.315  التزامات استثمارات في أوراق مالية

 47.537.097  49.500.875  االلتزامات والمطلوبات الطارئةمجموع 
 .المسحوبة غير االئتمان بطاقات بسقوف يتعلق ألف درهم(  6.276.388: 2014ديسمبر  31) درهم ألف  6.615.929)*( تشمل مبلغ بقيمة 

 

 القطاعات التشغيلية .28
 

تقدم منتجات وخدمات مختلفة وتُدار بشكٍل منفصل  هذه القطاعات. إن دناهأ يوجد لدى البنك أربعة قطاعات ألغراض رفع التقارير، كما هو موضح
لجنة فرعية )تقوم لجنة إدارة األداء لدى البنك لكل قطا  من القطاعات التي تم تقديم تقرير عنه، وفقاً لهيكل اإلدارة والتقارير الداخلية لدى البنك. 

 . بشكل منتظمة الداخلية بمراجعة تقارير اإلدار للجنة اإلدارة التنفيذية(
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 )تابع( القطاعات التشغيلية .28
 

 موضح أدناه بإيجاز عمليات كل قطا  تشغيلي لدى البنك:
 

يتألف من عمليات التجزئة وإدارة الثروات والتمويل اإلسالمي. ويشمل القروض والودائع والمعامالت األخرى  - قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
 وأرصدة العمالء من األفراد وحسابات الشركات والحسابات الخاصة لكبار العمالء من األفراد وأنشطة إدارة الصناديق.

 
ل المصرفية وإدارة النقد والتمويل التجاري وتمويل الشركات وتمويل المؤسسات الصغيرة يتألف من األعما - قطاع الخدمات المصرفية للشركات

 والمتوسطة والخدمات المصرفية االستثمارية والعمليات في الهند والتمويل اإلسالمي والبنية التحتية وتمويل األصول والمؤسسات الحكومية
 مالت واألرصدة األخرى لدى العمالء من الشركات.ومؤسسات القطا  العام؛ ويشمل القروض والودائع والمعا

 
يتألف من عمليات الخزينة المركزية وإدارة المحفظة االستثمارية للبنك ومحفظة أسعار الفائدة والعمالت ومشتقات  - قطاع االستثمارات والخزينة
 السلع والتمويل اإلسالمي. 

 
وإدارة المخاطر المركزية للبنك من خالل القروض وإصدار سندات الدين واستخدام  يتولى قطا  االستثمارات والخزينة تنفيذ أنشطة التمويل

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

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

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

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

العمل. يتم تحديد األسعار  اتفي نفس قطاعاألخرى لتسهيل المقارنة بينها وبين المنشآت العاملة  المحددة اعاتهي األكثر مالئمة لتقييم نتائج القط
 فيما بين القطاعات على أساس تجاري بحت.

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

 
 الخدمات  

 المصرفية 
 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 للشركات
 االستثمارات 

 والخزينة

 
 إدارة 

 العقارات

 
 

 المجموع

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 3.183.832 53.389 756.399 995.377 1.378.667 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي 

 1.049.723 107.419 144.274 361.505 436.525 إيرادات غير مشتملة على الفوائد

 (1.371.673) (54.585) (97.498) (371.590) (848.000) مصاريف العمليات

 2.861.882 106.223 803.175 985.292 967.192 أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة

 (325.208) - 7.852 104.485 (437.545) )مخصصات( / مستردات انخفاض القيمة

 2.536.674 106.223 811.027 1.089.777 529.647 األرباح قبل الضريبة

 (4.257) - - (4.257) - مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 2.532.417 106.223 811.027 1.085.520 529.647 صافي أرباح الفترة

      

 66.460     إنفاق رأسمالي

      

      )غير مدققة( 2015 يونيو 30كما في 

 212.181.137 629.987 58.299.839 86.557.405 66.693.906 موجودات قطاعية

 185.405.731 18.809 89.037.943 54.542.538 41.806.441 مطلوبات قطاعية
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 )غير مدققة(: 2014 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةإليرادات البنك ونتائج عملياته من حيط القطا  التشغيلي لفترة ال فيما يلي تحليل
 

 الخدمات  
 المصرفية 

 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

 للشركات
 االستثمارات 

 والخزينة

 
 إدارة 

 العقارات

 
 

 المجموع
 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 2.792.589 54.712 926.237 676.595 1.135.045 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي 
 982.417 113.420 64.591 262.625 541.781 إيرادات غير مشتملة على الفوائد

 (1.205.807) (48.139) (87.603) (320.167) (749.898) مصاريف العمليات

 2.569.199 119.993 903.225 619.053 926.928 انخفاض القيمةأرباح العمليات قبل مخصصات 
 (407.030) - 14.969 (4.596) (417.403) )مخصصات( / مستردات انخفاض القيمة

 2.162.169 119.993 918.194 614.457 509.525 قبل الضريبة األرباح
 (1.198) - - (1.198) - إيراد ضريبة الدخل الخارجية

 2.160.971 119.993 918.194 613.259 509.525 الفترةصافي أرباح 

      

 66.144     إنفاق رأسمالي

      
      )مدققة( 2014ديسمبر  31كما في 

 204.019.463 624.355 56.460.659 83.717.761 63.216.688 موجودات قطاعية

 177.600.630 16.895 89.055.962 51.210.978 37.316.795 مطلوبات قطاعية

      
 

 )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 درهمألف  

 1.543.056 26.870 365.366 404.889 745.931 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي 
 498.302 53.216 45.966 183.078 216.042 إيرادات غير مشتملة على الفوائد

 (671.542) (26.709) (42.157) (177.824) (424.852) مصاريف العمليات

 1.369.816 53.377 369.175 410.143 537.121 أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة
 (83.940) - 7.817 68.445 (160.202) )مخصصات( / مستردات انخفاض القيمة

 1.285.876 53.377 376.992 478.588 376.919 قبل الضريبة األرباح
 (2.461) - - (2.461) - إيراد ضريبة الدخل الخارجية

 1.283.415 53.377 376.992 476.127 376.919 صافي أرباح الفترة

      

 39.670     إنفاق رأسمالي
 

 )غير مدققة(: 2014 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 

 1.412.343 27.155 464.749 362.452 557.987 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي 
 462.015 67.368 59.596 134.266 200.785 إيرادات غير مشتملة على الفوائد

 (580.898) (22.524) (49.327) (146.823) (362.224) مصاريف العمليات

 1.293.460 71.999 475.018 349.895 396.548 أرباح العمليات قبل مخصصات انخفاض القيمة
 (233.464) - 843 (68.523) (165.784) )مخصصات( / مستردات انخفاض القيمة

 1.059.996 71.999 475.861 281.372 230.764 قبل الضريبة األرباح
 (2.304) - - (2.304) - إيراد ضريبة الدخل الخارجية

 1.057.692 71.999 475.861 279.068 230.764 صافي أرباح الفترة

      

 32.306     إنفاق رأسمالي
 

 .على القطاعات التي يتم إصدار تقارير عنهاكافة الموجودات والمطلوبات  توزيعالموارد فيما بينها، فإنه يتم  وتوزيعلغرض مراقبة أداء القطاعات 
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 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  ستةال  يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال 

 2015 2014  2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

 (573,072) (520,902)  2,249,898 2,336,094 الخدمات المصرفية لألفراد

 (532,731) (441,982)  1,471,951 1,798,864 الخدمات المصرفية للشركات

 1,051,091 909,198  (60,263) (8,525) االستثمارات والخزينة

 54,712 53,686  113,420 107,122 عقاراتإدارة 

 - -  3,775,006 4,233,555 المجموع 

 
 )غير مدققة( بين القطاعات            )غير مدققة( خارجية             

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ةثالثال  يونيو 30أشهر المنتهية في  ةثالثال 

 2015 2014  2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

 (284,021) (261,014)  1,042,793 1,222,987 الخدمات المصرفية لألفراد

 (267,696) (211,999)  764,414 799,966 الخدمات المصرفية للشركات

 524,562 445,983  (217) (34,651) االستثمارات والخزينة

 27,155 27,030  67,368 53,056 إدارة عقارات

 - -  1,874,358 2,041,358 المجموع 

 
 المعلومات الجغرافية

 
مليات يعمل البنك ضمن قطاعين جغرافيين رئيسيين هما السوق المحلي والسوق الدولي. إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل القطا  المحلي لع

المتحدة، بينما يمثل السوق الدولي عمليات البنك التي تنشأ من فروعه البنك التي تنشأ من الفرو  والشركات التابعة للبنك في دولة اإلمارات العربية 
جوداته غير في الهند وجيرسي ومن خالل شركاته التابعة التي تقع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن المعلومات المتعلقة بإيرادات البنك ومو

 المتداولة بحسب الموقع الجغرافي هي كالتالي:
 

 )غير مدققة( دولي                       )غير مدققة( محلي              

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

 2015 2014  2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

      اإليرادات
 27.621 36.700  2.764.968 3.147.132 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

 2.605 10.506  979.812 1.039.217 إيرادات غير مشتملة على الفوائد

 )غير مدققة( دولي                       )غير مدققة( محلي              

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ثالثةال  يونيو 30أشهر المنتهية في  ثالثةال 

 2015 2014  2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

      اإليرادات
 16.862 17.698  1.395.481 1.525.358 صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي

 1.179 (8.160)  460.836 506.462 إيرادات غير مشتملة على الفوائد

 
 دولي                    محلي                      

 
 
 
 

 كما في
  يونيو 30 

2015 
 غير مدققة

 كما في 
 ديسمبر  31

2014 
  مدققة

 كما في
  يونيو 30 

2015 
 غير مدققة

 كما في 
 ديسمبر 31
 2014 

 مدققة
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

      موجودات غير متداولة
 - -  195,854 195,843 إستثمار في شركة زميلة

    - -  615,778 623,328 عقاريةاستثمارات 
4.  801,746 802,468 ممتلكات ومعدات، بالصافي 758 4,442 
    - -  35,705 24,435 موجودات غير ملموسة 
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 كالتالي: 2النسب المحتسبة وفقاً لمقررات بازل 
 

 كما في  كما في 
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2015  2014 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 

    الشق األول من رأس المال
 5.595.597  5.595.597 (16رأس المال )إيضاح 

 3.848.286  3.848.286 عالوة إصدار
 5.540.106  5.539.126 (17احتياطيات أخرى، صافية من أسهم الخزينة )إيضاح 

 7.172.755  7.564.836 أرباح مستبقاة
 10.397  3.673 مسيطرة في رأس مال شركات تابعةالغير  حقوق الملكية

 4.000.000  4.000.000 (18سندات رأس المال )إيضاح 
 (35.705)  (24.435) ناقصاً: موجودات غير ملموسة

 (97.927)  (97.922) إستثمار في شركة زميلةناقصاً: 
 26.033.509  26.429.161 المالمجموع الشق األول من رأس 

    الشق الثاني من رأس المال
 1.709.253  1.817.772 المخصص الجماعي لالنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

 113.261  100.750 (17تغيرات متراكمة في القيمة العادلة )إيضاح 
 4.439.637  4.251.809 (14سندات ثانوية )إيضاح 

 (97.927)  (97.921) شركة زميلة إستثمار فيناقصاً: 
 6.164.224  6.072.410 مجموع الشق الثاني من رأس المال

    
 32.197.733  32.501.571 النظاميمجموع رأس المال 

    
    الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 136.740.240  145.421.776 مخاطر االئتمان
 4.497.079  6.007.172 مخاطر السوق 

 11.835.586  12.689.402 التشغيل مخاطر

 153.072.905  164.118.350 مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
    

 %21.03  %19.80 نسبة كفاية رأس المال 
 %17.01  %16.10 نسبة الشق األول 
 %4.02  %3.70 نسبة الشق الثاني 

 
 2015 يونيو 30اإلمارات العربية المتحدة كما في المركزي في مصرف الالمقرر من قبل  %12تجاوزت نسبة كفاية رأس المال الحد األدنى البالغ 

 (. %12 – 2014ديسمبر  31)
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ذه يتم تصنيف أساليب قياس القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة ضمن تسلسل للقيمة العادلة على أساس معطيات أساليب التقييم المستخدمة، وه
 المستويات المختلفة مبينة أدناه:  

 
 المستوى األول  –األسعار المدرجة في السوق 

 
نت قيمها جديرة بالمالحظة في سوق نشطة. يتم تقييم هذه األدوات بالرجو  إلى األسعار يتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى األول إذا كا

مة في المدرجة غير المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فيها األسعار المدرجة بشكٍل مباشر وتكون مستخد
 معامالت فعلية ومنتظمة الظهور في السوق.   

 
 المستوى الثاني  –لمالحظة ل القابلةأساليب التقييم باستخدام المعطيات 

 
لمالحظة في ل 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 المقيّمة باستخدام أساليب ل القابلةت سوق نشطة. إن أسلوب التقييم المستند إلى المعطيا
 ة. التسعير القياسية في السوق والخيارات العامة المتداولة في األسواق التي يمكن فيها مالحظة المعطيات الخاصة بأساليب التسعير القياسي

 
بعض ثل بعض المشتقات المتداولة خارج السوق ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة يشمل هذا المستوى أدوات مالية مشتقة م

 واألدوات المالية غير المشتقة مثل االستثمارات العقارية. اإلستثمار في األوراق المالية 
 

في سوق نشطة. يُجرى 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
 

 .ةالمخصوم ةالنقدي اتباستخدام نموذج التدفق الثاني ضمن المستوىأوراق مالية  يتم تقييم اإلستثمارات في
 

 التقييم المتبعة.لالطال  على أساليب  9. راجع اإليضاح رقم المؤجرةتشمل االستثمارات العقارية المصنفة ضمن المستوى الثاني المباني 
 

 المستوى الثالث  –لمالحظة ل القابلةأساليب التقييم باستخدام المعطيات الهامة غير 
 

لمالحظة في السوق )معطيات غير ل قابلةيتم تصنيف األدوات المالية ضمن المستوى الثالط إذا تضّمن التقييم معطيات هامة ال تستند إلى بيانات 
 إذا كان من الممكن مالحظتها مباشرة من خالل المعامالت التي تتم في سوق نشطة.  قابلة للمالحظة(. تعتبر المعطيات لمالحظةل قابلة
 

مالحظة المشابهة لها من حيط لل القابلةاستناداً إلى المعطيات لمالحظة ل القابلةوعلى وجه العموم، يتم تحديد المستويات المختلفة للمعطيات غير 
 ستناداً إلى المالحظات التاريخية أو األساليب التحليلية األخرى.  طبيعتها أو ا

 
 لهذه االستثمارات وفقاً لما يلي: المدرجةإن هذا المستوى يشمل في المقام األول أدوات حقوق الملكية والصناديق الخاصة. يتم تعديل القيم 

 
 باستخدام أحدط قيمة دفترية صافية متوفرة. –أدوات حقوق الملكية  (أ
 على أساس صافي قيمة الموجودات المحددة من قبل مدير الصندوق. –الصناديق الخاصة  (ب
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ذات الصلة يتطلب هذا التسلسل استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها؛ وكلما أمكن يأخذ البنك بعين االعتبار أسعار السوق 
 القيمة العادلة المتكررة للموجودات والمطلوبات. قياس والجديرة بالمالحظة عند تنفيذ عمليات التقييم. يحلل الجدول التالي أساليب

 
  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

  
 
 

 
 األسعار المدرجة 

 في السوق

 
المعطيات الجديرة 

 بالمالحظة 

المعطيات الهامة 
غير الجديرة 

 بالمالحظة 

 
 

 المجموع
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاحات )غير مدققة( 2015 يونيو 30كما في 

      الموجودات بالقيمة العادلة  
 269.767 - - 269.767 5 أوراق مالية بغرض المتاجرة  

 4.257.320 - 4.256.714 606 6 أدوات مالية مشتقة 
     7 استثمارات في أوراق مالية  

 22.168.474 - 1.156.153 21.012.321  مدرجة   -     
 986.085 390.282 595.803 -  غير مدرجة   -     

 623.328 - 623.328 - 9 استثمارات عقارية  

 28.304.974 390.282 6.631.998 21.282.694 مجموع الموجودات بالقيمة العادلة  

      المطلوبات بالقيمة العادلة  
 4.752.630 - 4.751.728 902 6 أدوات مالية مشتقة 

 4.752.630 - 4.751.728 902 مجموع المطلوبات بالقيمة العادلة  

      
      )مدققة( 2014ديسمبر  31كما في 

      الموجودات بالقيمة العادلة  
 199.599 - - 199.599 5 أوراق مالية بغرض المتاجرة  

 4.288.506 - 4.285.970 2.536 6 أدوات مالية مشتقة 
     7 استثمارات في أوراق مالية  

 20.319.449 - 935.205 19.384.244  مدرجة   -     
 1.332.389 378.216 954.173 -  غير مدرجة   -     

 615.778 - 615.778 - 9 استثمارات عقارية  

 26.755.721 378.216 6.791.126 19.586.379 مجموع الموجودات بالقيمة العادلة  

      المطلوبات بالقيمة العادلة  
 5.000.067 - 4.999.921 146 6 أدوات مالية مشتقة 

 5.000.067    - 4.999.921 146 مجموع المطلوبات بالقيمة العادلة  

      

 تصنّف المشتقات المتداولة خارج السوق ضمن المستوى الثاني حيط يتم تقييمها باستخدام معطيات يمكن مالحظتها في السوق.  
 

 فيما يلي المطابقة التي تظهر الحركة في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع المدرجة ضمن المستوى الثالط:
 
 كما في  كما في 
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2015  2014 
 مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 

 316.588  378.216 يناير 1في 
 60.494  1.090 خالل الفترة / السنة ، بالصافياستحواذات
 (24.950)  (3.594) خالل الفترة / السنة بما فيها مرتجعات رأس المال استبعادات

 26.845  14.570 تعديل من خالل الدخل الشامل
 (761)  -  خارجتحويل 

 378.216  390.282 الرصيد في

 
 لم يكن هناك أي تحويل هام بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل الفترة. 

 
 ال يوجد أي تغيير في أساليب التقييم المستخدمة خالل هذه الفترة.

 
 
 
 



  

 شركة مساهمة عامة -بنك أبوظبي التجاري 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 2015يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 الموجودات والمطلوبات األخرى التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
 

، تندرج ضمن وبعض القروض( بما في ذلك القروض والسلفيات وودائع العمالء)إن غالبية موجودات البنك ومطلوباته المقيّمة بالتكلفة المطفأة، 
سوق نشطة لهذه الموجودات والمطلوبات. يرى البنك أن القيمة العادلة لهذه الموجودات الموجودات والمطلوبات من المستوى الثالط نظراً لعدم توفر 

، استناداً إلى حسابات التدفقات النقدية المخصومة المنجزة على عينة من القروض وأن غالبية هذه المدرجةها طلوبات مساوية تقريباً لصافي قيموالم
 الفترة القصيرة نسبياً لمعظم ودائع العمالء. القروض تحمل فائدة بمعدالت متغيرة إضافة إلى

 
 :كما يلي المطفأة( بالتكلفة 14إيضاح ) البنك لعادلة القتراضتظهر القيمة ا

 
 المجموع الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  المستوى األول  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

      

 33.230.527 8.475.401 4.840.959 19.914.167 )غير مدقق( 2015 يونيو 30كما في 

      

 30.575.062 7.889.321 3.350.179 19.335.562 )مدقق( 2014ديسمبر  31كما في 
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ً في إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة ناشئة في سياق العمل المعتاد. وحيط إنه ال يمكن التنبؤ بنتائج هذه الدعاوى على وجه هو البنك  إن طرفا
 إذا للمجموعةالتأكيد، فإن إدارة البنك ال تعتقد بأنه سيكون لهذه الدعاوى أي تأثير سلبي جوهري على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

 لم يتم الفصل فيها لصالح البنك. 
 


