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 بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد الموجز
 لفترة الستة أشهر المنتهية )غير مدققة(

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في المنتهية في فترة الستة أشهر  
  ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- 

  
يونيو  30

2016 
 يونيو  30

2015 
يونيو  30

2016 
 يونيو  30

2015 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم همألف در إيضاح 
      

 2.229.785 2.388.238 4.422.625 4.766.133  إيرادات الفوائد
 (475.853) (703.383) (964.671) (1.350.754)  مصاريف الفوائد

  ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 
 1.753.932 1.684.855 3.457.954 3.415.379  صافي إيرادات الفوائد

  ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 
 91.511 158.588 183.156 264.517  إيرادات من عقود التمويل اإلسالمي

 (5.478) (6.618) (11.769) (12.177)  حصة المودعين من األرباح
  ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 

 86.033 151.970 171.387 252.340  صافي اإليرادات من عقود التمويل اإلسالمي
  ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 
      

 1.839.965 1.836.825 3.629.341 3.667.719  صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي
      

 766.962 865.544 1.487.301 1.693.392  إيرادات الرسوم والعموالت
 (206.891) (255.399) (409.949) (512.406)  مصاريف الرسوم والعموالت

  ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 
 560.071 610.145 1.077.352 1.180.986  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

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

 99.847 325.528 312.487 648.278  صافي أرباح الصرف األجنبي
 182.890 (18.738) 321.735 (101.748)  رب  االستثمارات والمشتقات/ صافي )خسارة( 

 35.429 5.463 61.003 14.211  إيرادات تشغيلية أخرى
  ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 
  560.741 695.225 312.253 318.166 
  ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 
      

 2.718.202 2.759.223 5.401.918 5.409.446  اإليرادات التشغيلية
      

      مصاريف عمومية وإدارية 
 (1.012.295) (1.008.602) (2.026.245) (2.016.768)  ومصاريف تشغيلية أخرى   
  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

      األرباح قبل صافي 
 1.705.907 1.750.621 3.375.673 3.392.678  مخصص انخفاض القيمة والضريبة   
      

 (166.234) (297.899) (336.395) (592.796) 20 مخصص انخفاض القيمةصافي 
  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 1.539.673 1.452.722 3.039.278 2.799.882  األرباح قبل الضريبة
      

 (93.441) (76.478) (169.894) (153.034)  مصروف ضريبة الدخل الخارجية
  ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 

 1.446.232 1.376.244 2.869.384 2.646.848  صافي أرباح الفترة
  ============ ============ ============ ============ 
      

 0.28 0.25 0.54 0.48 21 ربحية السهم األساسية )بالدرهم(
  ===== ===== ===== ===== 

 0.27 0.25 0.53 0.48 21 ربحية السهم المخفّضة )بالدرهم(

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

 يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة. تعتبر جزءاً ال 25إلى  1اإليضاحات من 
 .1تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة مدرج على الصفحة رقم 
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 الموجز بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
 لفترة الستة أشهر المنتهية )غير مدققة(

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية فيفترة الستة   
  ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
يونيو  30

2016 
 يونيو  30

2015 
يونيو  30

2016 
 يونيو  30

2015 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 
      

 232.446.1 244.376.1 384.869.2 848.646.2  صافي أرباح الفترة
  ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

      اآلخرالدخل الشامل 
      

بنود مصنفة أو ُيحتمل إعادة تصنيفها الحقًا في بيان 
 الرب  أو الخسارة المرحلي الموحد الموجز 

 
    

      
 6.059 11.701 (8.026) (15.672)  تحويل العمليات الخارجية فروق الصرف من

      صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة خالل 
 (161.758) 108.728 (49.210) (364.665) 18 الفترة   
      

بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا في بيان الرب  أو الخسارة 
 المرحلي الموحد الموجز

 
    

      
 (393) 706 (54) 1.037  إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 

  ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 (156.092) 121.135 (57.290) (379.300)  للفترة الدخل الشامل اآلخر)الخسائر( / 

  ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 1.290.140 1.497.379 2.812.094 2.267.548  مجموع الدخل الشامل للفترة

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

 
 
 
 
 
 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة. 25إلى  1اإليضاحات من 
 .1ت المالية المرحلية الموحدة الموجزة مدرج على الصفحة رقم تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلوما
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد الموجز
 لفترة الستة أشهر المنتهية )غير مدققة(

 

 
 ةخزينأسهم  ارإصدعالوة  رأس المال

قانونية احتياطيات 
 امعاحتياطي  وخاصة

 الشق األولسندات 
 من رأس المال

 خيارات مج برنا
 األسهم

القيمة احتياطي 
 دلةالعا

احتياطي تحويل 
 األجنبيةالعمالت 

سندات قابلة 
 -للتحويل 

حقوق  ضمن
 مجموعال زةمحتجأرباح  الملكية

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

 37.963.382 6.611.812 108.265 (112.143) 324.932 151.427 4.000.000 17.174.332 4.736.112 (12.940) 245.473 4.736.112 2015يناير  1الرصيد في 
 2.812.094 2.869.330 - (026.8) (210.49) - - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

ك المجموعة              المعامالت مع ُمالا
 (9.221) (9.221) - - - - - - - - - - الزكاة

 21.124 - - - - - - - - 2.751 18.373  - (17)إيضاح خيارات أسهم ممارسة 
 - - - - - - - 1.119 - (1.119) - - تعديل أسهم الخزينة
 - - - - - - - (473.611) - - - 473.611 (15)إيضاح أسهم منحة مصدرة 
 (1.889.971) (1.889.971) - - - - - - - - - - (15)إيضاح  2014 توزيعات أرباح لسنة

 - (2.400.000) - - - - - 2.400.000 - - - - (15)إيضاح المحّول إلى االحتياطي العام 
 20.496 - - - - 20.496 - - - - - - خيارات ممنوحة للموظفين 

 2.754.750 - - - - - 2.754.750 - - - - - (16)إيضاح إصدار سندات الشق األول من رأس المال 

 (8.798) - - - - - - (8.798) - - - - إصدار سندات الشق األول من رأس المال  تكلفة
 (64.212) (64.212) - - - - - - - - - - (16)إيضاح دفعات سندات الشق األول من رأس المال 

 -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 
 41.599.644 5.117.738  108.265  (120.169) 275.722 171.923 6.754.750 19.093.042  4.736.112  (11.308) 263.846 5.209.723 2015يونيو  30الرصيد في 

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

 43.218.653 6.863.573 108.265 (132.879) (331.937) 190.232 6.754.750 19.093.042 5.209.722 (11.083) 265.245 5.209.723 2016يناير  1الرصيد في 

 2.267.548 885.647.2 - (672.15) (665.364) - - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة
ك المجموعة              المعامالت مع ُمالا

 (279.20) (279.20) - - - - - - - - - - الزكاة
 - - - - - - - - - (44.823) - 44.823 أسهم مصدرة

 15.877 - - - - - - - - 2.283 13.594 - (17)إيضاح خيارات أسهم ممارسة 
 (2.339.949) (2.339.949) - - - - - - - - - - (15اح )إيض 2015توزيعات أرباح لسنة 

 - (2.000.000) - - - - - 2.000.000 - - - - (15)إيضاح المحّول إلى االحتياطي العام 
 19.898 - - - - 898.19 - - - - - - خيارات ممنوحة للموظفين 

 (138.063) (063.138) - - - - - - - - - - (16)إيضاح دفعات سندات الشق األول من رأس المال 
 -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 

 43.023.685 5.013.167  108.265 (148.551) (696.602) 210.130  6.754.750  21.093.042  5.209.722 (53.623) 278.839  5.254.546 2016يونيو  30الرصيد في 
 ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============ ============ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة. 25إلى  1اإليضاحات من 
 .1تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة مدرج على الصفحة رقم 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز
 لفترة الستة أشهر المنتهية )غير مدققة(

 2015يونيو  30 2016يونيو  30  
 ألف درهم ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 3.039.278 2.799.882  األرباح قبل الضريبة
    تعديالت لـ:

 108.690 110.297  االستهالك 
 28.907 56.188  فوائد متراكمة

 148 -  خسارة من إعادة شراء سندات ثانوية
 463.731 793.600  صافي مخصصات انخفاض القيمة

 (220.742) 113.030  تسوية تحويل العمالت األجنبية
 20.496 19.898  برنامج خيارات األسهم

  -------------------------------- -------------------------------- 
  3.892.895 3.440.508 

 2.336.434 (2.588.304)  التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 2.514.270 (3.008.348)  التغير في المبالغ المستحقة من البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية

 3.507.853 (37.776)  شراء العكسي التغير في اتفاقيات إعادة ال
 (24.045.107) 2.222.437  التغير في القروض والسلفيات
 (2.323.925) (693.870)  التغير في الموجودات األخرى

 10.816.119 (646.650)  التغير في المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
 11.840.155 (93.728)  التغير في اتفاقيات إعادة الشراء

 (13.066.844) 9.516.110  التغير في حسابات العمالء والودائع األخرى
 (816.455) 2.191.213  التغير في األدوات المالية المشتقة

 1.191.910 (1.135.070)  التغير في المطلوبات األخرى
  -------------------------------- -------------------------------- 
  9.618.909 (4.605.082) 

 (135.830) (165.093)  ضريبة دخل خارجية مدفوعة، صافية من المستردات
  -------------------------------- -------------------------------- 

 (4.740.912) 9.453.816  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية
  -------------------------------- -------------------------------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 9.663.293 (7.713.026)  صافي )شراء( / متحصالت استثمارات لغير أغراض المتاجرة 
 (203.211) (219.038)  شراء ممتلكات ومعدات، صافية من االستبعادات

  -------------------------------- -------------------------------- 
 9.460.082 (7.932.064)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية

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

 21.124 15.877  سهم ضمن برنامج خيارات األسهممتحصالت من إصدار أ
 1.742.750 (2.953.813)  التجارية اليورو أوراق صافي حركة 

 4.054.486 469.365.2  إصدار قروض ألجل
 (3.279.464) -  سداد قروض ألجل

 (124.938) (914.525)  استرداد سندات ثانوية
 2.745.952 -  ن رأس المالصافي المتحصالت من إصدار سندات الشق األول م

 (1.889.971) (2.339.949)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (64.212) (138.063)  دفعات سندات الشق األول من رأس المال

  -------------------------------- -------------------------------- 
 3.205.727 (3.965.004)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

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

 7.924.897 (2.443.252)  صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه
 54.126.926 74.938.932  يناير 1النقد وما في حكمه في 

  -------------------------------- -------------------------------- 
 62.051.823 72.495.680  يونيو 30النقد وما في حكمه كما في 

  ============ ============ 
    النقد وما في حكمه يشمل:

    االستحقاقات التعاقدية خالل ثالثة أشهر:
 58.196.898 68.979.184  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 3.854.925 3.516.496  من بنوك ومؤسسات ماليةمبالغ مستحقة 
  -------------------------------- -------------------------------- 
  72.495.680 62.051.823 
  ============ ============ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة الموحدة الموجزة.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلي 25إلى  1اإليضاحات من 
 .1تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة مدرج على الصفحة رقم 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

بمسؤولية محدودة، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة  1968في إمارة أبوظبي سنة  تأّسس بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع )"البنك"(
 )وتعديالته( في شأن الشركات التجارية. 1984( لسنة 8بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 
هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. تتضمن 4إن العنوان المسجل للبنك هو ص. ب. 
البنك وشركاته التابعة )يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"(. تعمل  2016يونيو  30الموجزة كما في وللفترة المنتهية في 

ة، المجموعة بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد، واألنشطة المصرفية الخاصة واالستثماري
والخدمات اإلدارية، واألنشطة المصرفية اإلسالمية، وتباشر المجموعة أعمالها من خالل فروعها المحلية واألجنبية وشركاتها 
التابعة ومكاتبها التمثيلية المتواجدة في االمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وفرنسا وُعمان والكويت والبرازيل وجزر 

والمملكة المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ واألردن ولبنان وماليزيا والهند والصين والواليات المتحدة كايمان والسودان وليبيا 
 األمريكية.

 
 إن االنشطة المصرفية اإلسالمية للمجموعة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية.

 
 (.NBADية )الرمز: أسهم البنك مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المال

 
 إن الشركة األم للبنك هي مجلس أبوظبي لالستثمار، منشأة مملوكة لحكومة إمارة أبوظبي.

 
عند الطلب في مقر البنك المسجل أو على  2015ديسمبر  31تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 .http://www.nbad.aeالموقع اإللكتروني 

 

 بيان االلتزام 2
 

"التقارير المالية  34يتم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة على أساس مستمر وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
كما أنها ال تتضمن جميع المعلومات الالزمة للبيانات المرحلية" وأحكام القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ة المالية السنوية الكاملة الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحد
 .2015ديسمبر  31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 
في شأن الشركات  2015( لسنة 2االتحادي الجديد لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) القانون 2015أبريل  1صدر في 

. ووفقا لألحكام االنتقالية لهذا 2015يوليو  1التجارية )"قانون الشركات التجارية"(، وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 
. إن البنك بصدد تطبيق أحكام 2017يونيو  30القانون في موعد أقصاه القانون الجديد، فإن الشركات ملزمة باالمتثال ألحكام 

 القانون االتحادي الجديد، وسوف يمتثل تماما لجميع أحكامه قبل الموعد النهائي المنصوص عليه في األحكام االنتقالية.
 

 .2016يوليو  27وافق مجلس اإلدارة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة بتاريخ 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

إن السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة المجموعة في هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة هي نفس السياسات المطبقة 
بق المجموعة مبكرا المعيار . لم تط2015ديسمبر  31بواسطة المجموعة على بياناتها المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

. ويحل هذا 2019يناير  1عقود اإليجار الذي تم إصداره ولكنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من  – 16الدولي للتقارير المالية رقم 
تدرس عقود اإليجار، وما يتصل به من تفسيرات. و – 17المعيار محل معيار عقود اإليجار السابق، المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المجموعة حاليا األثر المحتمل لهذا المعيار على بياناتها المالية.
 

  

http://www.nbad.ae/
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 استخدام التقديرات واألحكام  4
 

على تطبيق السياسات  يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر
المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم 
 مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. ويتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على التقديرات المحاسبية في
 الفترة التي يتم فيها مراجعة تلك التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك. وخالل إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة
الموجزة، كانت األحكام الجوهرية التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات 

 .2015ديسمبر  31نفس تلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في والشكوك هي 
 

 إدارة المخاطر المالية 5
 

 مخاطر االئتمان 
 

فيما يلي تركيزات مخاطر االئتمان لدى المجموعة من حيث الطرف المقابل لألوراق المالية ألغراض المتاجرة واالستثمارات لغير 
 اجرة:أغراض المت

 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة
 استثمارات لغير أغراض المتاجرة

     
 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 20.024.093 26.377.807 916.156 3.270.519 القطاع الحكومي
 370.400  557.503 1.569.128 1.439.805 المؤسسات الدولية

 18.308.431  19.512.304 2.820.260 2.426.084 القطاع العام
 21.276.123  20.877.695 5.000.856 5.975.228 القطاع المصرفي

 3.815.104  3.785.254 1.984.738 1.764.806 قطاع الشركات / القطاع الخاص
 ---------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 
 14.876.442 12.291.138 71.110.563 63.794.151 
 ============ =========== =========== =========== 

 

 ات االئتمانية الخارجية لألوراق المالية ألغراض المتاجرة واالستثمارات لغير أغراض المتاجرة: فيما يلي التصنيف
 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة
 استثمارات لغير أغراض المتاجرة

     
 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
 2015ديسمبر  31 2016ونيو ي 30 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

AAA 68.651 215.396 8.988.185 8.737.990 
AA  إلىA 11.512.251 7.603.105 49.552.280 43.655.663 

BBB  إلىB 1.709.320 2.475.005 10.793.758 10.037.106 
 1.363.392 1.776.340 1.997.632 1.586.220 غير مصّنفة

 ---------------------------- -------------------------- ---------------------------- --------------------------- 
 14.876.442 12.291.138 71.110.563 63.794.151 
 ============ =========== ============ =========== 

 

  لمتاجرة على استثمارات في أدوات حقوق ملكية غير معرضة لمخاطر االئتمان.تشتمل االستثمارات لغير أغراض ا
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  5
 

 )تابع(مخاطر االئتمان 
 

ترية اإلجمالية للموجودات المالية ناقصاً المبالغ تقوم المجموعة كذلك بقياس مدى تعّرضها لمخاطر االئتمان استناداً إلى القيم الدف
المخصومة والفوائد المعلقة وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. وتمثل القيم الدفترية للموجودات المالية أقصى تعّرض لمخاطر 

 االئتمان.
 

 
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات 

 مالية
 استثمارات لغير أغراض المتاجرة قروض وسلفيات

 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( ير مدققة()غ 
 يونيو  30 

2016 
ديسمبر  31

2015 
 يونيو  30

2016 
ديسمبر  31

2015 
 يونيو  30

2016 
ديسمبر  31

2015 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

       تعرضت النخفاض فردي في القيمة
 - - 1.750.262 1.478.400 - - لقياسيةدون ا

 3.342 - 2.347.374 2.425.814 718 - مشكوك في تحصيلها
 - - 2.785.672 2.952.319 - - خسارة

 ------------------------- ------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 3.342 - 6.883.308 6.856.533 718 - القيمة اإلجمالية

       
 - - (1.036.665) (1.091.529) - - فوائد معلقة

       
       مخصص محدد

 - - (2.087.568) (2.456.725) (718) - النخفاض القيمة   
 ------------------------- ------------------------- ------------------------------ ------------------------------ ------------------------- ------------------------- 

 3.342    - 3.759.075 3.308.279   -    - القيمة الدفترية
 ------------------------- ------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------------------------- ------------------------- 
       

تأخر سدادها لكنها لم تتعرض 
 النخفاض القيمة

      

       
       التي تأخر سدادها تشمل:

 - - 342.240 359.181 -    - يوماً  30أقل من    
 - - 608.016 643.429 -    - يوماً  60 – 31   
 - - 272.687 460.967 -    - يوماً  90 – 61   
ً  90أكثر من      - - 603.693 1.115.159 -    - يوما
 ------------------------- ------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------- ------------------------- 

 - - 1.826.636 736.578.2   -    - القيمة الدفترية
 ------------------------- ------------------------- --------------------------- --------------------------- ------------------------- ------------------------- 
       

       دادها ولم تتعرضلم يتأخر س
 63.790.809 71.110.563 204.365.247 200.998.826 10.891.768 458.834.14 النخفاض القيمة    
 ------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 
       

       مخصص جماعي
   -    - (4.037.405) (3.973.224) -    - النخفاض القيمة   
 ------------------------------- ------------------------------ -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- ------------------------- 
       
 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 

 63.794.151 71.110.563 205.913.553 202.912.617 10.891.768 458.834.14 القيمة الدفترية
 ============ ============ ============ ============ ============ ============ 
 

ديسمبر  31)درهم  مليون 33.9تشتمل االستثمارات لغير أغراض المتاجرة على استثمارات في أدوات حقوق الملكية بقيمة 
 غير معرضة لمخاطر االئتمان. مليون درهم( 36.2: 2015

 
: 2015ديسمبر  31)مليون درهم  3.109تشتمل فئة "لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض القيمة" قروضا معاد جدولتها بقيمة 

 مليون درهم(. 2.673
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 الموجودات والمطلوبات المالية 6
 

 تسلسل أساليب القياس  -األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 
يبين الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة بنهاية فترة التقرير، من حيث تصنيف مستويات أساليب قياس القيمة 

 العادلة:
 
 المجموع المستوى الثالث ثانيالمستوى ال المستوى األول 

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

 14.865.326 - 4.288.693 10.576.633 موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة

 11.116 - - 11.116 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الرب  والخسارة

 63.846.125 14.451 5.247.168 58.584.506 للبيع موجودات مالية متاحة

 15.086.986 - 15.074.746 12.240 أدوات مالية مشتقة )موجودات(

 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 
 69.184.495 24.610.607 14.451 93.809.553 

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

 (18.625.377) - (18.578.910) (46.467) أدوات مالية مشتقة )مطلوبات(

 ============ ============ ============ ============ 
     )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في 

 12.279.795 - 3.324.809 8.954.986 ا للمتاجرةموجودات مالية محتفظ به

 11.343 - - 11.343 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الرب  والخسارة

 57.002.707 13.806 5.812.140 51.176.761 موجودات مالية متوفرة للبيع

 10.574.091 - 10.569.109 4.982 أدوات مالية مشتقة )موجودات(

 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 
 60.148.072 19.706.058 13.806 79.867.936 

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

 (12.852.358) - (12.778.559) (73.799) أدوات مالية مشتقة )مطلوبات(

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

لم تكن هناك أي تحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات مالية فيما عدا سندات الشركات الثالثة 
ستوى األول إلى المستوى الثاني بسبب نقص المحولة من الم مليون درهم( 528: 2015ديسمبر  31)مليار درهم  1.35بقيمة 

 بيانات التسعير المباشرة.
 

 6إن أساليب التقييم والمعطيات المستخدمة في هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة تماثل تلك المبينة في اإليضاح رقم 
 .2015مبر ديس 31من البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 
تم اإلفصاح عن بعض األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع ضمن المستوى الثالث من مستويات قياس القيمة العادلة، حيث 
قامت اإلدارة بقيد هذه السندات بالتكلفة في ظل غياب بيانات سوق ملحوظة. واعتبرت اإلدارة أن التكلفة هي القيمة التقريبية لقيمتها 

 ة. يوض  الجدول التالي التسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لقياسات القيمة العادلة في المستوى الثالث:العادل
 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2015يونيو  30 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 

   موجودات مالية متاحة للبيع
 13.871 13.806 يناير 1الرصيد كما في 

 - 638 مشتريات
 (21) 7 تعديالت أخرى

 ---------------------- ---------------------- 
 13.850 14.451 يونيو 30الرصيد كما في 

 ========= ========= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 7
 

مليون  7.408دة لدى البنوك المركزية شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بمبلغ يتضمن النقد واألرص 
 مليون درهم(. 41.055: 2015ديسمبر  31)درهم 

 

 قروض وسلفيات 8
 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 213.075.191 210.434.095 إجمالي القروض والسلفيات
 (1.036.665) (1.091.529) ناقصاً: الفوائد المعلقة

 (6.124.973) (6.429.949) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة
 ----------------------------- ------------------------------ 

 205.913.553 202.912.617 صافي القروض والسلفيات
 ============= ============= 
 
 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30  
 ألف درهم ألف درهم 

   من حيث الطرف المقابل:
 828.319.20 416.067.19 القطاع الحكومي

 248.130.44 010.976.45 القطاع العام
 915.337.23 637.952.17 القطاع المصرفي

 130.918.89 227.840.89 قطاع الشركات / القطاع الخاص
 070.369.35 805.597.37 قطاع األفراد / التجزئة

 ---------------------------- ----------------------------- 
 191.075.213 095.434.210 إجمالي القروض والسلفيات

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

 
 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2015ر ديسمب 31 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 

   من حيث المنتج:
 158.076.12 165.651.10 سحوبات على المكشوف

 164.331.122 314.072.123 قروض ألجل
 531.557.24 131.222.20 قروض تجارية

  898.955.24 290.916.23 قروض التمويل العقاري 
 833.029.10 365.670.12 العقاري قروض الرهن

 359.402.15 923.051.16 قروض شخصية
 439.716.1 728.734.1 بطاقات ائتمان

 779.673.1 623.646.1 قروض تمويل المركبات
 332.030 468.556 أخرى

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

 191.075.213 095.434.210 إجمالي القروض والسلفيات
 ============= ============= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 )تابع(قروض وسلفيات  8
 

 فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة:
 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 هر فترة الثالثة أش فترة الثالثة أشهر  الستة أشهر  الستة أشهر  
 المنتهية في المنتهية في المنتهية في المنتهية في 
 2015يونيو  30 2016يونيو  30 2015يونيو  30 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 6.638.901 6.361.074 6.668.084 6.124.973 في بداية الفترة
     المحّمل للفترة

 63.994 (63.139) 163.362 (60.378) مخصص جماعي 
 261.669 579.107 598.123 1.007.015 مخصص محدد

 (53.186) (118.622) (97.202) (180.052) مستردات
 (132.940) (109.929) (331.661) (185.391) مستردات خالل الفترة

 (226.128) (218.542) (448.396) (276.218) مبالغ محذوفة
 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 

 6.552.310 6.429.949 6.552.310 6.429.949 في نهاية السنة
 ========== ========== ========== ========== 
 
 

 استثمارات لغير أغراض المتاجرة 9
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 57.002.707 63.846.125 استثمارات متاحة للبيع
 6.791.444 7.264.438 استثمارات محتفظ بها لحين االستحقاق

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

 71.110.563 63.794.151 
 ============= ============= 
 

 فيما يلي تحليل االستثمارات لغير أغراض المتاجرة من حيث نوعها كما في تاريخ التقرير:
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
 --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- 
 المجموع غير متداولة متداولة المجموع غير متداولة متداولة 
       

 36.205 13.781 22.424 33.852 14.428 19.424 استثمارات أسهم
 63.621.547 344.129 63.277.418 70.961.017 351.189 70.609.828 استثمارات سندات الدين

 136.399 26 136.373 115.694 23 115.671 صناديق استثمار
 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 
 70.744.923 365.640 71.110.563 63.436.215 357.936 63.794.151 
 ============= ============= ============= ============= ============= ============= 
 

ما  2016يونيو  30ي بلغت قيمة سندات الدين وفقا التفاقيات إعادة الشراء المدرجة ضمن استثمارات لغير أغراض المتاجرة كما ف

 مليون درهم(. 24.434: 2015ديسمبر  31)مليون درهم  19.296قيمته 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 10
 

ديسمبر  31)مليون درهم  12.615ة تتضمن المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية أرصدة مستحقة للبنوك المركزية بقيم
 .مليون درهم( 12.530: 2015

 

 تجارية يوروأوراق  11
 

مليار دوالر أمريكي إلصدار أوراق تجارية بالدوالر األمريكي بفترات  5قام البنك خالل الفترة بإنشاء برنامج أوراق تجارية بقيمة 
 يوما.  397استحقاق تصل إلى 

 

 رىحسابات العمالء وودائع أخ 12
 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 

   من حيث نوع الحساب:
 496.809.58 457.038.62 حسابات جارية
 667.449.12 091.575.12 حسابات توفير

 276.379.1 181.162.2 حسابات هامشية
 803.649.138 488.168.142 ودائع بإشعار وألجل

 ------------------------------ ------------------------------ 
 217.944.218 242.288.211 

 316.526.22 892.390.24 شهادات إيداع
 ------------------------------ ------------------------------ 
 109.335.243 558.814.233 
 ============= ============= 
 

 
 مدققة() )غير مدققة( 
 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 

   من حيث الطرف المقابل:
 119.172.26 602.048.43 القطاع الحكومي

 710.607.51 164.130.51 القطاع العام
 865.610.67 799.138.65 قطاع الشركات / القطاع الخاص

 548.897.65 652.626.59 قطاع األفراد / التجزئة
 ------------------------------ ------------------------------ 
 217.944.218 242.288.211 

 316.526.22 892.390.24 شهادات إيداع
 ------------------------------ ------------------------------ 
 109.335.243 558.814.233 
 ============= ============= 
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 حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة إيضاحات
 

 قروض ألجل 13
 
 )مدققة( 2015ديسمبر  31 )غير مدققة( 2016يونيو  30  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر 3 حتى  5أكثر من  5إلى  3 3إلى  1 أشهر 3 حتى  
 لمجموعا سنوات سنوات سنوات إلى سنة واحدة أشهر 3 المجموع سنوات سنوات واتسن إلى سنة واحدة أشهر 3  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم معدل الفائدة العملة
              

    -     -  سنوياً  ٪5إلى  ٪3.4ت من معدل فائدة ثاب دوالر أسترالي
 

1.977.055   83.952   -    2.061.007 - -     817.075   1.191.935  -    2.009.010 

 114.293    - 114.293    -    -    -  259.327    -   113.685   145.642     -     -  سنوياً  ٪4.8إلى  ٪4.6معدل فائدة ثابت من  رينمينبي صيني

 99.887    - 99.887    -    -    -  104.163    -   104.163     -     -     -  سنوياً  ٪0.6معدل فائدة ثابت بنسبة  يورو

 889.678  429.833   160.050   299.795     -    -  899.897  440.415   160.636   298.846     -     -  سنوياً  ٪4.5إلى  ٪2.4معدل فائدة ثابت من  دوالر هونغ كونغ

 323.385 323.385    -    -    -    -  413.273  413.273     -     -     -     -  سنوياً  ٪2.6معدل فائدة ثابت بنسبة  ين ياباني

 33.184 33.184    -    -    -    -  34.174  34.174     -     -     -     -  سنوياً  ٪0.5معدل فائدة ثابت بنسبة  بيسو مكسيكي

  404.616 - 404.616    -    -    -  451.353    -   451.353     -     -     -  سنوياً  ٪4.9معدل فائدة ثابت بنسبة  رينغيت ماليزي

    -  سنوياً  ٪5.1إلى  ٪1معدل فائدة ثابت من  دوالر أمريكي
 

2.773.597  
 

1.908.293  
 

5.588.767  
 

3.234.104  13.504.761  -    -     4.650.218   5.451.779   2.388.184  12.490.181  

 دوالر أمريكي
نقطة أساس  185إلى  5أشهر ليبور +  3 - 1

    -  سنوياً 
 

5.233.899  
 

1.284.903   201.562   -    6.720.364  -    3.305.700  1.193.452   183.282  -    4.682.434 
  --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- 
  - 8.007.496 5.614.739 6.704.118 4.121.966 24.448.319 - 3.305.700 6.960.540 7.605.842 3.174.586 668.046.21 
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========= ========== ========== ========== ========== ========== 
 

جل. لم يكن لدى المجموعة أي حاالت إخفاق في سداد المبالغ األصلية أو الفوائد أو أي حاالت إخفاق أخرى متعلقة قام البنك بالتحوط من التعرض لمخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبية على القروض أل
 : ال شيء(.2015يونيو  30) 2016يونيو  30بالقروض ألجل خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 )تابع(ل قروض ألج 13
 

 أصدر البنك خالل الفترة سندات مختلفة بمعدالت فائدة ثابتة ومتغيرة، وفيما يلي القيم االسمية للسندات الصادرة خالل الفترة:
 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 الستة أشهر فترة  الستة أشهر فترة  
 المنتهية في المنتهية في 
 2015يونيو  30 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 81.943 - دوالر أسترالي 
 110.234 143.304 رينمينبي صيني 

 102.013 - يورو
 75.739 - دوالر هونغ كونغ

 365.691.3 2.222.165 دوالر أمريكي 
 -------------------------- -------------------------- 
 469.365.2 294.061.4 
 ============ ============ 
 

 انويةسندات ث 14
 

 . 2016التي كانت مستحقة في مارس  2006مارس  15دفع البنك خالل الفترة مجمل قيمة السندات المصدرة بتاريخ 
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 914.205 - 2006مارس  15إصدار 
 361.093 416.281 2012ديسمبر  10إصدار 

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

 416.281 1.275.298 
 =========== =========== 
 

قام البنك بالتحوط من التعرض لمخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبية على بعض السندات الثانوية. لم يكن لدى المجموعة أي 
ائد أو أي حاالت إخفاق أخرى متعلقة بالسندات الثانوية خالل فترة الستة أشهر حاالت إخفاق في سداد المبالغ األصلية أو الفو

 : ال شيء(.2015يونيو  30) 2016يونيو  30المنتهية في 
 

 رأس المال واالحتياطيات  15
 

 رأس المال
 0.45اح نقدية بقيمة ، على توزيعات أرب2016مارس  15وافق مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 

أسهم  ٪10: 2015ديسمبر  31)وال شيء أسهم منحة  درهم لكل سهم عادي( 0.40: 2015ديسمبر  31)درهم لكل سهم عادي 
  ألف سهم عادي بقيمة درهم واحد لكل سهم(. 473.611منحة من خالل إصدار 

 
ن مجلس اإلدارة. وقد وافقت الجمعية العمومية السنوية في يعد االحتياطي العام متاحا للتوزيع على المساهمين بناء على اقتراح م

إلى  مليار درهم( 2.4: 2015ديسمبر  31)مليار درهم  2على تحويل ما قيمته  2016مارس  15اجتماعها المنعقد بتاريخ 
 االحتياطي العام.
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 رأس المال سندات الشق األول من 16
 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30  
 ألف درهم ألف درهم العملة 
     

 000.000.4 000.000.4 إماراتي درهم سندات حكومة أبوظبي
    سنويًا( ٪2.3أشهر إيبور زائدا هامش  6)   

 750.754.2 750.754.2 دوالر أمريكي مليون دوالر أمريكي  750سندات بقيمة 
 -------------------------- --------------------------  سنويًا(   ٪3.35)متوسط معدل المقايضة لخمس سنوات زائدا     
  750.754.6 750.754.6 
  =========== =========== 
 

ة خالل الفترة األولية وتدفع في نهاية كل سندات الشق األول من رأس المال هي سندات دائمة ثانوية غير مضمونة وتحمل فائدة ثابت
ستة أشهر. ويحتفظ البنك بحق عدم دفع أي من الفوائد بناًء على تقديره الخاص. وال يحق لحامل تلك السندات المطالبة بالفائدة، وال 

 ُيسم  فيها للبنك بدفع الفائدة يعد اختيار البنك عدم سداد الفائدة حدثا من أحداث التخلف عن السداد، عالوة على تلك الحاالت التي ال
 في أي تاريخ دفع معين.

 
أو ظهر حدث يستوجب عدم الدفع، فإنه ال يحق للبنك: )أ( اإلعالن عن أي توزيعات أو أرباح أو  وفي حال اختار البنك عدم الدفع

ء من رأس المال أو أي أوراق دفعها، أو )ب( استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جز
مالية من البنك تكون مساوية للسندات أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على اإللزام بالسداد أو التحويل إلى 

 حقوق الملكية، في كل الحاالت إال إذا تم، أو لحين أن يتم، سداد دفعتين متتاليتين كاملتين لكل قسيمة.
 

 .مليون درهم( 64.2: 2015يونيو  30)مليون درهم  138.1لبنك خالل الفترة دفع قسائم بقيمة اختار ا
 

 برنامج خيارات األسهم  17
 

بإطالق برنامج سداد يرتكز على خيارات أسهم )"البرنامج"( لنخبة من الموظفين بفترة استحقاق ثالث  2008قام البنك خالل عام 
ات خالل الثالث سنوات الالحقة لفترة االستحقاق. والشرط الرئيسي لالستحقاق هو أن يستمر سنوات، ويمكن ممارسة هذه الخيار

حامل الخيار في عمله لدى البنك حتى نهاية فترة االستحقاق. ويسقط حق استخدام الخيارات بعد مضي ست سنوات من تاريخ 
 المن ، بصرف النظر عما إذا كان قد تم ممارسة الخيار أم ال.

 
لمجموعة شركة تابعة إلصدار األسهم عندما يمارس الموظف الخيار الممنوح. وخالل الفترة قام البنك بإصدار وتحويل أّسست ا
إلى الشركة التابعة. وتعامل هذه األسهم معاملة أسهم الخزينة لحين استحقاقها من  : ال شيء(2015يونيو  30)ألف سهم  44.823

 أصحاب الخيارات.
 

، وذلك ألف خيار( 18.500: 2015يونيو  30)ألف خيار لموظفيه المؤهلين  23.060رة شريحة جديدة تضم من  البنك خالل الفت
 في إطار البرنامج الحالي لخيارات أسهم للموظفين.

 
مما أدى إلى زيادة  ألف خيار( 2.751: 2015يونيو  30)ألف خيار  2.283في تاريخ التقرير  اكان حاملو الخيارات قد مارسو

ألف  13.594وعالوة إصدار األسهم بمبلغ  ألف درهم( 2.751: 2015يونيو  30)ألف درهم  2.283رأس المال بمبلغ  إجمالي
 . ألف درهم( 18.373: 2015يونيو  30)درهم 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 احتياطي القيمة العادلة 18
 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2015يونيو  30 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 

   استثمارات متاحة للبيع -احتياطي إعادة التقييم 
 331.620 (287.012) يناير 1في 

 (37.500) (396.617) صافي التغيرات في القيمة العادلة
 -------------------- -------------------- 

 294.120 (683.629) يونيو 30في 
 -------------------- -------------------- 

   تحوط التدفقات النقدية -احتياطي التحوط 
 (688.6) (925.44) يناير 1في 

 (710.11) 952.31 صافي التغيرات في القيمة العادلة
 -------------------- -------------------- 

 (398.18) (973.12) يونيو 30في 
 -------------------- -------------------- 
   
 ------------------------ ------------------------ 

 722.275 (602.696) يونيو 30في  كما المجموع
 ========== ========== 

 

 التزامات ومطلوبات محتملة 19
 

بالتزامات معينة مثل خطابات االعتماد تبرم المجموعة، في سياق عملها االعتيادي، أنواعا مختلفة من المعامالت التي تشمل التعهد 
 والضمانات والتزامات القروض غير المسحوبة.

 
 .مليون درهم( 29.790: 2015ديسمبر  31)مليون درهم  28.931بلغت قيمة التزامات التسهيالت االئتمانية غير المسحوبة 

 
الل الفترة ما عدا تلك الناجمة في سياق العمل لم يكن هناك أي تغيرات جوهرية أخرى في المطلوبات وااللتزامات المحتملة خ

 االعتيادي.  
 

 صافي مخصص انخفاض القيمة 20
 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 فترة الثالثة أشهر  فترة الثالثة أشهر  الستة أشهر فترة  الستة أشهر فترة  
 المنتهية في المنتهية في المنتهية في المنتهية في 
 2015يونيو  30 2016يونيو  30 2015يونيو  30 2016نيو يو 30 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     مخصص جماعي للقروض 
 63.994 (63.139) 163.362 (60.378) والسلفيات  

 261.669 579.107 598.123 1.007.015 مخصص محدد للقروض والسلفيات
     إعادة تسجيل مخصصات القروض 

 (132.940) (109.929) (331.661) (185.391) والسلفيات  
 (53.186) (118.622) (97.202) (180.052) استرداد مخصصات خسائر القروض

 (818) (9.829) (30.134) (20.752) استرداد قروض محذوفة سابقا
 27.515 17.311 33.907 29.354 حذف موجودات مالية تعرضت النخفاض في قيمتها

 - 3.000 - 3.000 ي قيمة موجودات مالية أخرىانخفاض ف
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 592.796 336.395 297.899 166.234 
 ========= ========= ========= ========= 
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 الموحدة الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
 

 ربحية السهم 21
 

تحتسب ربحية السهم بقسمة صافي أرباح الفترة بعد اقتطاع دفعات سندات الشق األول من رأس المال على المتوسط المرج  لعدد 
 األسهم العادية المصدرة خالل الفترة كما هو موض  أدناه:

 

 ية فيفترة الثالثة أشهر المنته فترة الستة أشهر المنتهية في  
  ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
يونيو  30 

2016 
 يونيو  30

2015 
يونيو  30

2016 
 يونيو  30

2015 
     

     ربحية السهم األساسية:
 1.446.232 1.376.244 2.869.384 2.646.848 صافي أرباح الفترة )ألف درهم( 

 - (72.312) (64.212) (138.063) ناقصا: دفعات سندات الشق األول من رأس المال )ألف درهم(
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق األول 
 1.446.232 1.303.932 2.805.172 2.508.785 من رأس المال )ألف درهم( 
 ============ ============ ============ ============ 

     سهم العادية:المتوسط المرجح لعدد األ
     

 4.723.172 5.198.640 4.723.172 5.198.640 يناير )باآلالف( 1عدد األسهم العادية كما في 
 472.492 - 472.492 - )باآلالف( 2015تأثير أسهم المنحة المصدرة خالل 

 المتوسط المرج  لعدد األسهم الممارسة بموجب برنامج 
 1.415 1.066 1.415 1.066 خيارات األسهم )باآلالف( 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 5.197.079 5.199.706 5.197.079 5.199.706 المتوسط المرج  لعدد األسهم العادية )باآلالف(
 ============ ============ ============ ============ 

 0.28 0.25 0.54 0.48 ربحية السهم األساسية )بالدرهم(
 ======= ======= ======= ======= 

     ربحية السهم المخفاضة:
 سندات الشق األول  صافي األرباح بعد خصم دفعات

 1.446.232 1.303.932 2.805.172 2.508.785 من رأس المال )ألف درهم( 
 11.207 11.402 22.428 22.774 القابلة للتحويل )ألف درهم( زائدا: الفائدة على السندات

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 ربحية السهم  صافي أرباح الفترة من أجل حساب

 1.457.439 1.315.334 2.827.600 2.531.559 المخفضة )ألف درهم( 
 ============ ============ ============ ============ 
 

    
 5.197.079 5.199.706 5.197.079 5.199.706 المتوسط المرج  لعدد األسهم العادية )ألف درهم(

 117.655 117.655 117.655 117.655 المصدرة )باآلالف( تأثير األسهم العادية المحتملة المخفضة
 دد األسهم المخفّضة بموجب المتوسط المرج  لع

 6.307 2.153 6.307 2.153 برنامج خيارات األسهم )باآلالف(   
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 لمصدرة من أجل االمتوسط المرج  لعدد األسهم العادية 
 5.321.041 5.319.514 5.321.041 5.319.514 المخفّضة )باآلالف(حساب ربحية السهم  
 ============ ============ ============ ============ 

 0.27 0.25 0.53 0.48 ربحية السهم المخفاضة )بالدرهم(
 ======= ======= ======= ======= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 معلومات القطاعات 22
 

 القطاع الجغرافي قطاع األعمال 

 _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ 

 

  
قطاع الخدمات 

المصرفية العالمية 
 للمؤسسات والشركات

 
 

ة الثروات قطاع إدار
 العالمية

قطاع الخدمات 
المصرفية العالمية 

لألفراد واألعمال 
 التجارية

 
 
 

 الرئيسي المركز

 
 
 

 المجموع

 
 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 
 
 

 الدول الخليجية 

 
 
 

 باقي دول العالم

 
 
 

 المجموع
 لف درهمأ ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 

 )غير مدققة( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 3.667.719  532.516  137.290  2.997.913 3.667.719 (62.327)   1.732.897  332.813  1.664.336 صافي إيرادات الفوائد
 1.741.727  367.812  38.453  1.335.462 1.741.727  48.018  582.045  119.866  991.798 صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

          
 446.409.5  900.328  175.743  4.333.375 5.409.446 (14.309)  2.314.942  452.679  2.656.134 اإليرادات التشغيلية

 ============= ============= ============= =============   ============= ============= =============   
مصاريف عمومية وإدارية ومصارف تشغيلية 

 أخرى
             
666.896  

             
186.684  

          
1.135.158  

               
28.030  2.016.768 

          
1.623.770  

               
80.443  

             
312.555  2.016.768 

                 
 796.592  35.678  29.546  527.572 592.796  49.640  632.733 (131)  (89.446)  فاض القيمةصافي مخصص انخ

 ============= ============= ============= =============   ============= ============= =============   
 882.799.2  552.095  65.754  2.182.033 2.799.882 (91.979)   547.051  266.126  2.078.684 األرباح قبل الضريبة

 ============= ============= ============= =============   ============= ============= =============   
 034.153  144.003  8.418  613 153.034  244  20.835  38.500  93.455 ضريبة خارجية

 ============= ============= ============= =============   ============= ============= =============   
 848.646.2  408.092  57.336  2.181.420 2.646.848 (92.223)   526.216  227.626  1.985.229 صافي أرباح الفترة

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

 )غير مدققة( 2016يونيو  30كما في 
          

 437.974.873  103.315.691  10.226.268  324.432.914  464.151.870  65.438.690  81.652.086  30.987.068  286.074.026 مجموع موجودات القطاع
 ============== =============== =============== ==============  ================ ============= ===============  

 (18.591.908)     (44.768.905)     أرصدة بين القطاعات
     -----------------------------------    ----------------------------------- 

  419.382.965     419.382.965     مجموع الموجودات
     =============    ============= 

 394.951.188  100.159.086  8.742.428  286.049.674  421.128.185  29.803.125  79.070.070  29.971.357  282.283.633 مجموع مطلوبات القطاع
 ================ =============== =============== =============  ================ ============= ===============  

 (18.591.908)     (44.768.905)     أرصدة بين القطاعات
     ----------------------------------    ----------------------------------- 

 376.359.280    376.359.280     مجموع المطلوبات
     =============    ============== 
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 يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزةإ
 

 )تابع(معلومات القطاعات  22
 

 القطاع الجغرافي قطاع األعمال 

 _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ 

 

  
طاع الخدمات ق

المصرفية العالمية 
 للمؤسسات والشركات

 
 

قطاع إدارة الثروات 
 العالمية

قطاع الخدمات 
المصرفية العالمية 

لألفراد واألعمال 
 التجارية

 
 
 

 الرئيسي المركز

 
 
 

 المجموع

 
 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 
 
 

 الدول الخليجية 

 
 
 

 باقي دول العالم

 
 
 

 المجموع
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم رهمألف د ألف درهم 

 

 )غير مدققة( 2015يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 3.629.341  615.779  124.044  2.889.518 3.629.341 (29.770)  1.424.684  394.611  1.839.816 صافي إيرادات الفوائد
 1.772.577  315.896  43.818  1.412.863 1.772.577  287.780  540.994  140.941  802.862 ثناء الفوائدصافي اإليرادات باست

          
 5.401.918  931.675  167.862  4.302.381 5.401.918  258.010  1.965.678  535.552  2.642.678 اإليرادات التشغيلية

 ============= ============= ============= =============   ============= ============= =============   
مصاريف عمومية وإدارية ومصارف تشغيلية 

 2.026.245  22.401  1.153.911  179.743  670.190 أخرى
          

1.642.258  
               

80.780  
             
303.207  2.026.245 

                 
 336.395  37.389  12.262  286.744 336.395 (163.171)   188.407  10.664  300.495 مخصص انخفاض القيمةصافي 

 ============= ============= ============= =============   ============= ============= =============   
 3.039.278  591.079  74.820  2.373.379 3.039.278  398.780  623.360  345.145  1.671.993 األرباح قبل الضريبة

 ============= ============= ============= =============   ============= ============= =============   
 169.894  168.274  7.887 (6.267)  169.894 (90)   29.581  40.960  99.443 ضريبة خارجية

 ============= ============= ============= =============   ============= ============= =============   
 2.869.384  422.805  66.933  2.379.646 2.869.384  398.870  593.779  304.185  1.572.550 صافي أرباح الفترة

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

 )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في 
          

  420.935.120   88.843.241   9.922.165   322.169.714   456.851.282   60.394.264   86.441.602   32.135.140   277.880.276  مجموع موجودات القطاع
 ================ =============== =============== ===============  ================ ============= ===============  

 (14.371.313)    (50.287.475)     أرصدة بين القطاعات
     -----------------------------------    ----------------------------------- 

 406.563.807    406.563.807     مجموع الموجودات
     =============    ============= 

  377.716.467   85.713.972   8.389.836   283.612.659   413.632.629   26.394.266   83.303.475   31.169.199   272.765.689  مجموع مطلوبات القطاع
 ================ =============== =============== ===============  ================ ============= ===============  

 (14.371.313)    (50.287.475)     أرصدة بين القطاعات
     ----------------------------------    ----------------------------------- 

 363.345.154    363.345.154     مجموع المطلوبات
     =============    ============== 



 

21 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 

 األطراف ذات العالقة 23
 

 تعريف األطراف ذات العالقة
 

تعتبر األطراف أطرافاً ذات عالقة إذا كانت لطرف القدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام عليه عند اتخاذ 
لتشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة على كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة القرارات المالية أو ا

بالمجموعة. يتألف كبار موظفي اإلدارة من أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجموعة الذين يشاركون في عملية التخطيط االستراتيجي 
وط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة، وُتجرى المعامالت وفقاً للشروط واتخاذ القرارات بالمجموعة. تتم الموافقة على شر

 المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة.
 

 الشركة األم والطرف المسيطر المطلق
 

سمبر دي 31) ٪69.89، تأّسس مجلس أبوظبي لالستثمار )"المجلس"( الذي يمتلك نسبة 2006( لسنة 16وفقاً ألحكام القانون رقم )
 من رأس المال المصدر للبنك. (69.92٪: 2015

 
 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة

 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2015يونيو  30 2016يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 

   تعويضات كبار موظفي اإلدارة
 69.202 128.40 منافع توظيف قصيرة األجل

 1.029 962 منافع تقاعد
 782 795 منافع نهاية الخدمة

 6.565 737.5 مدفوعات على أساس األسهم
 ========= ========= 

 3.395 841.4 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ========= ========= 
 

ات الشق فيما يخص سند مليون درهم( 64.2: 2015يونيو  30)مليون درهم  65.8قرر البنك خالل الفترة سداد قسائم بقيمة 
 .مليار درهم( 4: 2015ديسمبر  31)مليار درهم  4األول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي والبالغة 

 
 األحكام والشروط

 
يتم من  الموجودات والمطلوبات المالية وقبولها بعمالت متعددة ولفترات زمنية مختلفة. تتراوح معدالت الفائدة المكتسبة على هذه 

يونيو  30)سنوياً  ٪8.50إلى  ٪0.10ة المقدمة بعمالت متعددة ألطراف ذات عالقة خالل الفترة من سالب الموجودات المالي
، بينما تتراوح معدالت الفائدة المتكبدة على المطلوبات المالية بعمالت متعددة من سنويًا( ٪8.25إلى  ٪0.05: سالب 2015

 .سنويًا( ٪3.70: ال شيء إلى 2015يونيو  30)نوياً س ٪6.00أطراف ذات عالقة خالل الفترة بين ال شيء إلى 
 

 تشمل القروض لألطراف ذات العالقة قروضا غير مضمونة وقروضا مضمونة بالكامل.
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 )تابع( األطراف ذات العالقة 23
 
 
 

عضاء مجلس أ
 وكبار اإلدارة

 موظفي اإلدارة
  المساهم 

 خرىأ يالرئيس

 )غير مدققة( 
يونيو  30

2016 

 )مدققة(
ديسمبر  31

2015 
 

 المجموع المجموع 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 

 فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة بتاريخ التقرير:
      

 369.930.66 702.310.75 555.080.64 068.133.10 079.097.1 موجودات مالية
 ============ ============ ============ ============ ============ 

 183.679.50 941.183.58 230.818.52 799.093.5 912.271 مطلوبات مالية
 ============ ============ ============ ============ ============ 

 720.958.22 333.880.16 730.328.14 997.132.2 606.418 مطلوبات طارئة
 ============ ============ ============ ============ ============ 
      

 فيما يلي المعامالت المبرمة خالل فترة الستة أشهر مع األطراف ذات العالقة:

     
 )غير مدققة( 

 يونيو  30
2015 

      
 896.129.1 268.273.1 912.879 741.378 398.15 إيرادات الفوائد

 ============ ============ ============ ============ ============ 
 315.228 774.408 226.166 174.242 374 مصاريف الفوائد

 ============ ============ ============ ============ ============ 
 077.48 571.36 390.23 504.11 677.1 إيرادات الرسوم والعموالت

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

 يشمل بند "أخرى" جهات تابعة لحكومة أبوظبي.
 

لم يتم تسجيل أي مخصصات عن انخفاض القيمة للقروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة أو للمطلوبات الطارئة الصادرة 
 .: ال شيء درهم(2015يونيو  30)قة خالل الفترة لمصلحة أطراف ذات عال

 

 أحداث الحقة  24
 

 االندماج بين بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الخليج األول ش.م.ع
 

، قام مجلس اإلدارة في كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج األول بالتصويت باإلجماع على التقدم باقتراح 2016يوليو  3في 
 االندماج بين البنكين المدرجين في سوق أبوظبي لألوراق المالية. إلى المساهمين ب

 
تعد الصفقة المقترحة بمثابة اندماج بين بنكين على مستوى واحد، وسيتم االندماج عن طريق مبادلة األسهم بحصول كل مساهم في 

ليج األول. وعقب إصدار األسهم سهم في بنك أبوظبي الوطني عن كل سهم يملكه في بنك الخ 1.254بنك الخليج األول على 
من أسهم البنك بعد االندماج، في  ٪52الجديدة لبنك أبوظبي الوطني، سوف يكون بحوزة مساهمي بنك الخليج األول ما يقرب من 

من األسهم. وسيتم االحتفاظ بالتسجيالت القانونية لبنك  ٪48حين سيكون بحوزة مساهمي بنك أبوظبي الوطني ما يقرب من 
الوطني واالسم التجاري "بنك أبوظبي الوطني". كما سيتم في تاريخ االندماج الفعلي شطب أسهم بنك الخليج األول من  أبوظبي

 سوق أبوظبي لألوراق المالية.
 

كما سيخضع االندماج لموافقة المساهمين في كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج األول في اجتماع الجمعية العمومية لكل 
 ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية. بنك، وك

 

 األرقام المقارنة 25
 

لقد أعيد تصنيف بعض األرقام المقارنة عند االقتضاء لكي تتوافق مع سياسات العرض واالحتساب المطبقة في هذه البيانات المالية 
 المرحلية الموحدة الموجزة.

 


