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  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  

  الصفحة  المحتويات
  
  

 حول مراجعة البيانات المستقلالحسابات  تقرير مدقق
  ١           المالية المرحلية الموجزة الموحدة   
 
  

  ٢  الموحدبيان المركز المالي المرحلي الموجز 
 
  
  ٣  لألرباح و الخسائر بيان المرحلي الموجز الموحدال
 
  

  ٤  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد
 
  

  ٥  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد 
 
  

  ٦  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد
 
  

٢٢ – ٧  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة









  

٤  

  
  الشامل المرحلي الموجز الموحد  ن الدخـلبيا

  (غير مدققة) أشھر المنتھية في الستة لفترة
  

  لفترة الثالثة أشھر  لفترة الستة أشھر    
 يونيو ٣٠    

٢٠١٤  
 يونيو ٣٠

٢٠١٣  
 يونيو ٣٠

٢٠١٤  
 يونيو ٣٠

٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
            

  ١٫٢١١٫٧٩٧ ١٫٤٢٣٫٧٣٤  ٢٫٦٢١٫٢٩٠  ٢٫٨٢٩٫٤٦٨    صافي أرباح الفترة
    ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  

      إيرادات شاملة أخرى

يان الببنود قد يتم إعادة تصنيفھا الحقاً ضمن
 المرحلي الموجز الموحد لألرباح و الخسائر

     

            
  ١٫١١٨  ٥٫٠٣٦  ٧٫٩٢٣  ١٨٫٥٥٩    عند تحويل العمليات الخارجية فرق الصرف

  )٣٧١٫٥٢١(  )٩٨٫٦٦٤(  )٣٠٩٫٥٣٧(  ١٨٣٫٨٩١  ١٩  التغير في احتياطي القيمة العادلة

البيان ضمن بنود لن يتم إعادة تصنيفھا 
 المرحلي الموجز الموحد لألرباح و الخسائر

     

            
  -     -     )٥٫٩٥٠(  )٧٫١٥٠(    تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

    ----------------------  ----------------------  ---------------------  ---------------------  
  )٣٧٠٫٤٠٣(  )٩٣٫٦٢٨(  )٣٠٧٫٥٦٤( ١٩٥٫٣٠٠  إيرادات شاملة أخرى للفترة

    ----------------------  ----------------------  ---------------------  ---------------------  
  ٨٤١٫٣٩٤ ١٫٣٣٠٫١٠٦  ٢٫٣١٣٫٧٢٦  ٣٫٠٢٤٫٧٦٨    إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

  جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 
  .١المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة لمعلومات احول مراجعة  إن تقرير مدقق الحسابات المستقل

  
  



  
  

٥  

  
  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد

  (غير مدققة)  يونيو ٣٠في أشھر المنتھية  الستةلفترة 
  

  رأس المال
 إصدار عالوة
  أسھم

االحتياطي 
  القانوني

االحتياطي 
  الخاص

   االحتياطي
  العام

  شقسندات ال
 األول الرأسمالية
  لحكومة أبوظبي

خيارات برنامج 
  األسھم 

القيمة احتياطي 
  العادلة

احتياطي تحويل 
العمالت 
  األجنبية

  سندات
ند بقابلة للتحويل 

  اإلجمالي  محتجزةأرباح   الملكيةحقوق 
  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                          

  ٣١٫١٣٣٫٠٩١  ٥٫٠٠٩٫١٢٩  ٢١٫٤٢٠  )١٠١٫٧٣١(  ٦٩٩٫٣١٧  ٩٥٫٣١٢  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٣٫٤٦٩٫٥٥٤  ٢٫١٢٨٫٢٥٣  ١٫٩٣٧٫٢٧٩  -     ٣٫٨٧٤٫٥٥٨ ٢٠١٣يناير ١الرصيد في 
  ٢٫٣١٣٫٧٢٦  ٢٫٦١٥٫٣٤٠  -     ٧٫٩٢٣  )٣٠٩٫٥٣٧(  -     -     -     -     -     -     -     إجمالي الدخل الشامل للفترة 
                          معامالت مع مالك المجموعة

  ٣٨٠٫٠٠٠  -     -     -     -     -     -     -     -     -     ٣٤٠٫٤١٦  ٣٩٫٥٨٤  )١٨ (إيضاحإصدار أسھم 
  )٢٥٢٫٢٣٤(  -     -     -     -     -     -     ٢٫٩٨٤  -     -     )٢٢٦٫٣١٥(  )٢٨٫٩٠٣(  )١٨ (إيضاحأسھم الخزينة 

  -     -     -     -     -     -     -     )٣٩١٫٤١٤(  -     -     -     ٣٩١٫٤١٤  )١٦(إيضاح حة مصدرة أسھم من
   ٢٠١٢عن عام  أرباح توزيعات

  )١٫٣٥٩٫٥٠٤(  )١٫٣٥٩٫٥٠٤(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     )١٦(إيضاح    
  -     )٢٫١٠٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     ٢٫١٠٠٫٠٠٠  -     -     -     -     )١٦(ايضاح تحويل إلى احتياطي عام 

  ٧٫٥٣٦  -     -     -     -     ٧٫٥٣٦  -     -     -     -     -     -     قدمة للموظفين  م ماألسھت اخيار
  ١٠٨٫٢٦٥  -     ٨٦٫٨٤٥  -     -     -     -     ٢١٫٤٢٠  -     -     -     -     نتھاء خيار تحويل سندات قابلة للتحويل ا

  مدفوعات على سندات الشق األول
  )١٢٠٫٠٠٠(  )١٢٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     ) ١٧ (إيضاحالرأسمالية    
  ------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  -----------------------  --------------------------  -------------------------  -----------------------------  

  ٣٢٫٢١٠٫٨٨٠  ٤٫٠٤٤٫٩٦٥  ١٠٨٫٢٦٥  )٩٣٫٨٠٨(  ٣٨٩٫٧٨٠  ١٠٢٫٨٤٨  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٫٢٠٢٫٥٤٤  ٢٫١٢٨٫٢٥٣  ١٫٩٣٧٫٢٧٩  ١١٤٫١٠١  ٤٫٢٧٦٫٦٥٣  ٢٠١٣ يونيو ٣٠الرصيد في 
  ===========  ============  ===========  ===========  ============  ===========  ============  ============  ==========  ============  ============  =============  

  ٣٤٫٦٧٨٫٥٤١  ٥٫٧٩٦٫٧٧٦  ١٠٨٫٢٦٥  )٨٩٫٤١٣(  ٨٢٣٫٠٥٣  ١٠٧٫٦٨٢  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٫٢٠٢٫٥٤٤  ٢٫١٥٢٫٧٧٨  ٢٫١٥٢٫٧٧٨  ١٤٣٫٦٠٨  ٤٫٢٨٠٫٤٧٠  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
  ٣٫٠٢٤٫٧٦٨  ٢٫٨٢٢٫٣١٨  -     ١٨٫٥٥٩  ١٨٣٫٨٩١  -     -     -     -     -     -     -     إجمالي الدخل الشامل للفترة 
                          معامالت مع مالك المجموعة

  ١٠٤٫١٣٥  -     -     -     -     -     -     ٢٫٣٤٤  -     -     ٩١٫١٨٤  ١٠٫٦٠٧  )١٨ (إيضاح ت أسھم ممارسةخيارا
  -     -     -     -     -     -     -     )٤٣٠٫٥٥٦(  -     -     -     ٤٣٠٫٥٥٦  )١٦(إيضاح أسھم منحة مصدرة 

   ٢٠١٣عن عام  أرباح توزيعات
  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     )١٦(إيضاح    

  -     )٢٫٤٠٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  -     -     -     -     )١٦(ايضاح تحويل إلى احتياطي عام 
  ٣٠٫٢١٣  -     -     -     -     ٣٠٫٢١٣  -     -     -     -     -     -     مقدمة للموظفين   األسھم تاخيار
  عات على سندات الشق األولمدفو

  )١٢٠٫٠٠٠(  )١٢٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     ) ١٧(إيضاح الرأسمالية    
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------------------------------ ----------------------------- 

  ٣٦٫٠٠٤٫٨٠٩  ٤٫٣٨٦٫٢٤٦  ١٠٨٫٢٦٥  )٧٠٫٨٥٤( ١٫٠٠٦٫٩٤٤ ١٣٧٫٨٩٥ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٧٫١٧٤٫٣٣٢  ٢٫١٥٢٫٧٧٨ ٢٫١٥٢٫٧٧٨ ٢٣٤٫٧٩٢ ٤٫٧٢١٫٦٣٣ ٢٠١٤يونيو ٣٠الرصيد في 
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ==========  =========  ===========  =============  

  

  مالية المرحلية  الموجزة الموحدة.جزءاً من ھذه البيانات ال ٢٥إلى  ١ات رقم تشكل اإليضاح
.١موجزة الموحدة مدرج على الصفحة حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ال الحسابات المستقل إن تقرير مدقق



  
  

٦  

  
  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد 

    )غير مدققة( أشھر المنتھية في الستة لفترة
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠  ٢٠١٤ يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٫٧٢٨٫٢٢٣  ٢٫٩٥٩٫٥١٢  األرباح قبل الضرائب

    تعديالت لـ:
  ٩٩٫٨٠١  ١٠٩٫٤١٦  االستھالك
  ١٣٫٦٨١  ٢٠٫١٠٧  فوائد مطفأة

  -     )٥٦٫٣٥٣(  أرباح من بيع عقارات استثمارية
  )٢٦٨٫٩٥٥( -   أرباح إعادة شراء السندات الثانوية 

  ٨٠٠٫٤٩٧  ٦١١٫٩١٧  قيمةالصافي مخصصات انخفاض 
  )٢٤٤٫٨٣٦(  ١٥٦٫٢٢٣  تعديالت تحويل العمالت األجنبية 

  ٧٫٥٣٦  ٣٠٫٢١٣  برنامج خيارات األسھم
  -----------------------------------------------  -----------------------------------------------  
  ٣٫١٣٥٫٩٤٧  ٣٫٨٣١٫٠٣٥  

  )١٥٢٫٢٩٢(  )٦٫٥٥٩٫٦٩٩(  التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر
  ١٫٣٠٧٫٧١٩  )٢٫١٢٧٫٨٣٠(  التغير في األرصدة لدى المصارف المركزية ، المصارف والمؤسسات المالية

  )١١٫٠٩٨٫٨٨٠(  )١٫٩٨٧٫٢٧٢(  ةالتغير في عقود إعادة الشراء العكسي
  )٩٫٦٤١٫٠٨١(  ١٫٤٥٠٫٠٣٤  التغير في القروض والسلفيات 

  )٧٥٧٫٤٥٠(  )٦٥٩٫١٣٢(  الموجودات األخرىالتغير في 
  )٥٫٣٠٠٫٢٣٠(  )٥٫٨٩٥٫٠٤٢(  التغير في األرصدة للمصارف و المؤسسات المالية

  )١٫٤٤٧٫٠٦٥(  ٢٫٢٣٨٫٥٣٧  التغير في عقود إعادة الشراء
  ٢٩٫٠٤٦٫٥٦٢  ٢٦٫٣٣٩٫٣٧١  ي ودائع العمالءالتغير ف

  )١٫٨٨٧٫٥٦٦(  ١٫٠٧٤٫٨٢٧   التغير في األدوات المالية المشتقة
  ٢٫١٠٩٫٥٣١  ١٫٢٧٦٫٢٠٦  التغير في المطلوبات األخرى

  -----------------------------------------------  -----------------------------------------------  
  ٥٫٣١٥٫١٩٥  ١٨٫٩٨١٫٠٣٥  

  )١١٦٫١٤٣(  )١٢٥٫٦٥٨(  ضرائب دخل خارجية مدفوعة ، صافية من المستردات 
  -----------------------------------------------  -----------------------------------------------  

  ٥٫١٩٩٫٠٥٢  ١٨٫٨٥٥٫٣٧٧ صافي النقد من األنشطة التشغيلية
  -----------------------------------------------  -----------------------------------------------  

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٤٫٢٨٣٫٣١٩(  )٢٠٫٠٨٢٫٨٢٩(  صافية من متحصالت بيعھا أو استحقاقھا ستثمارات لغير غرض المتاجرةاشراء 

  -     ٣٩٫٠٨٥  متحصالت من بيع عقارات استثمارية
  )١٨٦٫٢٧٨(  )٩٢٫٣٦٥(  ومعدات ، صافية من االستبعادات ممتلكاتاء شر

  -----------------------------------------------  -----------------------------------------------  
  )٤٫٤٦٩٫٥٩٧(  )٢٠٫١٣٦٫١٠٩( األنشطة االستثماريةالمستخدم في صافي النقد

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

  ١٢٧٫٧٦٦  ١٠٤٫١٣٥  ضمن برنامج خيارات األسھم متحصالت من إصدار أسھمال
  ٢٫٠٧٨٫١٧٣  )٢٫٠١٨٫٠٦٢(  حركة أوراق يورو تجاريةصافي

  ٣٫٣٧٧٫٨٥٨  ١٫٣٣٠٫٤٤١  ألجل قروضإصدار 
  )٣٦٧٫٣٠٠(  )١٫٤٦٩٫٢٠٠(  ألجل قروض سداد

  )٣٫٨١٤٫٩٢٦(  -    إعادة شراء سندات ثانوية 
  )١٫٣٥٩٫٥٠٤(  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  توزيعات أرباح مدفوعة

  )١٢٠٫٠٠٠(  )١٢٠٫٠٠٠(  مدفوعات على سندات الشق األول الرأسمالية 
  -----------------------------------------------  -----------------------------------------------  

  )٧٧٫٩٣٣(  )٣٫٨٨٥٫٥٣٤( األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في
  -----------------------------------------------  -----------------------------------------------  

  ٦٥١٫٥٢٢  )٥٫١٦٦٫٢٦٦( في النقد وما يعادله الزيادة /(النقص) صافي
  ٥٥٫٦٣١٫٣٨٣  ٣٦٫٤٨٦٫١٢٣  يناير ١النقد وما يعادله في 

  -----------------------------------------------  -----------------------------------------------  
  ٥٦٫٢٨٢٫٩٠٥  ٣١٫٣١٩٫٨٥٧  يونيو ٣٠النقد وما يعادله في 

  =================  =================  
      قد و ما يعادله على:يشمل الن

      :استحقاق تعاقدي خالل ثالثة أشھر
  ٤٩٫٣٠٨٫٨٢٥  ٢١٫٨٢٢٫٧٣٠  نقد و أرصدة لدى المصارف المركزية

  ٦٫٩٧٤٫٠٨٠  ٩٫٤٩٧٫١٢٧  أرصدة لدى المصارف و المؤسسات المالية
  -----------------------------------------------  -----------------------------------------------  
  ٥٦٫٢٨٢٫٩٠٥  ٣١٫٣١٩٫٨٥٧  
  =================  =================  

  جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 
  .١الصفحة  المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج علىالمعلومات حول مراجعة  الحسابات المستقل إن تقرير مدقق



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٧  

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

بمسؤولية محدودة وھو مسجل كشركة مساھمة  ١٩٦٨تم تأسيس بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع. ("البنك") في أبوظبي سنة 
(وتـعديالته) الخاص بالشركات  ١٩٨٤) لسنة ٨عامة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

  تجارية.ال
  

البيانات المالية المرحلية   ، أبوظبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة.  تتضمن ھذه ٤إن العنوان المسجل ھو صندوق بريد 
بـ"المجموعة").   مجتمعين إليھم البنك وشركاته التابعة (ويشار ٢٠١٤ يونيو ٣٠الموجزة الموحدة كما في وللفترة المنتھية 

لخاصة ا ئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد باإلضافة إلى األنشطة المصرفيةتعمل المجموعة بشكل ر
المحلية .  تباشر المجموعة أعمالھا من خالل فروعھا األنشطة المصرفية االسالميةو والخدمات اإلداريةاالستثمارية و
ي االمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وفرنسا وعمان مكاتبھا التمثيلية المتواجدة فوشركاتھا التابعة واألجنبية و

 ا والصينوماليزيلبنان و السودان وليبيا والمملكة المتحدة وسويسرا وھونغ كونغ واألردنجزر الكيمان والبرازيل ووالكويت و
  والواليات المتحدة األمريكية.

  
الصادرة عن لجنة الرقابة  قة مع أحكام الشريعة االسالميةإن أعمال المجموعة الخاصة بالنشاط المصرفي االسالمي متواف

  .ةالشرعي
  

عند الطلب من مقر البنك المسجل  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في و للسنة المنتھية في 
   :aewww.nbad.http أو على موقع اإلنترنت

  

  بيان االلتزام  ٢
  

ي رقم المعيار المحاسبي الدول –لمالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية تم اعداد ھذه البيانات ا
كل  ال تشتمل على ھيو .مارات العربية المتحدةين المطبقة داخل دولة اإلمتطلبات القوانو "التقارير المالية المرحلية" ٣٤

موحدة ة ال، ويتوجب قراءتھا جنبا إلى جنب مع البيانات المالي الموحدة المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 

  
  .٢٠١٤ يوليو ٢٢في تم اعتماد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بالنيابة عن مجلس اإلدارة 

  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  

بيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة في إعداد ھذه ال
السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 

  فيما عدا ما يلي: ٢٠١٣ ديسمبر  ٣١
  

 المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم تطبيقھا
يقھا عند الفترة، وتم تطب خالل نافذة المفعولوالتعديالت على المعايير والتفسيرات أصبحت  ھناك عدد من المعايير الجديدة

 ٣٢على المعيار المحاسبي الدولي رقم على التعديالت تشتمل وھي  إعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
نخفاض قيمة الموجودات) والمعيار المحاسبي الدولي رقم (ا ٣٦والمعيار المحاسبي الدولي رقم  )األدوات المالية: العرض(

  .(األدوات المالية: االعتراف والقياس). ال يوجد تأثير مادي على المجموعة عند تطبيق ھذه التعديالت ٣٩
  

  استخدام التقديرات و األحكام  ٤
  

م وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق يتطلب اعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من اإلدارة إعتماد أحكا
السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات.  قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه 

جھة ية وبموااألحكام الجوھر قامت اإلدارة خالل إعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة باعتماد نفس التقديرات.
نفس مصادر التقديرات وعدم التحقق عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة إلعداد البيانات المالية الموحدة 

  .٢٠١٣ ديسمبر ٣١وللسنة المنتھية في كما في 



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٨  

  إدارة المخاطر المالية   ٥
  
  المخاطر االئتمانية  

  
ة بالرجوع إلى القيم المرحلة اإلجمالية للموجودات المالية ناقصاً مبالغ المقاصة تقوم المجموعة بقياس تعرضھا للمخاطر االئتماني

  والفوائد المعلقة وخسائر انخفاض القيمة ، إن وجدت. تمثل القيم المرحلة للموجودات المالية أقصى التعرضات لمخاطر االئتمان.
  

  أرصدة لدى المصارف  
  قروض وسلفيات  و المؤسسات المالية

  استثمارات 
  لغير غرض المتاجرة

  (مدققة)  (غيرمدققة)  (مدققة)  (غيرمدققة)  (مدققة) (غيرمدققة) 
  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠  ديسمبر  ٣١ يونيو٣٠  ديسمبر  ٣١ يونيو٣٠ 
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم لف درھمأ 
              

           خاضع النخفاض 
              القيمة بصورة فردية    

  -     -     ١٫٨٦٩٫٣٣٧  ١٫٩٨٤٫٧٥٢  -     -     تسھيالت غير قياسية
  ٢٠٫٠٥٥  ٢٠٫٠٥٥  ١٫٨٣٤٫٦٨٤  ١٫٩٨٢٫٨٢٩  ٧١٨  ٧١٨  مشكوك في تحصيلھا

  -     -     ٣٫٢٠٩٫٩٢١  ٣٫١٦٩٫٨١٩  -     -     خسائر
  ------------------------------  ------------------------------  --------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  

  ٢٠٫٠٥٥  ٢٠٫٠٥٥  ٦٫٩١٣٫٩٤٢  ٧٫١٣٧٫٤٠٠  ٧١٨  ٧١٨  القيمة اإلجمالية 
              

  -     -     )٩٠٠٫٨٩٣(  )٩٥١٫٠٠٩(  -     -     فوائد معلقة
             

  نخفاضمخصص محدد ال
  القيمة   

  
)٧١٨(  

  
)٧١٨(  

  
)٣٫٢٤٧٫٨٤٠(  

  
)٣٫٣٥٢٫٠٨٣(  

  
)١٦٫٧١٢(  

  
)١٧٫٠٤٣(  

  ------------------------------  ------------------------------  --------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  
  ٣٫٠١٢  ٣٫٣٤٣  ٢٫٦٦٠٫٩٦٦  ٢٫٩٣٨٫٥٥١  -     -     القيم المرحلة

  ------------------------------  ------------------------------  --------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  
              متأخرة السداد ولم

              تخضع إلنخفاض قيمھا   
              

              تشتمل المبالغ المتأخرة
              السداد على:    

ً  ٣٠أقل من    -     -     ٤٨٣٫٧٨٠  ١٢٦٫٧٢١  -     -     يوما
  -     -     ٧٩٫٦٢٧  ٥٣٠٫٤٧٢  -     -     يوماً  ٦٠إلى  ٣١من 
  -     -     ٧٦٫٤٣٣  ١٥٠٫٢٥٥  -     -     يوماً  ٩٠إلى  ٦١من 

ً  ٩٠أكثر من    -     -     ١٫٦٤٧٫١٦٧  ١،٩٣١٫٤٠٣  -     -     يوما
  ------------------------------  ------------------------------  --------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  

  -     -     ٢٫٢٨٧٫٠٠٧  ٢٫٧٣٨٫٨٥١  -     -     القيم المرحلة
  ------------------------------  ------------------------------  --------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  

              لم يتأخر سدادھا ولم 
  ٥٠٫٨٤٣٫٠٤٧  ٧١٫١٤٠٫٧٥٩  ١٨١٫٨٣٨٫٤٦٤  ١٧٩٫٣٧٦٫٨٩١  ٢٠٫١٠٠٫٣٧١  ١٨٫١٩٠٫٣٠٧  تخضغ إلنخفاض قيمھا  
  ------------------------------  ------------------------------  --------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  

              مخصص إجمالي
  -     -     )٢٫٩٧٤٫٩٤٣(  )٣٫٣١٨٫٨٢٢(  -     -     النخفاض القيمة   
  ------------------------------  ------------------------------  --------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  

  ٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩  ٧١٫١٤٤٫١٠٢  ١٨٣٫٨١١٫٤٩٤  ١٨١٫٧٣٥٫٤٧١  ٢٠٫١٠٠٫٣٧١  ١٨٫١٩٠٫٣٠٧  القيم المرحلة
  ============  ============  =============  ============  ============  ============  

  
 ١٦١: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( مليون درھم ٧٧تشمل اإلستثمارات لغير غرض المتاجرة االستثمار في أدوات حقوق الملكية بمبلغ 

  والتي التحمل مخاطر ائتمانية.) مليون درھم
 

ديسمبر  ٣١(مخصص النخفاض القيمة مقابل أي موجودات مالية خالف تلك المذكورة أعاله خالل الفترة، لم يتم االعتراف بأي 
  .: ال شيء)٢٠١٣

  
 مليون ١٫٢٧٨ ةوالبالغ اض الذي تم إعادة التفاوض بشأنھو" على القرھاأخر سدادھا ولم تخضع النخفاض قيملم يتتشتمل فئة "

  ).درھممليون  ١٫٩٢٢: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(درھم 



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٩  

   دات و المطلوبات الماليةالموجو  ٦
  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة -األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  

يشتمل الجدول أدناه على تحليل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير على أساس المستوى في 
  ياس القيمة العادلة به.النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم تصنيف ق

  
  اإلجمالي  ٣ المستوى  ٢ المستوى  ١ المستوى  
  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  

  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠كما في 
  لغرض محتفظ بھاالمالية الموجودات ال

  ٩٫١٨٦٫٥٥٦  -     ٧٣٢٫٥١٨  ٨٫٤٥٤٫٠٣٨  متاجرةال   
          المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  ١٩٫٠٣٦  -     ١٩٫٠٣٦  -    األرباح والخسائر   
 ٦٦٫٦٠٢٫٢٣٢  ١٣٫٩٩٤  ٨٫٥١٦٫٧٢٤  ٥٨٫٠٧١٫٥١٤  للبيع المتاحةمالية الموجودات ال
  ٥٫١٨٣٫٥٦٨  -     ٥٫١٨٠٫٣١٧  ٣٫٢٥١  مشتقة (موجودات)المالية الدوات األ
 )٧٫٤٣٠٫٣١٧(  -    )٧٫٤١٨٫٩٠٠(  )١١٫٤١٧(  مشتقة (مطلوبات)المالية الدوات األ
  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
  ٧٣٫٥٦١٫٠٧٥  ١٣٫٩٩٤  ٧٫٠٢٩٫٦٩٥ ٦٦٫٥١٧٫٣٨٦ 
  ===========  ===========  ===========  ===========  
  

  (مدققة) ٢٠١٣ ديسمبر ٣١كما في 
  لغرض محتفظ بھاالالية مالموجودات ال

  متاجرةال   
  

٢٫٥٠٣٫٠٥١  
  

١٢٣٫٩٥٠  
  

   -  
  

٢٫٦٢٧٫٠٠١  
  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل

  األرباح والخسائر   
  

   -  
  

١٨٫٨٩٢  
  

   -  
  

١٨٫٨٩٢  
 ٤٧٫٥٣٩٫٨٣٥  ١٣٫٥٩٣  ٥٫٧٣٧٫٤٧٧  ٤١٫٧٨٨٫٧٦٥  للبيع المتاحةمالية الموجودات ال
  ٦٫١٤٦٫٠٠٦  -     ٦٫١٣٧٫٤٨٨  ٨٫٥١٨  مشتقة (موجودات)المالية الدوات األ
 )٧٫٤٥٤٫٠١٦(  -    )٧٫٤٥٠٫٤٠٠(  )٣٫٦١٦(  مشتقة (مطلوبات)المالية الدوات ألا

  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
  ٤٨٫٨٧٧٫٧١٨  ١٣٫٥٩٣  ٤٫٥٦٧٫٤٠٧ ٤٤٫٢٩٦٫٧١٨ 
  ===========  ===========  ===========  ===========  

  
من النظام المتدرج للقيمة العادلة حيث قامت اإلدارة  ٣المستوى  ضمنعض سندات االستثمار المتاحة للبيع تم اإلفصاح عن ب

  بقيدھا بالتكلفة في ظل غياب بيانات سوق ملحوظة. اعتبرت اإلدارة أن التكلفة بمثابة قيمة تقريبية نھائية لقيمتھا العادلة.
  

  :٣تتاحية إلى األرصدة الختامية لقياسات القيمة العادلة في المستوى يوضح الجدول التالي التسوية من األرصدة االف
  
  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  

    موجودات مالية متاحة للبيع
  ١٣٫٥٩٣  يناير ١الرصيد كما في 

  -     مشتريات
  ٤٠١  التسويات والتعديالت األخرى

  -------------------  
  ١٣٫٩٩٤  يونيو ٣٠الرصيد كما في 

  =========  
   



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٠  

  رصدة لدى المصارف المركزيةاألنقد وال  ٧
  

مارات العربية المتحدة يداع مع المصرف المركزي لدولة اإلإرصدة لدى المصارف المركزية شھادات األنقد واليتضمن 
  مليون درھم). ٥٫٠٠٠: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(مليون درھم ١٣٫٠٠٠بمبلغ 

 

  قروض وسلفيات ٨
  

  دققة)(م  (غير مدققة)  
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٩١٫٠٣٩٫٤١٣  ١٨٩٫٢٥٣٫١٤٢  إجمالي القروض والسلفيات
  )٦٫٣٢٧٫٠٢٦(  )٦٫٥٦٦٫٦٦٢(  نخفاض القيمةاناقصاً: مخصص 

  )٩٠٠٫٨٩٣(  )٩٥١٫٠٠٩(  ناقصاً: الفوائد المعلقة
  ----------------------------  ----------------------------  

  ١٨٣٫٨١١٫٤٩٤  ١٨١٫٧٣٥٫٤٧١  صافي القروض والسلفيات
  =============  =============  
  

  في تاريخ التقرير: لألطراف المقابلة فيما يلي تحليل إلجمالي القروض والسلفيات وفقاً 
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٢٫٨٩١٫٩٠١  ٢٤٫٩٥٦٫٩٤٨  الحكومي القطاع
  ٤٥٫١٥٢٫٣٢١  ٣٦٫٥٣٦٫٨٥٥  القطاع العام

  ٢٩٫٤٦٩٫٧٩٢  ٢٢٫٧٨٩٫٥١٦  القطاع المصرفي
  ٦٤٫٩٦٨٫٠٠٨  ٧٣٫١٨١٫١٨٦  قطاع الشركات / الخاص

  ٢٨٫٥٥٧٫٣٩١  ٣١٫٧٨٨٫٦٣٧  التجزئة/  األفراد قطاع
  ------------------------------  ----------------------------  

  ١٩١٫٠٣٩٫٤١٣  ١٨٩٫٢٥٣٫١٤٢  إجمالي القروض والسلفيات
  ==============  ==============  

  

  فترة أدناه:المخصص انخفاض القيمة خالل في يتم بيان الحركة 
  

  مدققة)غير (  (غيرمدققة)  مدققة)غير (  (غيرمدققة)  
 أشھرلفترة الستة  

 ٣٠ المنتھية في
 ٢٠١٤يونيو

 أشھرلفترة الستة
 ٣٠ المنتھية في

  ٢٠١٣يونيو 

 ھرأش الثالثةلفترة 
 ٣٠ المنتھية في

  ٢٠١٤يونيو 

ھر أشلفترة الثالثة 
 ٣٠ المنتھية في

  ٢٠١٣يونيو 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٥٫٦٤٩٫٨٤٩  ٦٫٤٠٤٫٣٩٤  ٥٫٥١٧٫٧٢٣  ٦٫٣٢٧٫٠٢٦  في بداية الفترة
          الفترة علىالمحمل 

  ١٢٨٫٨٥٤  ٩٧٫٠٣٩ ١٢٨٫٨٥٤  ٣٤٤٫٥٢٥  مخصص جماعي   
  ٣١٤٫٥١٥  ٣٠٣٫٣٨٣ ٨٠٨٫٦٢٧  ٤٥٨٫٢٤٣  مخصص محدد   

  )٦٩٫٥٠٠(  )٩١٫٥٢٩(  )١٧٣٫٨٩٩(  )١٤٤٫١٥٨(  مبالغ مستردة
  )٧٥٫٣٠٢(  )١١٢٫٢٧٨(  )١٦٢٫٨٩١(  )٢١٦٫٠٦٩(  مرتجعات خالل الفترة
  )١٢٦٫١٣٣(  )٣٤٫٣٤٧(  )٢٩٦٫١٣١(  )٢٠٢٫٩٠٥(  محذوفات خالل الفترة

  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  
  ٥٫٨٢٢٫٢٨٣  ٦٫٥٦٦٫٦٦٢  ٥٫٨٢٢٫٢٨٣  ٦٫٥٦٦٫٦٦٢  نھاية الفترةفي 

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



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١١  

  (تابع) قروض وسلفيات ٨
 

  التمويل اإلسالمي
  

  سالمية التالية:ذكورة أعاله على عقود التمويل اإلسلفيات المتشتمل القروض و ال
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٫٦٤٧٫٤٥١  ٥٫٧٣٢٫٦١٣  إجارة
  ١٫٤٠٤٫٧٧٨  ١٫٨٨٩٫٣٤٤  مرابحة
  ٩٫١٥٦  ٧٫٤٠٠  مضاربة
  ٥٫١٧٨  ٥٫٩٧٥  أخرى

  --------------------  -------------------  
  ٧٫٠٦٦٫٥٦٣  ٧٫٦٣٥٫٣٣٢  إجمالي عقود التمويل اإلسالمي
  )٤٨٫٣٩٠(  )٥٠٫٢٤٤(  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

ً ناقص   )٨٢٥(  )٨٢٩(  : أرباح معلقةا
  --------------------  --------------------  
  ٧٫٠١٧٫٣٤٨  ٧٫٥٨٤٫٢٥٩  
  ===========  ===========  
  

  فترة أدناه:المخصص انخفاض القيمة خالل ي فيتم بيان الحركة 
  
  مدققة)غير (  (غيرمدققة)  مدققة)غير (  (غيرمدققة)  
 أشھرلفترة الستة  

 ٣٠ المنتھية في
 ٢٠١٤يونيو 

 أشھرلفترة الستة
 ٣٠ المنتھية في

  ٢٠١٣يونيو 

ر أشھلفترة الثالثة 
 ٣٠ المنتھية في

  ٢٠١٤يونيو 

ھر أشلفترة الثالثة 
 ٣٠ المنتھية في

  ٢٠١٣يونيو 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٤١٫١٨٣  ٤٩٫٦٣٤  ٣٩٫٥٨٠  ٤٨٫٣٩٠  الرصيد في بداية الفترة
          الفترة المحمل على

  -     ٦٫٥٩٢  -     -     جماعيمخصص    
  -     )٤٫١٥٨(  -     ٣٫٦٩٧  مخصص محدد   

  -     )٧٨٥(  )٤١(  )١٫٠٠٩(  مرتجعات خالل الفترة
  ٢٧٨  )١٫٠٣٩( ١٫٩٢٢  )٨٣٤(  تعديالت أخرىو  حذفھا مبالغ تم

  -------------------  ------------------ -------------------  ------------------ 
  ٤١٫٤٦١  ٥٠،٢٤٤  ٤١٫٤٦١  ٥٠٫٢٤٤  الرصيد في نھاية الفترة

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

   



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٢  

  استثمارات لغير غرض المتاجرة ٩
  

ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٣٫٣٧١ وقدره أدوات مالية بمبلغ ٢٠١٤يونيو  ٣٠في تثمارات لغير غرض المتاجرة تشمل اإلس  
  عتياديه.) تحت عقود إعادة شراء في سياق األعمال االدرھممليون ١٫٥٤٥ :٢٠١٣

 

 :الخارجية تصنيفاتھال وفقا االسثمارات لغير غرض المتاجرة تصنيف

  (مدققة)  (غير مدققة)  
نيو يو ٣٠  

٢٠١٤  
 ديسمبر ٣١

٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      
  ٥٫٣٣٨٫٠٥٢  ١١٫٢١٩٫٧٥٢  أ أ أ
  ٣٦٫٧٤٣٫٦٥٥  ٤٨٫٦٧٦٫٣١٥  أ إلى أ أ
  ٥٫٣٤٩٫٠٢٧  ٧٫١٦٨٫٦١٦  ب إلى ب ب ب
  ٣٫٤١٥٫٣٢٥  ٤٫٠٧٩٫٤١٩  مصنفة غير

  ----------------------  -----------------------  
  ٥٠٫٨٤٦٫٠٥٩  ٧١٫١٤٤٫١٠٢  
  ===========  ===========  
  

  
  

  عقارات استثمارية ١٠
  

تثمارية بعائد يبلغ  نيف عقارات  ٥٦خالل الفترة تم بيع بعض العقارات االس افة إلى ذلك تم إعادة تص مليون درھم. باإلض
مبر  ٣١( مليون درھم ٢٥،٣قيد اإليجار وذات قيمة دفترية تبلغ  يئ)٢٠١٣ديس من ممتلكات ومعدات إلى عقارات  : ال ش

  تثمارية.اس
  

  لمصارف و المؤسسات الماليةلأرصدة   ١١
  

مليون درھم  ١١٫٧٣٨مصارف المركزية بمبلغ للأرصدة  على لمصارف و المؤسسات الماليةلتتضمن أرصدة 
  مليون درھم). ١٠٫٣٣٠ :٢٠١٣ديسمبر  ٣١(

 

  



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٣  

  أوراق يورو تجارية ١٢
  

دوالر أمريكي ("برنامج أوراق اليورو التجارية")  ألف ٢٫٠٠٠٫٠٠٠قام البنك بتأسيس برنامج أوراق يورو تجارية بقيمة 
 اي. ان بنك مع سيتي ٢٠٠٦سبتمبر  ١٣إلصدار أوراق اليورو التجارية وفقاً لالتفاق المبرم في 

 

  .شھرا ١٢إن السندات القائمة بتاريخ التقرير مقدمة بعمالت مختلفة كما أنھا مستحقة في أقل من 
  

  ودائع العمالء ١٣
    

  (مدققة)  ققة)(غير مد  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      حسب نوع الحساب:
  ٤٧٫٧٣٧٫٥٣٦  ٥٢٫٧٩٤٫٥٢٩  حسابات جارية
  ١٠٫٣٣٧٫٣٨٦  ١١٫٤٩١٫٧٣٤  حسابات توفير
  ٢٫٠٢٥٫٢١٥  ١٫٩٤٢٫٣٢٦  حسابات ھامشية

  ١٣٣٫٣٨٥٫٧٠٦  ١٥٧٫٨١٢٫٥٥٩  ودائع بإشعار وألجل
  ١٧٫٦١١٫٣٧٩  ١٣٫٣٩٥٫٤٤٥  شھادات إيداع

  ------------------------  --------------------------  
  ٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢  ٢٣٧٫٤٣٦٫٥٩٣  
  ============  ============  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      حسب الطرف المقابل:
  ٤٥٫٩٣٧٫٨٥١  ٥٤٫٣٦٦٫٢٣٠  القطاع الحكومي

  ٣٩٫٥٠٩٫٣٨٤  ٤٧٫٥٤٠٫٩٩١  القطاع العام
  ٦٥٫٧٩٧٫٩٢٥  ٦٢٫١٢٠٫٩٩٤  قطاع الشركات / الخاص

  ٥٩٫٨٥٢٫٠٦٢  ٧٣٫٤٠٨٫٣٧٨  التجزئة / قطاع األفراد
 --------------------------  --------------------------  

  ٢١١٫٠٩٧٫٢٢٢  ٢٣٧٫٤٣٦٫٥٩٣  
  ============  ============  

  

  للعمالءالودائع اإلسالمية   
  

  تشتمل ودائع العمالء المذكورة أعاله على الودائع اإلسالمية للعمالء كالتالي:  
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٠٨٦٫٠٦٩  ٢٫٤١٨٫٦٩٣  ودائع الوكالة
  ٢٦٨٫٧٠٦  ٣٤٧٫٦٩٢  ودائع المضاربة

  -----------------------  -----------------------  
  ٢٫٣٥٤٫٧٧٥  ٢٫٧٦٦٫٣٨٥  
  ============  ============  

 
  



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٤  

  ألجل قروض  ١٤
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      
  ١٫٤٦٩٫٢٠٠  -     وتسھيالت أخرى ةض مجمعوقر

  ١٧٫٢٢٠٫٩٦٨  ١٨٫٨١٥٫٥٨٠  ألجل أخرى سندات
  --------------------------  --------------------------  
  ١٨٫٦٩٠٫١٦٨  ١٨٫٨١٥٫٥٨٠  
  ============  ============  

  سندات أخرى ألجل  
وتخضع لفائدة  ٢٠١٩. تستحق ھذه السندات في مارس ستراليامليون دوالر  ٤٠٠خالل الفترة، أصدر البنك سندات بمبلغ 

جنبية تغير أسعار العمالت األ قام البنك بالتحوط من مخاطر لقدنھاية الفترة. اسمية ثابتة تسدد بصورة نصف سنوية في 
  ھذه السندات.تغير أسعار الفائدة على و
  

  كانت السندات ألجل التالية قائمة كما في تاريخ التقرير: 

  (مدققة)  (غير مدققة)      
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤ يونيو ٣٠      

  ألف درھم  مألف درھ  االستحقاق  الفائدة  العملة
          

  ٣٫١٧١٫٤٩٨  ٣٫١٣٦٫١٠٦  ٢٠١٤سبتمبر   (ثابت) ٪٤،٥٠  دوالر أمريكي
  ١٩١٫٦٤٦  ١٨٩٫٩٥٧  ٢٠١٤سبتمبر   (ثابت) ٪٣،٨٠  دوالر ھونغ كونغ
  ١١٧٫٥٤٣  ١١٦٫٥٢٩  ٢٠١٤أكتوبر   (ثابت) ٪٣،٩٠  دوالر ھونغ كونغ
 ٢٫٨٢٦٫٢٩٢  ٢٫٧٩٩٫١٣٤  ٢٠١٥مارس   (ثابت) ٪٤،٢٥  دوالر أمريكي

  ٥٣٨٫٨٠٧  ٥٤٩٫٦٢١  ٢٠١٥يونيو   (ثابت) ٪٤،٧٥  ماليزي  رينغيت
  ٢٫٧٨٦٫٤٢٩  ٢٫٧٨٩٫١٣٠  ٢٠١٧مارس   (ثابت) ٪٣،٢٥  دوالر أمريكي 

  ١٥١٫٧٥٤  ١٥١٫٩٠٨  ٢٠١٧سبتمبر   (ثابت) ٪٣،٤٠  دوالر ھونغ كونغ 
  ١١٣٫٣٦١  ١١٣٫٣٤٣  ٢٠١٧سبتمبر   (ثابت) ٪٣،٧١  دوالر أمريكي 

  ١٥١٫٤١٧  ١٥٠٫٨١٧  ٢٠١٧مبر سبت  (ثابت) ٪٤،٣٢  دوالر ھونغ كونغ 
  ٩٦٤٫٤٣٩  ١٫٠٣٨٫١١٩  ٢٠١٨مارس   (ثابت) ٪٥،٠٠  ستراليادوالر 

  ١٫٦٨٩٫٨٨٥  ١٫٧١٦٫٢٦١  ٢٠١٨مارس   (ثابت) ٪١،٠٠  دوالر أمريكي
  -     ١٫٣٩٥٫٠٤٠  ٢٠١٩مارس   (ثابت) ٪٤،٧٥  ستراليادوالر 

  ٢٫٦٣٠٫٢٤٧ ٢٫٦٧٧٫٥٤١  ٢٠١٩أغسطس   (ثابت) ٪٣،٠٠  دوالر أمريكي
 ١٥٨٫٧٠٧ ١٥٩٫٨٠٨  ٢٠١٩سبتمبر   (ثابت) ٪٤،٤٥  نغ كونغ دوالر ھو

 ٥٢٢٫٠٢٥ ٥٣٧٫١٠٥  ٢٠٢٠ديسمبر  (ثابت) ٪٤،٩٠ رينغيت ماليزي
 ١٤٩٫٥٦٩  ١٥٣٫٨٠٠ ٢٠٢٢أبريل  (ثابت) ٪٣،٩٥ دوالر ھونغ كونغ

  ٣٩٨٫٨٤٧  ٤٢٣٫١٥٣ ٢٠٢٦يوليو  (ثابت) ٪٢،٦٠ ين ياباني
  ١٦٨٫٧٧٧  ١٧٦٫٠٤٤ ٢٠٢٧يوليو (ثابت)٪٣،٩٤  دوالر ھونغ كونغ

  ٢٨٫٥١١  ٣٥٫٨١٧  ٢٠٢٨مارس   (ثابت) ٪٠،٥٠  بيسو مكسيكي
  ٢٣٣٫٤٩٨ ٢٥٥٫٣٦٠  ٢٠٣٢أغسطس   (ثابت) ٪٤،٣٧  دوالر أمريكي
  ٩٠٫٩٥٢  ٩٩٫٢٤٧  ٢٠٣٢سبتمبر   (ثابت) ٪٤،١٠  دوالر أمريكي
  ٦٣٫٠٤٩ ٦٩٫٣٨٧ ٢٠٣٦سبتمبر  (ثابت) ٪٤،٨٠ دوالر أمريكي
  ٧٣٫٧١٥  ٨٢٫٣٥٣  ٢٠٤٢ مايو  (ثابت) ٪٥،٠١  دوالر أمريكي

      ---------------------  ---------------------  
      ١٧٫٢٢٠٫٩٦٨  ١٨٫٨١٥٫٥٨٠  
      ===========  ===========  
          

تة أشھر خالل فترة ال .ألجل قام البنك بالتحوط من التعرض لمخاطر أسعار الفائدة والعمالت األجنبية فيما يتعلق بالقروض س
داد المجموعة  تخلفتلم  ،٢٠١٤يونيو  ٣٠المنتھية في  لية أو الفوائدعن س  و لم يكنض ألجل وبالقر المتعلقة المبالغ األص

  .: ال شيء)٢٠١٣يونيو  ٣٠(أنھا بش لديھا أي مخالفات أخرى 



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٥  

  سندات ثانوية  ١٥
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٠٣٤٫٩٣٦  ١٫٠٣٥٫٩٩١  ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
  ٤٧٧٫٣٨٧  ٥٠٦٫٢٩٠  ٢٠١٢ديسمبر  ١٠إصدار 

  ----------------------  ----------------------  
  ١٫٥١٢٫٣٢٣  ١٫٥٤٢٫٢٨١  
  ==========  ==========  

عار الفائدة والع ندات الثانويةمالت األجنبية فيما يتعلق بالقام البنك بالتحوط من التعرض لمخاطر أس تة خالل ف .س ترة الس
داد المجموعة  تخلفتلم  ،٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  لم و سندات الثانويةبال المتعلقة المبالغ األصلية أو الفوائدعن س

  .: ال شيء)٢٠١٣يونيو  ٣٠(أنھا بش يكن لديھا أي مخالفات أخرى 
  

 

  اتواالحتياطي رأس المــال  ١٦
  

  رأس المال
، على توزيعات ارباح نقدية بقيمة ٢٠١٤مارس  ١١المنعقد في  لسنويةا وافق مساھمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية

 ٪ ١٠مال بما يعادل الوعلى زيادة رأس  درھم لكل سھم عادي) ٠،٣٥ :٢٠١٣ديسمبر  ٣١(درھم لكل سھم عادي  ٠،٤٠
سھم كأ ٪١٠: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(ألف سھـم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم  ٤٣٠٫٥٥٦كأسھم منحة من خالل إصدار 

 ٣١(ألف درھم  ٤٣٠٫٥٥٦البالغ قيمتھا  ألف سھـم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم) ٣٩١٫٤١٤منحة من خالل إصدار 
من  ٢٠١٤ يونيو ٣٠وبذلك يتكون رأس المـال المصدر والمدفوع بالكامل كما في . ألف درھم) ٣٩١٫٤١٤ :٢٠١٣ديسمبر 

 ضمن برنامج خيارات أسھم الموظفينتقع  بما في ذلك أسھم ،ھم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھمألف س ٤٫٧٣٦٫١١٢
  .ألف سھم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم) ٤٫٣٠٥٫٥٥٦: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( )١٨ (إيضاح

  

  تسوية رأس المال
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٫٨٧٤٫٥٥٨  ٤٫٣٠٥٫٥٥٦  يناير ١كما في 
  ٣٩٫٥٨٤  -     إصدار أسھم ضمن برنامج خيارات األسھم

  ----------------------  ----------------------  
  ٣٫٩١٤٫١٤٢  ٤٫٣٠٥٫٥٥٦  

  ٣٩١٫٤١٤  ٤٣٠٫٥٥٦  إصدار أسھم منح خالل الفترة
  ----------------------  ----------------------  
  ٤٫٣٠٥٫٥٥٦  ٤٫٧٣٦٫١١٢  

  )٢٨٫٩٠٣(  )١٤٫٤٧٩(  )١٨اح (إيض أسھم الخزينة
  ----------------------  ----------------------  
  ٤٫٢٧٦٫٦٥٣  ٤٫٧٢١٫٦٣٣  
  ==========  ==========  

  

يتمثل االحتياطي العام بالمبلغ المتاح للتوزيع على المساھمين بناًء على توصية من مجلس اإلدارة للمساھمين. اعتمد مجلس 
ديسمبر  ٣١(مليار درھم  ٢،٤في اجتماع الجمعية العمومية السنوي تحويل مبلغ وقدره  ٢٠١٤ مارس ١١اإلدارة بتاريخ 

  إلى االحتياطي العام.مليار درھم)  ٢،١: ٢٠١٣
   



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٦  

  

  سندات الشق األول الرأسمالية لحكومة أبوظبي ١٧
  

  

سندات الشق األول الرأسمالية المتعلق بدعم رأسمال البنوك ، قام البنك باصدار  ٢٠٠٩ضمن برنامج حكومة أبوظبي لعام 
مليارات درھم. ان ھذه السندات ثانوية غير مضمونة وغير محددة األجل وتحمل فوائد ثابتة  ٤("السندات") بقيمة القانونية 

، وذلك خالل الفترة األولية. الحقاً لھذه الفترة األولية ، ستحمل السندات فائدة تعادل   نصف سنويبشكل تدفع في آخر الفترة 
أشھر ايبور باالضافة الى ھامش ربح ثابت.  يحتفظ البنك على حق عدم دفع أي من الفوائد بناًء على تقديره الخاص. كما  ٦

 ً   .عن السداد اليحق لحملة تلك السندات المطالبة بالفائدة وفي حال عدم سداد الفائدة ال يعتبر ھذا الحدث تخلفا
  

. ٢٠٠٩مارس  ١١اھمين في اجتماع الجمعية العامة اإلستثنائي الذي عقد في تمت الموافقة على ھذا اإلصدار من قبل المس
مليون  ١٢٠خالل الفترة ، قامت المجموعة بدفع فائدة على سندات الشق األول الرأسمالية لحكومة أبوظبي بمبلغ وقدره 

  .)مليون درھم ١٢٠: ٢٠١٣ يونيو ٣٠(درھم 
  

  سھم برنامج خيارات األ ١٨
  

ك خالل ع ام البن داد يرتكز على  ٢٠٠٨ام ق امج س إطالق برن ھم ("البرنامج") لنخبة من الموظفين ، فترة خيارات ب أس
تھ نوات ويمكن ممارس الحيتھا ثالث س ي  اص رط الرئيس نوات الالحقة. إن الش تحقاقخالل الثالث س  ھو أن الواجب لالس

تمر ار مس ك أبوظبي الوطني  اً يكون حامل الخي قط الخيار بعد حددة من الخدمةخالل الفترة المفي العمل مع بن  ٦.  يس
  تم ممارسته أم ال. دقسنوات من تاريخ المنح ، بصرف النظر عما إذا 

  

م يتم معاملة ھذه األسھإلصدار أسھم عند ممارسة الخيار المكتسب من قبل الموظفين.  تابعةقامت المجموعة بتأسيس شركة 
  حاملي خيارات األسھم.تتم ممارستھا من قبل إلى أن على أنھا أسھم خزينة 

  
 : ال شيء)٢٠١٣ يونيو ٣٠(ألف خياراً لموظفيه المؤھلين  ٢٣٫٦٨٦بنك بمنح شرائح جديدة تصل إلى قام الخالل الفترة 

  ذلك من ضمن ذات برنامج خيارات األسھم للموظفين الحالي.و
  

من قبل حاملي ألف خيار)  ١٣٫٦٦٥: ٢٠١٣ يونيو ٣٠(خيارألف  ١٢٫٩٥١في تاريخ التقرير تم إجراء ممارسة لعدد 
 ألف درھم) ١٣٫٦٦٥: ٢٠١٣ يونيو ٣٠( ألف درھم ١٢٫٩٥١خيارات األسھم مما أدى إلى زيادة إجمالي رأس المال بمقدار 

  ألف درھم). ١١٤٫١٠١: ٢٠١٣ يونيو ٣٠( ألف درھم ٩١٫١٨٤بمقدار إصدار أسھم عالوة و
  

  أسھم الخزينة ضمن البرنامجتسوية 
  ير مدققة)(غ  (غير مدققة)  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم ألف درھم  
      

  -     ٢٥٫٠٨٦  يناير ١كما في 
  ٣٩٫٥٨٤  -     أسھم مصدرة تحت البرنامج

  ----------------------  ----------------------  
  ٣٩٫٥٨٤ ٢٥٫٠٨٦  

  )١٣٫٦٦٥(  )١٢٫٩٥١(  خيارات تم العمل بھا من قبل الموظفين خالل الفترة
  ----------------------  ----------------------  
  ٢٥٫٩١٩  ١٢٫١٣٥  

  ٢٫٩٨٤  ٢٫٣٤٤  إصدار أسھم منح خالل الفترة
  ----------------------  ----------------------  

  ٢٨٫٩٠٣  ١٤٫٤٧٩  يونيو ٣٠كما في 
  ==========  ==========  

  



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٧  

  إحتياطي القيمة العادلة  ١٩
  

  ير مدققة)(غ  (غير مدققة)  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠  ٢٠١٤يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      المتاحة للبيع ستثماراتاإل –إحتياطي إعادة التقييم 
  ٦٩٩٫٣١٧  ٧٨٧٫١٥٧  يناير ١في 

  )٣٠٩٫٥٣٧(  ٢١٥٫٢١٤  صافي التغير في القيمة العادلة
  ------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------  

  ٣٨٩٫٧٨٠  ١٫٠٠٢٫٣٧١  يونيو ٣٠في 
  ------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------  

      تحوط  للتدفقات النقدية –إحتياطي تحوط 
  -     ٣٥٫٨٩٦  يناير ١في 

  -     )٣١٫٣٢٣(  صافي التغير في القيمة العادلة
  ------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------  

  -     ٤٫٥٧٣  يونيو ٣٠في 
  ------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------  

      
  ٣٨٩٫٧٨٠  ١٫٠٠٦٫٩٤٤  يونيو ٣٠اإلجمالي كما في 

  ==========  ==========  
  
  اإلرتباطات واإللتزامات الطارئة  ٢٠

  
تبرم المجموعة ، في سياق األعمال اإلعتيادية ، أنواع مختلفة من المعامالت التي تشمل اإلقدام على إلتزامات معينة 

  كخطابات االعتماد والضمانات وإلتزامات قروض غير مسحوبة.
 

ليون م ٢٤٫٦٣٦ :٢٠١٣ديسمبر  ٣١(يون درھم مل ١٧٫٠٥٣بلغت إلتزامات تقديم تسھيالت ائتمانية غير مسحوبة 
   درھم).

  

ما عدا تلك الناجمة عن سياق األعمال  لم يكن ھناك تغيرات جوھرية في االرتباطات وااللتزامات الطارئة خالل الفترة
  اإلعتيادية.

  

  صافي مخصص انخفاض القيمة  ٢١
  

  مدققة)غير (  (غيرمدققة)  مدققة)غير ( (غيرمدققة)  
 أشھرلفترة الستة  

 ٣٠ المنتھية في
 ٢٠١٤يونيو 

ھر أش لفترة الستة
 ٣٠ المنتھية في

  ٢٠١٣يونيو 

ر أشھلفترة الثالثة 
 ٣٠ المنتھية في

  ٢٠١٤يونيو 

شھر ألفترة الثالثة 
 ٣٠ المنتھية في

  ٢٠١٣يونيو 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ١٢٨٫٨٥٤  ٩٧٫٠٣٩  ١٢٨٫٨٥٤  ٣٤٤٫٥٢٥ مخصصات جماعية للقروض والسلفيات 
  ٣١٤٫٥١٥  ٣٠٣٫٣٨٣  ٨٠٨٫٦٢٧  ٤٥٨٫٢٤٣  للقروض والسلفيات  محددةمخصصات 

  )٧٥٫٣٠٢(  )١١٢٫٢٧٨(  )١٦٢٫٨٩١(  )٢١٦٫٠٦٩(  عكس مخصصات القروض والسلفيات 
  )٦٩٫٥٠٠(  )٩١٫٥٢٩(  )١٧٣٫٨٩٩(  )١٤٤٫١٥٨(  استرداد مخصصات خسائر القروض 

  ٤٫١٧٥  ١٩٫٤١٩  ١١٫٥٦٤  ٣٩٫٥٦٠   القيمة موجودات مالية منخفضةحذف 
 ً   )٢٫٠١٨(  )١٫٣٤٨(  )٣٫٧٣٨(  )٢٫٣٨٨(  استرداد قروض تم حذفھا سابقا

انخفاض قيمة الموجودات  /(استرداد) 
  غير المالية

  
)١٤٫٣٤٢( 

  
١٤٫٣٤٢  

  
   -  

  
   -  

  --------------------------  ------------------------  --------------------------  ------------------------  
  ٣٠٠٫٧٢٤  ٢١٤٫٦٨٦  ٦٢٢٫٨٥٩  ٤٦٥٫٣٧١  
  ============  ===========  ============  ===========  



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

١٨  

  ربحية السھم  ٢٢
 

بعد اقتطاع مدفوعات سندات الشق األول الرأسمالية على للفترة يتم احتساب ربحية السھم من خالل تقسيم صافي األرباح 
  خالل الفترة كما ھو موضح أدناه: المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية المصدرة

  
  فترة الثالثة أشھر المنتھية  فترة الستة أشھر المنتھية  
  (غيرمدققة)  (غيرمدققة)  (غيرمدققة) (غيرمدققة)  
يونيو  ٣٠  

٢٠١٤  
يونيو  ٣٠

٢٠١٣  
يونيو  ٣٠

٢٠١٤  
يونيو  ٣٠

٢٠١٣  
        

          ربحية السھم األساسية :
  ١٫٢١١٫٧٩٧  ١٫٤٢٣٫٧٣٣  ٢٫٦٢١٫٢٩٠  ٢٫٨٢٩٫٤٦٨  صافي أرباح الفترة (ألف درھم)

          ناقصاً: دفعات الفائدة على سندات الشق
  -     -     )١٢٠٫٠٠٠(  )١٢٠٫٠٠٠(  األول الرأسمالية (ألف درھم)    

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
          فعات سندات الشق صافي األرباح بعد د

  ١٫٢١١٫٧٩٧  ١٫٤٢٣٫٧٣٣  ٢٫٥٠١٫٢٩٠  ٢٫٧٠٩٫٤٦٨  األول الرأسمالية (ألف درھم)   
  ==========  ==========  ==========  ==========  
          

          المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية:
  ٣٫٨٧٤٫٥٥٨  ٤٫٢٨٠٫٤٧٠  ٣٫٨٧٤٫٥٥٨  ٤٫٢٨٠٫٤٧٠  (باآلالف) يناير ١في كما األسھم العادية 

  ٤٢٨٫٢١٢  ٤٢٨٫٢١٢  ٤٢٨٫٢١٢  ٤٢٨٫٢١٢  (باآلالف) ٢٠١٣تأثير أسھم المنحة المصدرة خالل 
  ٣٨٨٫٤٣٠  -     ٣٨٨٫٤٣٠  -     (باآلالف) ٢٠١٢تأثير أسھم المنحة المصدرة خالل 

تراة من خالل ألسھم المشالمتوسط المرجح لعدد ا
  ٦٫٧٧٥  ٢٫٣٥٥  ٦٫٧٧٥  ٢٫٣٥٥  (باآلالف)خيارات األسھم برنامج 

  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ٤٫٦٩٧٫٩٧٥  ٤٫٧١١٫٠٣٧  ٤٫٦٩٧٫٩٧٥  ٤٫٧١١٫٠٣٧  سط المرجح لعدد األسھم العادية (باآلالف)المتو

  ==========  ==========  ==========  ==========  
  ٠،٢٦  ٠٫٣٠ ٠،٥٣  ٠،٥٨  ة ( درھم)ربحية السھم األساسي

  ==========  ==========  ==========  ==========  
          ربحية السھم المخفضة:

          صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق 
  ١٫٢١١٫٧٩٧  ١٫٤٢٣٫٧٣٣  ٢٫٥٠١٫٢٩٠  ٢٫٧٠٩٫٤٦٨  األول الرأسمالية (ألف درھم)   

          يضاف: الفائدة على السندات القابلة
  ١٫٣٢٦  ١١٫٠٢٣  ٢٫٥٠٥  ٢٢٫٠١١  للتحويل (ألف درھم)   
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

          صافي أرباح الفترة الحتساب ربحية
  ١٫٢١٣٫١٢٣  ١٫٤٣٤٫٧٥٦ ٢٫٥٠٣٫٧٩٥  ٢٫٧٣١٫٤٧٩  السھم المخفضة (ألف درھم)   
 ========== ==========  ==========  ==========  

  ٤٫٦٩٧٫٩٧٥  ٤٫٧١١٫٠٣٧  ٤٫٦٩٧٫٩٧٥  ٤٫٧١١٫٠٣٧  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية (باآلالف)
  المصدرة ألسھم العادية المحتملة المخفضةتأثير ا

  (باآلالف)   
  

٣٣٫٩٩٣  ١١٧٫٦٥٥  ٣٣٫٩٩٣  ١١٧٫٦٥٥  
المتوسط المرجح لعدد األسھم المخفضة من خالل 

  ٦٫٧٤٠  ١١٫٣٤١  ٦٫٧٤٠  ١١٫٣٤١  (باآلالف)خيارات األسھم نامج بر
  ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  

  ٤٫٧٣٨٫٧٠٨        المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية المصدرة
    ٤٫٨٤٠٫٠٣٣  ٤٫٧٣٨٫٧٠٨  ٤٫٨٤٠٫٠٣٣  لربحية السھم المخفضة (باآلالف)   
  ==========  ==========  ==========  ==========  

  ٠،٢٦  ٠،٣٠ ٠،٥٣  ٠،٥٦  ربحية السھم المخفضة (درھم)
  ==========  ==========  ==========  ==========  
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١٩  

  اتالقطاعـ معلومات حول  ٢٣
  

  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  ____________________________________________  __________________________________  

               القطاع    القطاع   
المصرفي   

  قطاع إدارة  للمؤسسات 
   المصرفي

  اإلمارات العربية    المركز  األعمالولألفراد 
      

  اإلجمالي  الدولي  الخليج  المتحدة  إلجماليا  الرئيسي  التجارية   الثروات   الشركاتو  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھمألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم  
                   

               (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو٣٠أشھر المنتھية فيالستةلفترة
                   

  ٥٫٠٨٨٫٥٢١  ٨١١٫٠١٤  ١٢٨٫٠٣٤  ٤٫١٤٩٫٤٧٣  ٥٫٠٨٨٫٥٢١  ٤٢٤٫٢٧٣  ١٫٦٣١٫٨٣٩  ٥٤٥٫٧٠٣  ٢٫٤٨٦٫٧٠٦  ايرادات التشغيل 
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٤٦٥٫٣٧١  ٨٧٫٤١٩  ٢١٫٦٣٥  ٣٥٦٫٣١٧  ٤٦٥٫٣٧١  ٥٣٫١٤٦  ١٠٥٫٢٤٧  ٨٫٢٢٠  ٢٩٨٫٧٥٨  صافي مخصص انخفاض القيمة
  ===========  ===========  ===========  ===========   ===========  ===========  ===========    

  ٢٫٩٥٩٫٥١٢  ٤٨٩٫٤٣٨  ٤٤٫٢٩٣  ٢٫٤٢٥٫٧٨١ ٢٫٩٥٩٫٥١٢  ١٠٢٫١٩٨  ٧٥٢٫٢١٣  ٣٩٣٫١٢١  ١٫٧١١٫٩٨٠  قبل الضرائب  األرباح
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ١٣٠٫٠٤٤  ١٢٧٫١٧٨  ٥٫٤٦٦  )٢٫٦٠٠(  ١٣٠٫٠٤٤  -     ٢١٫٠٠١  ٣٧٫١٠٠  ٧١٫٩٤٣  ضرائب خارجية
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٢٫٨٢٩٫٤٦٨  ٣٦٢٫٢٦٠  ٣٨٫٨٢٧  ٢٫٤٢٨٫٣٨١  ٢٫٨٢٩٫٤٦٨  ١٠٢٫١٩٨  ٧٣١٫٢١٢  ٣٥٦٫٠٢١  ١٫٦٤٠٫٠٣٧  الفترةصافي أرباح 
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
                  

                 (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو٣٠كما في
  ٣٦٠٫٧١١٫٢٢٩ ٦٦٫٣٥٧٫٤٨٨  ٨٫٣٩٠٫٥٦١ ٢٨٥٫٩٦٣٫١٨٠  ٤١٨٫١٣٥٫٨٤٥ ٥٣٫٩٧٣٫١١٤ ١٠٠٫١٢١٫٢٣٥ ٣٤٫٧٥٧٫٤٠٢ ٢٢٩٫٢٨٤٫٠٩٤  إجمالي موجودات القطاع 

  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
 )١٢٫٢٥٣٫٤٣٠(       )٦٩٫٦٧٨٫٠٤٦(          القطاعاتفيما بين أرصدة 

         ---------------------------        -----------------------------  
  ٣٤٨٫٤٥٧٫٧٩٩        ٣٤٨٫٤٥٧٫٧٩٩          إجمالي الموجودات

          =============       ============= 
  ٣٢٤٫٧٠٦٫٤٢٠ ٦٣٫٧٥١٫٧١٠  ٧٫٠٦٠٫٠٤٠ ٢٥٣٫٨٩٤٫٦٧٠  ٣٨٢٫١٣١٫٠٣٦ ٢٦٫٧١٦٫٠٣٤  ٩٧٫٧٧٧٫٣٠٧ ٣٣٫٨٨٢٫٨٢٢ ٢٢٣٫٧٥٤٫٨٧٣  إجمالي مطلوبات القطاع

  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  =========== ===========   
 )١٢٫٢٥٣٫٤٣٠(       )٦٩٫٦٧٨٫٠٤٦(          القطاعاتفيما بين أرصدة 

          ---------------------------        -----------------------------  
  ٣١٢٫٤٥٢٫٩٩٠       ٣١٢٫٤٥٢٫٩٩٠         المطلوباتإجمالي 

  
  

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

  



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٢٠  

  (تابع) اتالقطاعـ معلومات حول  ٢٣
  

  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  ____________________________________________  __________________________________  

               القطاع    القطاع   
المصرفي   

  قطاع إدارة  للمؤسسات 
   المصرفي
  اإلمارات العربية    المركز  األعماللألفراد و

      

  اإلجمالي  الدولي  الخليج  المتحدة  إلجماليا  الرئيسي  التجارية   الثروات   الشركاتو  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ھمألف در  
            

               (غير مدققة) ٢٠١٣يونيو٣٠أشھر المنتھية فيالستةلفترة
                   

  ٤٫٨٧٢٫٧١٢  ٦٤٠٫٩٤١  ١١١٫٩٤٧ ٤٫١١٩٫٨٢٤  ٤٫٨٧٢٫٧١٢ ٦٤٨٫١٥٨ ١٫٥٠٨٫٦٦٤ ٢٩٨٫٢٩٤ ٢٫٤١٧٫٥٩٦ إيرادات التشغيل
 =========== =========== =========== ===========   ===========  ==========  ===========    

                   صافي مخصص 
  ٦٢٢٫٨٥٩  ٨٦٫٢٧٨  ٢٤٫٦٦٠ ٥١١٫٩٢١  ٦٢٢٫٨٥٩ ١٧٫٨١٨ ٢٢٣٫٠٨٢ )٣٠٦( ٣٨٢٫٢٦٥ انخفاض القيمة    

 =========== =========== =========== ===========   ===========  ==========  ===========    
  ٢٫٧٢٨٫٢٢٣  ٣٣٧٫٩٢٥  ٢٩٫٢١٥ ٢٫٣٦١٫٠٨٣  ٢٫٧٢٨٫٢٢٣ ٣٨٦٫٤٢٣ ٥٥٢٫٢٢٧ ١٧٣٫٩١٤ ١٫٦١٥٫٦٥٩ األرباح قبل الضرائب

  =========== =========== =========== ===========   ===========  ==========  ===========    
 ١٠٦٫٩٣٣  ٩٩،٤٩٦  ٧٫٤٣٧ -     ١٠٦٫٩٣٣ -    ٣٢٫٠٠٥ ٢٣٫٨٥٩ ٥١٫٠٦٩ ضرائب خارجية

=========== =========== =========== ===========   ===========  ==========  ===========    
  ٢٫٦٢١٫٢٩٠  ٢٣٨٫٤٢٩  ٢١٫٧٧٨ ٢٫٣٦١٫٠٨٣  ٢٫٦٢١٫٢٩٠ ٣٨٦٫٤٢٣ ٥٢٠٫٢٢٢ ١٥٠٫٠٥٥ ١٫٥٦٤٫٥٩٠ صافي أرباح الفترة

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

                   (مدققة) ٢٠١٣ديسمبر٣١كما في
  ٣٤٠٫٩٦٩٫٧٣٩  ٧٦٫٤٩٩٫١٧٩  ٧٫٩٦١٫٦٤٥  ٢٥٦٫٥٠٨٫٩١٥  ٣٩٥٫٧٦٧٫٩٨٦  ٥٠٫٧٨٦٫٥٢٣  ٨٥٫٤٠٨٫٣٦١  ٢٨٫١٦٩٫٩٤٢  ٢٣١٫٤٠٣٫١٦٠  اجمالي موجودات القطاع

 =========== =========== =========== ===========   ===========  ==========  ===========    
  )١٥٫٩٠٨٫٠٨٣(        )٧٠٫٧٠٦٫٣٣٠(          القطاعاتفيما بين أرصدة 

          ---------------------------        ------------------------------  
  ٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦        ٣٢٥٫٠٦١٫٦٥٦          إجمالي الموجودات

          =============        ==============  
  ٣٠٦٫٢٩١٫١٩٨  ٧٣٫٨٦١٫٠٣٢  ٦٫٦٦٣٫١٨١  ٢٢٥٫٧٦٦٫٩٨٥  ٣٦١٫٠٨٩٫٤٤٥ ٢٦٫٣٧٣٫١٤٥ ٨٨٫٧٢٤٫٥٥٧  ٢٦٫٩٥٧٫٦٤٢ ٢١٩٫٠٣٤٫١٠١ إجمالي مطلوبات القطاع

  =========== =========== =========== ===========   ===========  ==========  ===========    
  )١٥٫٩٠٨٫٠٨٣(        )٧٠٫٧٠٦٫٣٣٠(          القطاعاتفيما بين أرصدة 

                  -------------------------------  
  ٢٩٠٫٣٨٣٫١١٥        ٢٩٠٫٣٨٣٫١١٥         إجمالي المطلوبات

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



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٢١  

  األطراف ذات العالقة ٢٤
  

  ھوية األطراف ذات العالقة
  

على التحكم أو ممارسة نفوذ ھام على طرٍف آخر بخصوص اتخاذ  تعتبر األطراف أطرافاً ذات عالقة إذا كانت لديھا القدرة
دارة وكبار موظفي القرارات المالية أو التشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة على كبار المساھمين وأعضاء مجلس اإل

قبل أعضاء مجلس  . يتم اعتماد شروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة وفقاً للشروط الموضوعة منةإدارة المجموع
  اإلدارة أو اإلدارة.

  
  الشركة األم والجھة المھيمنة العليا

  
ً ألحكام القانون رقم ( ديسمبر  ٣١( ٪٦٩،٩٨بة ، تم إنشاء مجلس أبوظبي لالستثمار الذي يمتلك نس٢٠٠٦) لسنة ١٦وفقا

  من رأسمال البنك. )٪٧٠،١٨: ٢٠١٣
  

  رة تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة و كبار موظفي اإلدا
  (غيرمدققة)   (غيرمدققة)  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      موظفي اإلدارة ارتعويضات كب
  ٥٥٫٥٥٨  ٦٠٫٦١٠  تعويضات موظفين قصيرة األجل

  ٨٠٩  ١٫٠١٥  تعويضات ما بعد الخدمة
  ٨٣١  ٧٦٢  تعويضات نھاية الخدمة

  ٢٫٣١٠  ٤٫٥١١  ١تعويضات موظفين أخرى طويلة األجل
  =========  =========  

  ٥٫٩٥٠  ٧٫١٥٠  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  =========  =========  

  
  خيارات األسھمالمتعلقة ببرنامج تتضمن تعويضات  ١
  

سندات  يخص مافي مليون درھم) ١٢٠: ٢٠١٣ يونيو ٣٠(مليون درھم  ١٢٠خالل الفترة بقيمة فائدة قرر البنك القيام بسداد 
مليون  ٤٫٠٠٠: ٢٠١٣ ديسمبر ٣١( مليون ٤٫٠٠٠البالغة  الخاصة بحكومة أبوظبي لرأسمال البنك الرأسمالية الشق األول

  .درھم)
  

  األحكام والشروط
  

إن القروض الممنوحة و السلفيات المقبولة ألطراف ذات عالقة تكون بعمالت متعددة و لفترات زمنية مختلفة. تراوحت 
 يونيو ٣٠(سنوياً  ٪١٠،٧٥إلى  ٪٠،٠٥قروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة خالل الفترة من نسب الفائدة على ال

تراوحت نسب الفائدة على ودائع العمالء المودعة من قبل أطراف ذات عالقة  سنوياً). ٪٨،٧٥ إلى ٪٠،٠٦ : من ٢٠١٣
  .سنوياً) ٪٣،٨٠ : الشىء إلى ٢٠١٣ يونيو ٣٠(سنوياً  ٪٣،٨٠إلى (حسابات ال تحمل فائدة)  خالل الفترة بين الشىء

  
 ٪١،٠٠إلى  ٪٠،٢٥تراوحت إيرادات الرسوم والعموالت المحققة على المعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة من 

  .سنويا)٪ ١،٠٠ إلى ٪٠،٥٠ : من٢٠١٣ يونيو ٣٠(سنويا 
  

  ضمونة إلى مضمونة بالكامل.تتراوح الضمانات على سلفيات األطراف ذات العالقة من كونھا غير م
   



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٢٢  

  (تابع)األطراف ذات العالقة  ٢٤
  

  (مدققة)  (غيرمدققة)     أعضاء   
   مجلس  

  كبار  اإلدارة وكبار
  يونيو ٣٠  

٢٠١٤  
 ديسمبر ٣١

٢٠١٣  
  اإلجمالي  اإلجمالي  أخرى  المساھمين  موظفي اإلدارة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  

  ذات العالقة في تاريخ التقرير: األطرافمع  ةفيما يلي األرصد
  

    

الموجودات 
  ٨٠٫٣٩٢٫٤٣٣  ٧٢٫٧٥٣٫٦٦١ ٦٨٫٤٥٧٫٣١٢  ٣٫٢٦٣٫٨١٠  ١٫٠٣٢٫٥٣٩  المالية

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  
  المطلوبات

  ٦٦٫٨٣١٫٣٥٠  ٨٠٫٥٣٧٫٤٠١ ٧٦٫٥٣٥٫٤٠١  ٣٫٧٢٥٫١١٣  ٢٧٦٫٨٨٧  المالية
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  

 االلتزامات
 واالرتباطات

  ٤٢٫٠٠٩٫٢٨٦  ٣٩٫٤١١٫٨١٤ ٣٨٫٨٠٤٫١٠٢  ٢٢٤٫٦١٢  ٣٨٣٫١٠٠ الطارئة
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  

  
  :أشھر الستةخالل فترة  ذات العالقة األطراففيما يلي المعامالت مع 

    

  مدققة)(غير          
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠          
            

  إيرادات
  ١٫٠٥٩٫٨٥٨  ١٫٠٣٢٫٦٥٦  ٨٧٥٫٤٤٠  ١٤٤٫٤٨٧  ١٢٫٧٢٩   الفوائد

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  
مصروفات 

  ٢٣٣٫٢٩٣  ١٧٩٫٩٧٩  ١٠٩٫٦٣٩  ٧٠٫٢١٦  ١٢٤  الفوائد
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  

 إيرادات الرسوم
  ٢٥٫٣٤٣  ٣٦٫٧٦٩  ٣٣٫٤٠٣  ٩٠١  ٢٫٤٦٥  والعموالت

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

  حكومة أبوظبي. على مؤسسات "أخرى" شتملت 
  

ة لطارئلم يتم إدراج مخصص النخفاض القيمة على القروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة أو على االلتزامات ا
  .: ال شىء) ٢٠١٣ يونيو ٣٠(الفترة المنتھية في فترة الالصادرة بحق أطراف ذات عالقة خالل 

  
  أرقام المقارنة  ٢٥

  
والسياسات المحاسبية المتبعة في ھذه لتتوافق مع العرض  حيثما كان ذلك مناسبا تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة

  وحدة.المالموجزة البيانات المالية المرحلية 


