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شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 

٥  

(غیر مدقق)بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي
٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 

إیضاحات
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم

١٩١٫٦١٠٫٨٢٣١٫٧١٨٫٤٨٥٣٫١٩٩٫٩٦٧٣٫٣٧٦٫٣١٩إیرادات الفوائد

)٨٦٣٫٦٧٧()٦٦٢٫٠١١()٣٧٢٫٣٣٢()٣٢٨٫٩١٥(٢٠مصاریف الفوائد

١٫٢٨١٫٩٠٨١٫٣٤٦٫١٥٣٢٫٥٣٧٫٩٥٦٢٫٥١٢٫٦٤٢صافي إیرادات الفوائد

١٥٩٫٨١١١٤٦٫٨٣٥٣١١٫١٨٨٢٨٤٫٦٨٦إیرادات تمویالت إسالمیة

)٧٧٫٦٣٢(    )٥٦٫٥٥٥(  )٣٢٫٣٤٤()٢٩٫٣٧٦(توزیعات أرباح إسالمیة

١٣٠٫٤٣٥١١٤٫٤٩١٢٥٤٫٦٣٣٢٠٧٫٠٥٤صافي إیرادات التمویالت اإلسالمیة

٢٫٧٩٢٫٥٨٩٢٫٧١٩٫٦٩٦  ١٫٤١٢٫٣٤٣١٫٤٦٠٫٦٤٤إجمالي صافي إیرادات الفوائد والتمویالت اإلسالمیة

٢١٣٠٤٫٤٠٠٢٥٨٫٩٥١٥٨٩٫١٥٠٤٧٣٫٨٤٤صافي إیرادات الرسوم والعموالت

٢٢٧٧٫٨٠٥١٧٢٫٧٦٩٢٥٢٫٣٧٤٢٩٨٫٦٤٠صافي إیرادات المتاجرة

٢٣٧٩٫٨١٠٩٩٫٠١٧١٤٠٫٨٩٣٢٤٣٫٢٨٦إیرادات أخرى من العملیات

  ١٫٨٧٤٫٣٥٨١٫٩٩١٫٣٨١٣٫٧٧٥٫٠٠٦٣٫٧٣٥٫٤٦٦إیرادات العملیات

)١٫٠٨٢٫٨٨٤()١٫٢٠٥٫٨٠٧()٥٦٥٫٤٩٢()٥٨٠٫٨٩٨(٢٤مصاریف العملیات

١٫٢٩٣٫٤٦٠١٫٤٢٥٫٨٨٩٢٫٥٦٩٫١٩٩٢٫٦٥٢٫٥٨٢أرباح العملیات قبل مخصصات انخفاض القیمة

)٨٢٨٫٥٠٠()٤٠٧٫٠٣٠()٥٠٦٫٨٢١(    )٢٣٣٫٤٦٤(٢٥مخصصات انخفاض القیمة

١٫٠٥٩٫٩٩٦٩١٩٫٠٦٨٢٫١٦٢٫١٦٩١٫٨٢٤٫٠٨٢األرباح قبل الضریبة

)٣٫٥٩٩()١٫١٩٨()١٫٥٦٩()٢٫٣٠٤(مصروف ضریبة الدخل الخارجیة

١٫٠٥٧٫٦٩٢٩١٧٫٤٩٩٢٫١٦٠٫٩٧١١٫٨٢٠٫٤٨٣صافي أرباح الفترة

العائدة إلى:

١٫٠٥٧٫١١٦٨٦٨٫٥٢٥٢٫٠١٠٫٢٨٨١٫٦٩٨٫٠٢٤حقوق الملكیة للمساھمین في البنك

٥٧٦٤٨٫٩٧٤١٥٠٫٦٨٣١٢٢٫٤٥٩الحصص غیر المسیطرة

١٫٠٥٧٫٦٩٢٩١٧٫٤٩٩٢٫١٦٠٫٩٧١١٫٨٢٠٫٤٨٣صافي أرباح الفترة

٢٦٠٫٢٠٠٫١٦٠٫٣٦٠٫٢٩العائد األساسي والمخّفض للسھم الواحد (بالدرھم)

اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 

٦  

(غیر مدقق)بیان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 
٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم

١٫٠٥٧٫٦٩٢٩١٧٫٤٩٩٢٫١٦٠٫٩٧١١٫٨٢٠٫٤٨٣صافي أرباح الفترة

بنود ُیحتمل إعادة تصنیفھا الحقاً في بیان الدخل الموجز الموحد 
المرحلي

)١٦٫٨٠٧(٦٫٠٤٠)١٩٫١٦٤()٥٤١(فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة

)٩٫٥٩١()٥٫٨٢٦()٢٫٣١٨()٥٫٤٣٠(التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة 

)١٩٦٫٨٨٣(٥٤٫٢٢٢)٢١٩٫٦٦٧()٦٫٣٨١(التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع

)٢٢٣٫٢٨١(٥٤٫٤٣٦)٢٤١٫١٤٩()١٢٫٣٥٢((الخسائر) / األرباح الشاملة األخرى للفترة

١٫٠٤٥٫٣٤٠٦٧٦٫٣٥٠٢٫٢١٥٫٤٠٧١٫٥٩٧٫٢٠٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائدة إلى:

١٫٠٤٤٫٧٦٤٦٢٧٫٣٧٦٢٫٠٦٤٫٧٢٤١٫٤٧٤٫٧٤٣حقوق الملكیة للمساھمین في البنك

٥٧٦٤٨٫٩٧٤١٥٠٫٦٨٣١٢٢٫٤٥٩الحصص غیر المسیطرة

١٫٠٤٥٫٣٤٠٦٧٦٫٣٥٠٢٫٢١٥٫٤٠٧١٫٥٩٧٫٢٠٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 

٧

(غیر مدقق)بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموجز الموحد المرحلي 
٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

رأس 
المال

عالوة 
إصدار 

احتیاطیات 
أخرى، صافیة 

من أسھم الخزینة
أرباح 

ستبقاةم 
سندات 

رأس المال
حقوق الملكیة العائدة
للمساھمین في البنك

الحصص غیر
المسیطرة

إجمالي حقوق
الملكیة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٦٤٤٫٧١٢٢٤٫٨٢١٫٣١٠    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٢٤٫١٧٦٫٥٩٨    ٥٫٥٩٧٫٢٧٥    ٥٫١٣٥٫٤٤٠    ٥٫٥٩٥٫٥٩٧٣٫٨٤٨٫٢٨٦  ٢٠١٤ینایر ١الرصید في 

٢٫٠١٠٫٢٨٨١٥٠٫٦٨٣٢٫١٦٠٫٩٧١-٢٫٠١٠٫٢٨٨---صافي أرباح الفترة

٥٤٫٤٣٦    -    ٥٤٫٤٣٦    -    -    ٥٤٫٤٣٦    -    -للفترةالدخل الشامل اآلخر 

٤٦٫٣٣٢    -    ٤٦٫٣٣٢    -    ٣٤٫٧٨٧١١٫٥٤٥--)١٧حركات أخرى (إیضاح 

)١٫٥٦٠٫٨٥٧(-)١٫٥٦٠٫٨٥٧(-)١٫٥٦٠٫٨٥٧(---توزیعات أرباح للمساھمین في الشركة األم 

٥٠٫٥٢٧٥٠٫٥٢٧------صافي الزیادة في الحصص غیر المسیطرة

)٨٣٦٫٤٩٥()٨٣٦٫٤٩٥(------)٣٠استبعاد صنادیق تابعة (إیضاح 
٩١٫٥٢١-٩١٫٥٢١-٩١٫٥٢١---)٣٠استبعاد صنادیق تابعة (إیضاح صافي أرباح من أسھم خزینة ناتجة عن 

)١٢٠٫٠٠٠(-)١٢٠٫٠٠٠(-)١٢٠٫٠٠٠(---)١٨قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 

٤٫٠٠٠٫٠٠٠٢٤٫٦٩٨٫٣١٨٩٫٤٢٧٢٤٫٧٠٧٫٧٤٥    ٦٫٠٢٩٫٧٧٢    ٥٫٢٢٤٫٦٦٣    ٥٫٥٩٥٫٥٩٧٣٫٨٤٨٫٢٨٦  ٢٠١٤یونیو ٣٠الرصید في 

٤٫٠٠٠٫٠٠٠٢٤٫٢٦٩٫٧٨٩٤٣٧٫٨٠٠٢٤٫٧٠٧٫٥٨٩ ٢٠١٣٥٫٥٩٥٫٥٩٧٣٫٨٤٨٫٢٨٦٦٫٢٨٨٫٥٩١٤٫٥٣٧٫٣١٥ینایر ١الرصید في

١٫٦٩٨٫٠٢٤١٢٢٫٤٥٩١٫٨٢٠٫٤٨٣-١٫٦٩٨٫٠٢٤---صافي أرباح الفترة

)٢٢٣٫٢٨١(-)٢٢٣٫٢٨١(--)٢٢٣٫٢٨١(--للفترةالدخل الشامل اآلخر 

)١٫١٢٧٫١٦٥(-)١٫١٢٧٫١٦٥(--)١٫١٢٧٫١٦٥(--)١٧حركات أخرى (إیضاح 

)١٫٣٩٧٫٩٨٣(-)١٫٣٩٧٫٩٨٣(-)١٫٣٩٧٫٩٨٣(---توزیعات أرباح للمساھمین في الشركة األم، بالصافي

)٤٦٫٩١٠()٤٦٫٩١٠(------صافي النقص في الحصص غیر المسیطرة

١٫١٩١-١٫١٩١-١٫١٩١---صافي األرباح المحققة من أسھم الخزینة 

)١٢٠٫٠٠٠(-)١٢٠٫٠٠٠(-)١٢٠٫٠٠٠(---)١٨قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 

٤٫٠٠٠٫٠٠٠٢٣٫١٠٠٫٥٧٥٥١٣٫٣٤٩٢٣٫٦١٣٫٩٢٤    ٤٫٧١٨٫٥٤٧    ٤٫٩٣٨٫١٤٥    ٢٠١٣٥٫٥٩٥٫٥٩٧٣٫٨٤٨٫٢٨٦یونیو ٣٠الرصید في 

% من رأس ٣٠درھم للسھم الواحد بما یمثل ٠٫٣٠ألف درھم، بواقع ١٫٥٦٠٫٨٥٧على االقتراح بتوزیع أرباح نقدیة بقیمة ٢٠١٤مارس ١٢وافق المساھمون عقب اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد بتاریخ 
% من رأس المال المدفوع الصافي من األسھم الُمعاد شراؤھا).  ٢٥درھم للسھم الواحد بما یمثل ٠٫٢٥ألف درھم، بواقع ١٫٣٩٨٫٦٢٠-٢٠١٢المال المدفوع الصافي من األسھم الُمعاد شراؤھا (بالنسبة لعام 

اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 

٨

(غیر مدقق)بیان التدفقات النقدیة الموجز الموحد المرحلي 
٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
األنشطة التشغیلیة

٢٫١٦٢٫١٦٩١٫٨٢٤٫٠٨٢األرباح قبل الضریبة 
تعدیالت بسبب:

٦٤٫٦٠١٦٤٫٩٣٥)٢٤استھالك ممتلكات ومعدات، بالصافي (إیضاح 
١٣٫٥٧٠١٥٫٧٦٤)٢٤إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

٥٦٣٫٧٠٩٩٦٦٫٢٥٥)٨مخصص انخفاض قیمة القروض والسلفیات، بالصافي (إیضاح 
)٦٨٫٢٨٢()٧٨٫٤١٥()٨إطفاء خصومات (إیضاح 

)٣٤٫٥٢٦()٧٫٦٠٢()٢٣استبعاد استثمارات متاحة للبیع (إیضاح صافي األرباح من 
)٢٦٫٦٦٣()١٤٫٩٦٩()٢٥مستردات االنخفاض في قیمة استثمارات متاحة للبیع (إیضاح 

)١٥٢٫٣١٩()٩٨٫٨٠٠()٢٢صافي األرباح من أوراق مالیة بغرض المتاجرة (إیضاح 
٥٢٣٣٫٨٠٧  )٦خسائر (إیضاح –الجزء غیر الفعال من التحوطات 

١٣٫٥٢٠١٩٫٨٧١)١٧مصروف خطة حوافز الموظفین (إیضاح 
٢٫٦١٨٫٣٠٦٢٫٦١٢٫٩٢٤التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 

-)٨٠٠٫٠٠٠(زیادة في األرصدة لدى البنوك المركزیة
)٦٫٨٣٤٫٥٩١()٢٫٢٣١٫٥٩٥(في األرصدة المستحقة من البنوكزیادة

٦٢٫٢٣٢٩٢٫٣١٤نقص في صافي األدوات المالیة المشتقة للمتاجرة
١٠٫٣٤٧١٨٠٫٦٩٣صافي العوائد من استبعاد أوراق مالیة بغرض المتاجرة

)٣٫١١٣٫٠٢٧()٣٫١٥٨٫١٨٩(زیادة في القروض والسلفیات 
)٨٣٫٨٩٢()١٣٣٫٧٢٤(األخرىزیادة في الموجودات 

٢٨٠٫٩٩٣٤٩٫١٧٣زیادة في األرصدة المستحقة للبنوك
٣٫٥٢٥٫٢٢٠٢٫٢١٨٫٥٧٢زیادة في ودائع العمالء

٥١٫٧٧٤٢٤٢٫٩٧٧زیادة في المطلوبات األخرى
)٤٫٦٣٤٫٨٥٧(٢٢٥٫٣٦٤النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة

)٤٫٦١١(-خارجیة مدفوعةضرائب
)٤٫٦٣٩٫٤٦٨(٢٢٥٫٣٦٤صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
١٤٫٩٦٩٢٦٫٦٦٣)٢٥مستردات االنخفاض في قیمة استثمارات متاحة للبیع (إیضاح 

)٥٧٫٤٥٧(٢٫٧٢١، بالصافي)مدفوعةعائدة/ (ضرائب خارجیة 
٣٫٥٧٢٫٠٠١١٫٨٩٤٫٩٦٥صافي العوائد من استبعاد استثمارات متاحة للبیع 

)٢٫٧٥٥٫٢٤٧()٥٫١٣٤٫٤٨٩(صافي شراء استثمارات متاحة للبیع
)١٧٫١٤٨()١١٫٣٣٩(إضافات إلى استثمارات عقاریة

-٩٥٫١١٢)٣٠نقد مستلم من استبعاد صنادیق تابعة (إیضاح 
)٢٦٫٣٨٨()٥٤٫٨٠٥(صافي شراء ممتلكات ومعدات، بالصافي

)٩٣٤٫٦١٢()١٫٥١٥٫٨٣٠(صافي النقد  المستخدم في األنشطة االستثماریة
األنشطة التمویلیة

٢٫٦١٢٫٤١٢٥٣١٫١٦٧صافي الزیادة في األوراق التجاریة بالیورو
١٤٫٣١٨٫٦٥٨٧٫٠٨٤٫٠٧٦القروضصافي العوائد من

)١٠٫٦٩٨٫٦٩٣()٩٫٩٠٧٫٧٦١(سداد قروض
١٫٧٥١١٤٫٧٨٥صافي العوائد من بیع أسھم خزینة بواسطة صنادیق تابعة 

)١٫٣٩٧٫٩٨٣()١٫٥٦٠٫٨٥٧(توزیعات أرباح مدفوعة للمساھمین في الشركة األم 
)١٫١٥٨٫٢٢٠(-)١٦إعادة شراء أسھم خاصة (إیضاح 

)٤٩٫٣٢٠(٥٠٫٥٢٧الحركة في الحصص غیر المسیطرةصافي 
)١٢٠٫٠٠٠()١٢٠٫٠٠٠()١٨قسائم مدفوعة على سندات رأس المال (إیضاح 

)٥٫٧٩٤٫١٨٨(٥٫٣٩٤٫٧٣٠صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التمویلیة

)١١٫٣٦٨٫٢٦٨(٤٫١٠٤٫٢٦٤النقد وما في حكمھصافي الزیادة / (النقص) في 

٩٫٧٩٧٫٩٤١١٩٫١٨٠٫٣١٤النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
١٣٫٩٠٢٫٢٠٥٧٫٨١٢٫٠٤٦النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة  

توزیعات األرباح وإیرادات الفوائد من استثمارات متاحة للبیع.األنشطة التشغیلیة تشمل إیرادات 

اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 

٩

(غیر مدقق)بیان التدفقات النقدیة الموجز الموحد المرحلي 
)(تابع ٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

النقد وما في حكمھ

النقد وما في حكمھ المدرج في بیان التدفقات النقدیة الموجز الموحد المرحلي یتألف من المبالغ التالیة:

  كما فيكما في 
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة

ألف درھمألف درھم 
١٢٫٧٤٠٫٦٠١٩٫٩٦١٫٢٠٦نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
١٨٫٢٥٥٫٩٥٣١١٫٣٤٤٫٧٠٠ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

)٤٫٢٩١٫٠١١(  )٧٫١١٨٫٥٠١(أرصدة مستحقة للبنوك
٢٣٫٨٧٨٫٠٥٣١٧٫٠١٤٫٨٩٥

بفترة استحقاق –ناقصاً: نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة وودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 
)٧٫٢٤٥٫٧٥٧()١٠٫٢٨٦٫٣٧٢(أشھر٣تزید عن أصلیة 

٣١٠٫٥٢٤٢٨٫٨٠٣أشھر٣بفترة استحقاق أصلیة تزید عن -زائداً: أرصدة مستحقة للبنوك 
١٣٫٩٠٢٫٢٠٥٩٫٧٩٧٫٩٤١إجمالي النقد وما في حكمھ

المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات 



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 

٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٠

األنشطة وجوانب العملیات.١

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ("بنك أبوظبي التجاري" أو "البنك") ھو شركة مساھمة عامة محدودة المسؤولیة مسجلة في إمارة أبوظبي بدولة 

مات ة والخداإلمارات العربیة المتحدة. إن النشاط الرئیسي للبنك یتمثل في تقدیم الخدمات المصرفیة لألفراد والشركات والخدمات المصرفیة اإلسالمی

د وفرع في المالیة األخرى من خالل شبكة فروعھ البالغ عددھا خمسین فرعاً وثالثة مكاتب للدفع في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وفرعین في الھن

جیرسي باإلضافة إلى شركاتھ التابعة، ومكتب تمثیلي في لندن. 

، أبوظبي، اإلمارات ٩٣٩، ص.ب. ١١-، قطاع ھـ٣٣-ي، شارع السالم، قطعة جعنوان المقر الرئیسي المسجل للبنك ھو مبنى بنك أبوظبي التجار

العربیة المتحدة.

(وتعدیالتھ).١٩٨٤) لسنة ٨البنك مسجل كشركة مساھمة عامة وفقاً لقانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٢

اإلعدادأساس ١-٢

�ΔѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎϘΗϟ-٣٤لقد تم إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على أساس مبدأ االستمراریة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

�ΔϧѧγϠϟ�ϙѧϧΑϠϟ�ΓΩѧΣϭϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϟالمرحلیة، وال تشمل كافة المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الشاملة ویجب قراءتھا جنباً إلى جنب مع

٢٠١٣�ΔѧϳϟϭΩϟ�έϳϳΎѧόϣϟ�ΕέϳѧγϔΗ�ΔѧϧΟϟ�ϥѧϋ�ΓέΩΎѧλدیسمبر ٣١المنتھیة في  ϟ�ΕέϳѧγϔΗϟϭ�ΔѧϳϟΎϣϟ�έϳέΎѧϘΗϠϟ�ΔѧϳϟϭΩϟ�έϳϳΎѧόϣϠϟ�˱ΎѧϘϓϭ�ΎϫΩΩѧϋ·�ϡѧΗ�ϲѧΗϟ�ˬ

للتقاریر المالیة. 

ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة متوافقة مع تلك إن السیاسات المحاسبیة وطرق العرض واالحتساب المستخدمة في إعداد 

بإیقاف ٢٠١٤. لقد قام البنك في شھر مارس ٢٠١٣دیسمبر ٣١المستخدمة في إعداد وعرض البیانات المالیة الموحدة للبنك للسنة المنتھیة في 

.٣٠إلیضاح رقم توحید الصنادیق التابعة لھ بسبب فقدان السیطرة علیھا كما ھو مبین في ا

من البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في ٣٥لالطالع على تفاصیل أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة، ُیرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

حیث طبیعتھا وقیمتھا. مشابھة من ٢٠١٤یونیو ٣٠. إن أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٢٠١٣دیسمبر ٣١

من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة تفاصیل تعرضات اإلقراض للھیئات الحكومیة.٨یستعرض اإلیضاح رقم 

٢٠١٤ϟΎϣϟ�ΔϧѧγϠϟ�ΔѧόϗϭΗϣϟ�ϝΎѧϣϋϷ�ΞΎΗϧ�ϰϠϋ�˱έη΅ϣ�Γέϭέοیونیو ٣٠إن نتائج األعمال لفترة الستة أشھر المنتھیة في  ϟΎΑ�έΑΗόΗ�ϻ�ϑ ϭѧγ�ϲѧΗϟ�Δѧϳ

.٢٠١٤دیسمبر ٣١تنتھي في 

ϣόϟ�ϲѧϫϭ��ϲΗέΎѧϣϹ�ϡϫέΩѧϟ��ΓΩΣΗϣϟ�ΔϳΑέόϟ�ΕέΎϣϹ�ϡϫέΩΑ�ΎϬο έϋϭ�ΔϳϠΣέϣϟ�ΓΩΣϭϣϟ�Γί Οϭϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϣϭϠόϣϟ�ϩΫϫ�ΩΩϋ·�ϡΗ�ΩϘϟ�Δѧϳϔϳυϭϟ�ΔѧϠ

وعملة العرض للبنك، كما أنھا مقربة إلى أقرب ألف درھم ما لم ُیذكر غیر ذلك.

�ϡѧϗέ�ϡϳѧϣόΗϟ�ΏѧΟϭϣΑ�ΓΩΣΗϣϟ�ΔϳΑέόϟ�ΕέΎϣϹ�ΔϟϭΩΑ�ϊوفقاً ل Ϡγϟϭ�ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�Δϳϫ�ΕΎΑϠρΗϣ˻ ˿ ˻ ˽/٢٠٠٨�ΦϳέΎѧΗΑ˺ ˻�έΑϭѧΗϛ˻ ˹ ˹ ́�ϡѧΗ�ΩѧϘϓ�ˬ

Γί Οϭѧϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧϣϭϠόϣϟ�ϩΫѧϫ�ϲѧϓ�ΔѧϳέΎϘόϟ�ΕέΎϣΛΗѧγϻϭ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�ϲѧϓ�ΕέΎϣΛΗѧγϻΎΑ�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ΔϳΑγΎΣϣϟ�ΕΎγΎϳγϟ�ϥϋ�ΡΎλ ϓϹϭϣϟ�ΓΩѧΣ

المرحلیة.

وتقدیرات إن إعداد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة بالتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یقتضي من اإلدارة وضع أحكام 

تختلف النتائج الفعلیة وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد

عن ھذه التقدیرات.

صادر إن المجاالت الرئیسیة لألحكام والتقدیرات واالفتراضات المطبقة في ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة، بما في ذلك الم

.٢٠١٣دیسمبر ٣١سنة المنتھیة في الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة تمثل تلك المطبقة في البیانات المالیة الموحدة للبنك لل



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 

٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١١

(تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٢

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة٢-٢

٢٠١٤ینایر ١المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الساریة على الفترات المحاسبیة التي تبدأ في ١-٢-٢

" تقتضي أن توضح طریقة العرض جوانباً معینة نظراً للتنوع في العرض-"األدوات المالیة٣٢المعیار المحاسبي الدولي رقم التعدیالت على 
ة ھي:تطبیق متطلبات عملیة المقاصة وذلك بالتركیز على أربعة جوانب رئیسی

 ."تعریف عبارة "لھ حق قانوني واجب النفاذ بتنفیذ عملیة المقاصة
 .إعمال مبدأ االحتساب والتسویة على أساس فوري
.مقاصة مبالغ الضمانات
.الوحدة المحاسبیة من أجل تطبیق شروط عملیة المقاصة

اإلفصاح عن "–١٢والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم "البیانات المالیة الموحدة"–١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم التعدیالت على 
، تتعلق فقط بالشركات االستثماریة، وبالتالي فھي "البیانات المالیة المنفصلة"–٢٧والمعیار المحاسبي الدولي رقم "الحصص في المنشآت األخرى

غیر منطبقة على البنك.

الظروف التي یقتضي بموجبھا اإلفصاح عن ، "االنخفاض في قیمة الموجودات"، یھدف إلى الحد من ٣٦التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
تخدم المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات أو وحدات تولید النقد وتوضیح اإلفصاحات المطلوبة وتحدید شرط صریح لإلفصاح عن معدل الخصم المس

ابل لالسترداد (على أساس القیمة العادلة مخصوماً منھا في تحدید االنخفاض في القیمة (أو القیود العكسیة) في الحاالت التي یتم فیھا تحدید المبلغ الق
تكالیف االستبعاد) باستخدام أسلوب القیمة الحالیة.

، "األدوات المالیة: االعتراف والقیاس"، یوضح عدم الحاجة لوقف إجراء محاسبة التحّوط في حال ٣٩التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
شتقة المستخدمة في التحّوط شریطة الوفاء بمعاییر محددة.استبدال إحدى األدوات الم

١ة التي بدأت في واستثناًء مما ذكر أعاله، ال توجد أي معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة كانت ساریة للمرة األولى على السنة المالی
.٢٠١٤ینایر 

اریة حتى تاریخھالمعاییر والتفسیرات الصادرة لكن غیر الس٢-٢-٢

ذ حتى تاریخھ.لم یقم البنك بشكٍل مبكر بتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التي قد تم إصدارھا لكنھا لم تدخل حیز التنفی

المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر:
تسري على الفترات 

السنویة التي تبدأ في أو بعد

:تعدیالتلا

، "منافع الموظفین"، یوضح المتطلبات المتعلقة بكیفیة ربط المساھمات من ١٩المعیار المحاسبي الدولي رقم 
الموظفین أو األطراف األخرى بالخدمة وضرورة احتسابھا على أساس فترات الخدمة.

٢٠١٤یولیو ١

یعمل على تعدیل تعریفات "حالة "أساس األسھمالمدفوعات على "–٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
االستحقاق" و"حالة السوق" ویضیف تعریفات حول "حالة األداء" و"حالة الخدمة". 

(أ) ینص على قیاس المقابل المالي المحتمل المصّنف "اندماجات األعمال"–٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
٣كأصل أو التزام على أساس القیمة العادلة بتاریخ التقریر و(ب) یبین أن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

رك. یستثني من نطاقھ المعاملة المحاسبیة الخاصة بتأسیس أي ترتیب مشترك في البیانات المالیة لھذا الترتیب المشت

ینص على اإلفصاح عن األحكام التي تتخذھا "القطاعات التشغیلیة"–٨المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
اإلدارة في تطبیق معاییر التجمیع على القطاعات التشغیلیة وتوضیح تسویات موجودات القطاعات المطلوبة فقط 

في حالة التبلیغ عن موجودات القطاعات بانتظام. 

(أ) ینص على أن إصدار المعیار الدولي للتقاریر "قیاس القیمة العادلة"–١٣ر الدولي للتقاریر المالیة رقم المعیا
لم یكن لھما أي ٣٩والمعیار المحاسبي الدولي رقم ٩وتعدیل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١٣المالیة رقم 

نة قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم (یعمل المعیار على تأثیر على إمكانیة قیاس بعض الذمم المدینة والدائ
.٥٢تعدیل أساس القیاس للنتائج النھائیة فقط) (ب) ویوضح نطاق االستثناء من المحفظة في الفقرة رقم 

–٣٨والمعیار المحاسبي الدولي رقم "الممتلكات والمنشآت والمعدات"–١٦المعیار المحاسبي الدولي رقم 
ینصان على تعدیل القیمة اإلجمالیة للممتلكات والمنشآت والمعدات بطریقة تتسق مع "غیر الملموسةالموجودات"

إعادة تقییم القیمة الدفتریة.



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 

٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٢

(تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٢

(تابع) تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة٢-٢

(تابع)المعاییر والتفسیرات الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ ٢-٢-٢

المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر:
تسري على الفترات 

السنویة التي تبدأ في أو بعد

:(تابع)ت تعدیاللا

یوضح كیفیة اإلفصاح عن المدفوعات إلى "إفصاحات األطراف ذات العالقة"–٢٤المعیار المحاسبي الدولي رقم 
المنشآت التي تقدم خدمات إداریة.  

یوضح نوعیة "تبني المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى"–١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ر المالیة (یعمل المعیار على إصدارات المعاییر التي یمكن استخدامھا عند التطبیق األولي للمعاییر الدولیة للتقاری

تعدیل األساس من أجل النتائج النھائیة فقط). 

یوضح العالقة التي تربط المعیار الدولي للتقاریر "االستثمارات العقاریة"–٤٠المعیار المحاسبي الدولي رقم 
كعقار مأھول من عند تصنیف عقار ما كاستثمار عقاري أو٤٠والمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣المالیة رقم 

المالك. 

یتطلب طرفاً مستحوذاً على حصة في عملیة "الترتیبات المشتركة"–١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
٣مشتركة تتضمن نشاطاً یكون بمثابة عمل تجاري (كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

"اندماجات األعمال")، وذلك بھدف:
والمعاییر ٣تطبیق جمیع المبادئ المحاسبیة الندماجات األعمال  بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم -

الدولیة للتقاریر المالیة األخرى، باستثناء تلك المعاییر التي تتعارض مع إرشادات المعیار الدولي للتقاریر 
.١١المالیة رقم 

والمعاییر الدولیة ٣في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم اإلفصاح عن المعلومات المنصوص علیھا-
للتقاریر المالیة األخرى الخاصة باندماجات األعمال. 

تسري التعدیالت على االستحواذ المبدئي على حصة في عملیة مشتركة وكذلك االستحواذ على حصة إضافیة في 
صص المملوكة في السابق).عملیة مشتركة (وفي الحالة األخیرة ال ُیعاد قیاس الح

٢٠١٦ینایر ١

–٣٨والمعیار المحاسبي الدولي رقم "الممتلكات والمنشآت والمعدات"–١٦المعیار المحاسبي الدولي رقم 
، الھدف منھما ما یلي: "الموجودات غیر الملموسة"

یوضحان أن طریقة حساب االستھالك استناداً إلى اإلیرادات المحققة من أي نشاط یستخدم موجودات ال -
تعتبر مالئمة للممتلكات والمنشآت والمعدات.  

یقدمان افتراضاً غیر حاسم یتمثل في أن طریقة حساب اإلطفاء استناداً إلى اإلیرادات المحققة من أي نشاط -
سة ال تعتبر مالئمة، حیث یمكن التغلب على ذلك في ظروف محدودة عندما یتم یستخدم موجودات غیر ملمو

اإلفصاح عن الموجودات غیر الملموسة باعتبارھا مقیاساً لإلیرادات أو عندما یكون باإلمكان إثبات أن 
اإلیرادات واستھالك المنافع االقتصادیة للموجودات غیر الملموسة ترتبطان ببعضھما ارتباطاً كبیراً.

یقدمان إرشادات إضافیة عن أن التخفیضات المستقبلیة المتوقعة في سعر البیع ألي بند تم إنتاجھ باستخدام -
أصل من الممكن أن تشیر إلى التقادم المتوقع لألصل من المنظور التقني أو التجاري األمر الذي قد یؤدي 

األصل.   بدوره إلى انخفاض المزایا االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في 

٢٠١٦ینایر ١

–٤١والمعیار المحاسبي الدولي رقم "الممتلكات والمنشآت والمعدات"–١٦المعیار المحاسبي الدولي رقم 
یوضحان ما یلي:ن ویتضمنا"الزراعة"

بدالً من المعیار المحاسبي الدولي ١٦إدراج "النباتات الحاملة" ضمن نطاق المعیار المحاسبي الدولي رقم -
، بما یسمح بالمحاسبة عن ھذه الموجودات ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات وقیاسھا بعد ٤١رقم 

.١٦بي الدولي رقم التسجیل المبدئي على أساس التكلفة أو إعادة التقییم وفقاً للمعیار المحاس
تحدید تعریف "النباتات الحاملة" كنباتات حیة تستخدم في إنتاج أو تورید منتج زراعي ویتوقع استخدامھا في -

ھذا المنتج ألكثر من فترة واحدة مع وجود احتمال ضعیف ببیعھا كمنتج زراعي، باستثناء مبیعات الخردة 
الطارئة.  

.٤١نتجھ النباتات الحاملة ضمن المعیار المحاسبي الدولي رقم استمرار االعتراف بالمحصول الذي ت-

٢٠١٦ینایر ١
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(تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٢

(تابع) تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة٢-٢

(تابع)المعاییر والتفسیرات الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ ٢-٢-٢

المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر:
تسري على الفترات 

السنویة التي تبدأ في أو بعد

:المعاییر الجدیدة

، "الحسابات التنظیمیة المؤجلة" یسمح للمنشأة التي تقوم بتطبیق المعاییر ١٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
مرة باالستمرار في احتساب "أرصدة الحسابات التنظیمیة المؤجلة"، مع بعض الدولیة للتقاریر المالیة ألول 

التغییرات المحدودة، وفقاً لمبادئھا المحاسبیة المقبولة عموماً، وذلك عند التطبیق المبدئي للمعاییر الدولیة للتقاریر 
المالیة وفي البیانات المالیة الالحقة على حٍد سواء.

٢٠١٦ینایر ١

یقدم طریقة واحدة خماسیة الخطوات "اإلیرادات من العقود مع العمالء"–١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
قائمة على المبادئ كي یتم تطبیقھا على كافة العقود المبرمة مع العمالء. یتم توفیر إرشادات حول موضوعات 

مالي المتغیر وتكالیف االلتزام بعقد ما والحصول علیھ معینة منھا مرحلة تسجیل اإلیرادات واحتساب المقابل ال
وغیرھا من األمور ذات الصلة. كما ینص المعیار على تقدیم إفصاحات إضافیة حول اإلیرادات. 

٢٠١٧ینایر ١

(الغرض منھ استبدال كامل أحكام "األدوات المالیة: التصنیف والقیاس"، ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
).٣٩المعیار المحاسبي الدولي رقم 

٢٠١٨ینایر ١

بیانھا كالتالي: ٩المتطلبات الرئیسیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

أن یتم قیاس كافة الموجودات المالیة المحتسبة التي تدخل ضمن نطاق المعیار المحاسبي الدولي رقم ٩یقتضي المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ً بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة. وعلى وجھ التحدید، فإن استثمارات الدی-٣٩ ن المحتفظ بھا ضمن "األدوات المالیة: االعتراف والقیاس" الحقا

ات ألصل نموذج األعمال الذي یكون الھدف منھ تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، وكذلك التي تحتوي على تدفقات نقدیة تعاقدیة تمثل حصریاً دفع
كافة استثمارات الدین األخرى واستثمارات الدین والفائدة المستحقة علیھ، یتم قیاسھا عموماً بالتكلفة المطفأة في نھایة الفترات المحاسبیة الالحقة. أما 

األسھم فیتم قیاسھا بقیمھا العادلة في نھایة الفترات المحاسبیة الالحقة. 

ون فیھا تطبیق ھذه تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق ھذه المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة في أول فترة یك
بمجرد إصدار المعیار رسمیاً. ٩معاییر إلزامیاً. سوف یقوم البنك بتقییم التأثیر الكامل للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ال

أساس التوحید٣-٢

إلیھا جمیعاً بـ إن ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة تتضمن البیانات المالیة لبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وشركاتھ التابعة (یشار
"بنك أبوظبي التجاري" أو "البنك").

الشركات التابعة

وق فیھا الشركات التابعة ھي المنشآت التي تخضع لسیطرة البنك. یسیطر البنك على منشأة ما عندما یكون البنك معّرضاً لعوائد متغیرة أو لدیھ حق
لى تلك العوائد من خالل سیطرتھ على المنشأة. یتم إدراج البیانات المالیة للشركات التابعة نتیجة مشاركتھ في المنشأة إضافة إلى قدرتھ على التأثیر ع

ضمن المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة اعتباراً من تاریخ بدء السیطرة حتى تاریخ انتھاء ھذه السیطرة. 

المنشآت ذات األغراض الخاصة

آت یتم تأسیسھا لتحقیق ھدف بسیط ومحدد بدقة مثل توریق موجودات معینة أو إبرام معاملة اقتراض أو المنشآت ذات األغراض الخاصة ھي منش
ة إقراض محددة. یقرر البنك توحید المنشأة ذات الغرض الخاص إذا كانت سلطة البنك على المنشأة ذات الغرض الخاص أو تعرضاتھ لعوائد متغیر

ھذه المنشأة وقدرتھ على استخدام سلطتھ علیھا منذ تأسیسھا والتأثیر الحقاً على عوائدھا، وذلك استناداً إلى بھا أو حقوقھ فیھا ناتجة عن مشاركتھ في
تقییم یتم إجراؤه حول جوھر عالقة المنشأة بالبنك.

خرى للسیطرة في حال عدم یتم تقییم مدى سیطرة البنك على المنشأة ذات الغرض الخاص في تاریخ التأسیس؛ وعادًة ال یتم إجراء أي تقییمات أ
البنك وجود تغییرات في ھیكل المنشأة أو أحكامھا أو أي معامالت إضافیة بین البنك والمنشأة، إال إذا طرأ تغییر جوھري على جوھر العالقة بین

والمنشأة ذات الغرض الخاص.

إدارة الصنادیق

�ϕϳΩΎϧѧѧλ �ϲѧϓ�ΎѧѧϬΑ�υϔΗѧΣϣϟ�ΕΩϭѧѧΟϭϣϟ�έϳϳѧѧγΗϭ�ΓέΩΈѧΑ�ϙѧѧϧΑϟ�ϡϭѧϘϳ�ϩΫѧѧϬϟ�ΔѧѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧϧΎϳΑϟ�ΝέΩ·�ϡΗѧѧϳ�ϻ��ϥϳέϣΛΗѧѧγϣϟ�ϥѧϋ�ΔѧѧΑΎϳϧϟΎΑ�ΔϛέΗѧηϣϟ�έΎϣΛΗѧѧγϻ
المنشآت في البیانات المالیة الموحدة إال إذا كان البنك مسیطراً على المنشأة، كما ذكر أعاله، أو كان المستثمر الرئیسي فیھا.
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  (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٢

(تابع) التوحیدأساس ٣-٢

انتفاء السیطرة

یقوم البنك عند انتفاء السیطرة بإلغاء تسجیل موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غیر مسیطرة وغیرھا من عناصر حقوق الملكیة 
. إذا احتفظ البنك بأي حصص في المتعلقة بالشركة التابعة. یتم تسجیل أي فائض أو عجز ناجم عن فقدان السیطرة ضمن حساب األرباح أو الخسائر

تسبة بطریقة الشركة التابعة السابقة، فإنھ یتم قیاس ھذه الحصص بالقیمة العادلة في تاریخ فقدان السیطرة، ویتم احتسابھا الحقاً كشركة استثمار مح
توى التأثیر القائم.حقوق الملكیة أو وفًقا للسیاسة المحاسبیة للبنك بالنسبة لألدوات المالیة وذلك استناداً إلى مس

المعامالت المستبعدة عند التوحید

العملة یتم استبعاد األرصدة واإلیرادات والمصاریف الناتجة عن المعامالت بین شركات المجموعة (باستثناء أرباح أو خسائر المعامالت الناشئة ب
لمحققة في حالة األجنبیة) عند إعداد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. كما یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس طریقة األرباح غیر ا

واحدة وھي عندما یتوفر دلیل على حدوث انخفاض في القیمة. 

مشتركة الترتیبات ال

رات حول الترتیبات المشتركة ھي الترتیبات التي یمتلك البنك فیھا سیطرة مشتركة، والتي تم تأسیسھا بعقود تتطلب موافقة باإلجماع التخاذ القرا
عوائد ھذه الترتیبات. تصّنف الترتیبات وتحتسب على النحو التالي: األنشطة التي یكون لھا تأثیر كبیر

عندما یكون للبنك حقوق في الموجودات والتزامات المطلوبات المتعلقة بترتیب ما، فإن البنك یقوم باحتساب موجوداتھ –العملیة المشتركة 
كٍل مشترك، فیما یتعلق بالعملیة المشتركة. ومطلوباتھ ومعامالتھ، وكذلك حصتھ في تلك المحتفظ بھا أو المتكبدة بش

عندما یكون للبنك حقوق في صافي موجودات الترتیبات فقط، فإن البنك یقوم باحتساب حصتھ باستخدام طریقة حقوق الملكیة –المشروع المشترك 
كما ھو الحال بالنسبة للشركات الزمیلة.

استثمارات في أوراق مالیة٤-٢

في األوراق المالیة بالقیمة العادلة مضافاً إلیھا، في حالة االستثمارات في األوراق المالیة غیر المصنفة بالقیمة العادلة من یتم قیاس االستثمارات 
ً بناًء على تصنیفھا، إما كمحتفظ بھا لحین االست یمة حقاق أو بالقخالل الربح أو الخسارة، التكالیف اإلضافیة المباشرة للمعاملة، ویتم احتسابھا الحقا

العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كمتاحة للبیع.

یتم تصنیف االستثمارات في األوراق المالیة في الفئات التالیة تبعاً لطبیعة االستثمار والغرض منھ:

.استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
.استثمارات محتفظ بھا لحین االستحقاق
.متاحة للبیع

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تكون یتم تصنیف االستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما یكون محتفظ بھا بغرض المتاجرة أو عندما
مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

وراق المالیة كمحتفظ بھا لحین االستحقاق في أي من الحاالت التالیة:تصّنف االستثمارات في األ

 ؛ أویتمثل في بیعھا على المدى القریبأن یتم اقتناؤھا لغرض رئیسي
ي األرباحمن مجموعة األدوات المالیة المحددة التي تخضع إلدارة البنك ویكون ھناك نمط فعلي حدیث لجناً أن تكون عند التسجیل األولي جزء

؛ أومنھا على المدى القصیر
.أن تكون أدوات مشتقة غیر مصنفة وفعالة كأدوات التحوط
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بخالف تلك المحتفظ بھا بغرض المتاجرة یمكن تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التسجیل إن االستثمارات في األوراق المالیة 
األولي في أي من الحاالت التالیة:

ه ھذأن یؤدي ھذا التصنیف إلى إلغاء أو التقلیل بشكٍل ملحوظ من عدم تناسق القیاس أو التسجیل الذي قد ینشأ بأي شكل آخر عند قیاس
؛ أواالستثمارات على أساس مختلف

 المخاطر أن تشكل جزءاً من مجموعة من الموجودات المالیة التي تتم إدارتھا وتقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة، وفقاً الستراتیجیة إدارة
؛ أوالتجمیع داخلیاً على ھذا األساسواالستثمار المعتمدة لدى البنك، ویتم توفیر معلومات حول عملیة

 األدوات المالیة: التسجیل ٣٩أن تشكل جزءاً من عقد یحتوي على واحدة أو أكثر من المشتقات المدمجة ویجیز المعیار المحاسبي الدولي رقم"
والقیاس" تصنیف العقد الموحد بأكملھ (الموجودات أو المطلوبات) بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ت في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة، مع تسجیل أي أرباح أو خسائر ناشئة عن یتم إظھار االستثمارا
إعادة القیاس في بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي.

محتفظ بھا لحین االستحقاق

حتفاظ بھا حتى إن االستثمارات التي توجد لھا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید مع تواریخ استحقاق ثابتة ولدى البنك النیة اإلیجابیة والقدرة على اال
تاریخ االستحقاق، ُتصنف على أنھا استثمارات محتفظ بھا لحین االستحقاق. 

ویتم قیاسھا الحقاً إن االستثمارات المحتفظ بھا لحین االستحقاق یتم تسجیلھا مبدئیاً بالقیمة العادلة باإلضافة إلى أي تكالیف منسوبة مباشرة للمعاملة، 
اس معدل العائد الفعلي. بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً أي خسائر انخفاض في القیمة، مع تسجیل اإلیرادات على أس

یتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ بعین االعتبار أي خصومات أو عالوات عند االستحواذ باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

أة، فإن مبلغ خسارة إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود انخفاض في قیمة االستثمارات المحتفظ بھا لحین االستحقاق المحّملة بالتكلفة المطف
ت النقدیة انخفاض القیمة یتم تسجیلھ في بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي على أساس الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقا

المستقبلیة المقدرة، مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة األصلي الفعلي لھذه االستثمارات. 

ة كاستثمارات محتفظ بھا لحین االستحقاق ولم یقترب تاریخ استحقاقھا، ال یمكن عادًة بیعھا أو إعادة تصنیفھا دون التأثیر إن االستثمارات المصنف
ذه على قدرة البنك على استخدام ھذا التصنیف، كما ال یمكن تخصیصھا كبند تحّوط لمخاطر أسعار الفائدة أو الدفع المسبق، مما یعكس طبیعة ھ

ى المدى الطویل.االستثمارات عل

متاحة للبیع

"متاحة  إن االستثمارات غیر المصنفة إما "بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "كمحتفظ بھا لحین االستحقاق" یتم تصنیفھا على أنھا
یة متطلبات السیولة أو التغیرات في معدالت الفائدة للبیع". إن الموجودات المتاحة للبیع یتم االحتفاظ بھا لفترة غیر محددة من الزمن ویمكن بیعھا لتلب

أو أسعار السلع أو األسھم.

 بالقیمة العادلة. یتم تسجیل االستثمارات المتاحة للبیع مبدئیاً بالقیمة العادلة، باإلضافة إلى أي تكالیف منسوبة مباشرة للمعاملة، ویتم قیاسھا الحقاً 
ة المدرجة في األسواق النشطة إلى األسعار الحالیة. إذا كان السوق المتداول فیھ األصل المالي غیر نشط، وكذلك تستند القیم العادلة للموجودات المالی

وتحلیل األوراق المالیة غیر المدرجة، فإن البنك یحدد القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم (مثل أحدث المعامالت المبرمة على أساس تجاري
مخصومة وأسالیب التقییم األخرى). ال یتم تسجیل االستثمارات بسعر التكلفة وفحص االنخفاض في قیمتھا، إن وجد، إال في التدفقات النقدیة ال

الحاالت النادرة للغایة التي ال یمكن فیھا قیاس القیمة العادلة بشكٍل موثوق.

من بیان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي تحت بند التغیرات إن األرباح والخسائر الناجمة عن التغیرات في القیمة العادلة یتم تسجیلھا ض
ائر الصرف المتراكمة في القیمة العادلة باستثناء خسائر االنخفاض في القیمة والفائدة المحتسبة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي وأرباح وخس

الدخل الموجز الموحد المرحلي. ومتى تم بیع االستثمار أو تصنیفھ على أنھ قد األجنبي على الموجودات النقدیة حیث یتم تسجیلھا مباشرة في بیان 
عادلة یتم تعّرض النخفاٍض في قیمتھ، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المحتسبة سابقاً في حقوق الملكیة ضمن التغیرات المتراكمة في القیمة ال

تحت اإلیرادات األخرى من العملیات.رةخل الموجز الموحد المرحلي للفتإدراجھا ضمن بیان الد
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(تابع) متاحة للبیع

حالیة، ناقصاً في حال انخفاض قیمة استثمار متاح للبیع، فإن الفرق بین تكلفة االستحواذ (صافیة من أي مدفوعات رئیسیة أو إطفاء) والقیمة العادلة ال
الدخل الموجز خسارة االنخفاض السابقة التي تم تسجیلھا ضمن بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي، یتم حذفھ من حقوق الملكیة وتسجیلھ في بیان

الموحد المرحلي. 

األصل وبمجرد تسجیل خسارة االنخفاض في قیمة األصل المالي المتاح للبیع، فإن المعالجة المحاسبیة الالحقة للتغیرات في القیمة العادلة لذلك
تختلف تبعاً لطبیعة األصل المالي ذي الصلة المتاح للبیع وفقاً لآلتي:

تاحة للبیع، فإنھ یتم تسجیل االنخفاض الالحق في القیمة العادلة لألداة في بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي عندما بالنسبة لسندات الدین الم
یتوفر دلیل موضوعي آخر على وجود االنخفاض في القیمة نتیجة النخفاض آخر في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي. وفي 

وعي آخر على االنخفاض في القیمة، فإنھ یتم تسجیل االنخفاض في القیمة العادلة لألصل المالي مباشرة ضمن حقوق حال لم یتوفر دلیل موض
فاض الملكیة. إذا زادت القیمة العادلة لسندات الدین في أي فترة الحقة وكانت ھذه الزیادة متعلقة موضوعیاً بحدث یقع بعد تسجیل خسارة انخ

وجز الموحد المرحلي، فإنھ یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة من خالل بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي بقدر القیمة في بیان الدخل الم
الزیادة في القیمة العادلة. 

 وتسجیلھا ضمن بالنسبة لسندات حقوق الملكیة المتاحة للبیع، فإنھ یتم التعامل مع كافة الزیادات الالحقة في القیمة العادلة لألداة كإعادة تقییم
مرحلي الدخل الشامل اآلخر وُتضاف إلى حقوق الملكیة. یتم تسجیل االنخفاض الالحق في القیمة العادلة لألداة في بیان الدخل الموجز الموحد ال

عكس خسائر انخفاض بقدر الخسائر المتراكمة المتكبدة عن االنخفاض في القیمة فیما یتعلق بتكلفة االستحواذ على سندات حقوق الملكیة. ال یتم
القیمة المحتسبة على سندات حقوق الملكیة من خالل بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي.

استثمارات عقاریة٥-٢

ي االستثمار العقاري ھو عبارة عن عقار محتفظ بھ إما لجني إیرادات من تأجیره أو لزیادة رأس المال أو لكلیھما، ویكون غیر مخصص للبیع ف
االعتیادي، ویستخدم في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو في األغراض اإلداریة. یتم إدراج االستثمار العقاري عند التقییم على سیاق العمل 

أساس القیمة العادلة في تاریخ بیان المركز المالي. یتم تقییم القیمة العادلة بصورة دوریة بواسطة خبراء تقییم مستقلین. 

ري قید التطویر الذي یجري تشییده أو تطویره الستخدامھ مستقبالً كاستثمار عقاري یتم قیاسھ مبدئیاً بسعر التكلفة بما في ذلك كافة إن االستثمار العقا
یمة ریة بالقالتكالیف المباشرة المتعلقة بتصمیم وتشیید العقار شاملة تكالیف الموظفین ذات الصلة. وبعد التسجیل المبدئي، تقاس االستثمارات العقا

العادلة. 

ي الفترة التي یتم إدراج األرباح أو الخسائر الناشئة عن التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة في بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي ف
تنشأ فیھا.

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة.٣

كما فيكما في 
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةمدققةغیر 

ألف درھمألف درھم 
٥٤٧٫٢٥٩٥٨٦٫٧٠٩نقد في الصندوق

٦٤٥٫٥٤٣٣٧٠٫٧٤٣أرصدة لدى البنوك المركزیة
٨٫٧٢٣٫٣٣٣٧٫٤٤٨٫٦٤٧احتیاطیات محتفظ بھا لدى البنوك المركزیة

٢٫٧٧٥٫٠٠٠١٫٤٧٥٫٠٠٠شھادات إیداع لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
٤٩٫٤٦٦٨٠٫١٠٧شراء عكسي مع المصرف المركزي

١٢٫٧٤٠٫٦٠١٩٫٩٦١٫٢٠٦مجموع النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة
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(تابع) نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة.٣

كما فيكما في 
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة

ألف درھمألف درھم 
التوزیع الجغرافي كالتالي:

١٢٫٦٦٥٫٣٨٢٩٫٨٥٧٫٨٨٦داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
٧٥٫٢١٩١٠٣٫٣٢٠خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

١٢٫٧٤٠٫٦٠١٩٫٩٦١٫٢٠٦

ودائع لدى البنوك المركزیة بنسب محددة فیما یتعلق بالودائع تحت الطلب وودائع التوفیر إن االحتیاطیات المحتفظ بھا لدى البنوك المركزیة تمثل
.والودائع ألجل والودائع األخرى. إن ھذه االحتیاطیات متاحة فقط للعملیات الیومیة بشروط محددة

ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك.٤

  كما فيكما في 
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة

ألف درھمألف درھم 
١٫١٠٢٫٨٥٩١٫٠٣١٫٠٢٠مستحقة من البنوكحسابات

١٤٦٫٦٣١٢٣٢٫٠٢١ودائع ھامشیة
١٣٫٣٧٠٫٢٧٤٨٫٠٦١٫٦٥٩ودائع ألجل

-٢٫٢٥٢٫٢٠٦حسابات شراء عكسي
١٫٨٧٠٫٠٠٠-حسابات مرابحة

١٫٢٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠حسابات وكالة
-١٨٣٫٩٨٣إیداعشھادات 

١٨٫٢٥٥٫٩٥٣١١٫٣٤٤٫٧٠٠مجموع الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك

التوزیع الجغرافي كالتالي:
٥٫٥٩٧٫٦٩٠٤٫٦١٤٫٧٦٨داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٢٫٦٥٨٫٢٦٣٦٫٧٢٩٫٩٣٢خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

١٨٫٢٥٥٫٩٥٣١١٫٣٤٤٫٧٠٠

ألف درھم كضمان مقابل إیداعات شراء عكسي. ٢٫٢٦٠٫٣٦٩قام البنك بإبرام اتفاقیة مقایضة ضمان تم بموجبھا الحصول على سندات بقیمة عادلة 
یتحمل الطرف المقابل كافة المخاطر والمزایا المتعلقة بھذه السندات المستلمة كضمان.  

ف یقوم البنك بالتحوط للودائع ألجل بالعملة األجنبیة ضد مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة باستخدام عقود مقایضات الصرف األجنبي ویصنّ 
٣١م (ألف درھ٩٫٠٢٠ما قیمتھ ٢٠١٤یونیو ٣٠ھذه األدوات كتحوطات للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة السالبة لھذه المقایضات كما في 

ال شيء درھم).–٢٠١٣دیسمبر 

أوراق مالیة بغرض المتاجرة.٥

كما فيكما في 
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة

ألف درھمألف درھم 
٢١٠٫٩١٨١٣٦٫٧٧٢سندات

٧٤٧٫٨٦٨-أدوات حقوق الملكیة
٢١٠٫٩١٨٨٨٤٫٦٤٠مجموع األوراق المالیة بغرض المتاجرة

التوزیع الجغرافي كالتالي:
١٨٤٫٩٧٢٦٥٩٫٥٦٨داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
٢٥٫٩٤٦٢٢٥٫٠٧٢خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

٢١٠٫٩١٨٨٨٤٫٦٤٠
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(تابع) أوراق مالیة بغرض المتاجرة.٥

لسوق. تمثل السندات استثمارات معظمھا في سندات حكومیة وسندات قطاع عام. تستند القیمة العادلة لھذه االستثمارات إلى األسعار المدرجة في ا

).٣٠یرجع السبب الرئیسي في انخفاض األوراق المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة الستبعاد الصنادیق التابعة (إیضاح 

مشتقةأدوات مالیة .٦

یبین الجدول التالي القیم العادلة الموجبة (الموجودات) والسالبة (المطلوبات) لألدوات المالیة المشتقة.

القیم العادلة
المطلوباتالموجودات

ألف درھمألف درھم(غیر مدققة)٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 

مشتقات محتفظ بھا أو مصدرة بغرض المتاجرة
١٨٥٫٢٨٠١٦٤٫٥٠٠عقود صرف أجنبي آجلة

٩٫٩٦٨٦٠٫٣١٠خیارات صرف أجنبي
٢٫٧٩٥٫٣٢٥٢٫٨١٦٫٧٢٨مقایضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

١٠١٫٩٧٦١٨٣٫٨٧٧خیارات
١٧٫٢٤٣٢٠٫٥٥٨عقود مستقبلیة (صرف متداول)

٦٠٫٠٢٢٥٩٫٥٨٦مقایضات السلع والطاقة
٨٢٫٨٩٣٢٥٫٢٢٥خیارات المقایضات

٣٫٢٥٢٫٧٠٧٣٫٣٣٠٫٧٨٤مجموع المشتقات المحتفظ بھا أو المصدرة بغرض المتاجرة
مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للقیمة العادلة

٢٦٢٫٢٠١٥٢٩٫٩٩٧مقایضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت
محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیةمشتقات 

٣٥٫٨٠٧١٩٧مقایضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت
٦٢٫٣٣٠٢٣٫٦٨١عقود صرف أجنبي آجلة

٩٨٫١٣٧٢٣٫٨٧٨مجموع المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة

٣٫٦١٣٫٠٤٥٣٫٨٨٤٫٦٥٩المالیة المشتقةمجموع األدوات 

(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
مشتقات محتفظ بھا أو مصدرة بغرض المتاجرة

٩٦٫٨٦٣٥٥٫٨١٦عقود صرف أجنبي آجلة
٧٫٧٣٤٣١٫٥٢٥خیارات صرف أجنبي

٢٫٨٦٩٫٣٩٣٢٫٨٥٣٫٥٨٥مقایضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت
٥٨٫٥٩١١٥٦٫٨٢١خیارات

-١٫٧٦٧عقود مستقبلیة (صرف متداول)
٣٦٫٧٦٧٣٦٫٣٨٥مقایضات السلع والطاقة

٧٠٫٦٨٥٢٣٫٥١٣خیارات المقایضات
٣٫١٤١٫٨٠٠٣٫١٥٧٫٦٤٥مجموع المشتقات المحتفظ بھا أو المصدرة بغرض المتاجرة

مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للقیمة العادلة
٢٩٥٫٣٢٧٨٠٧٫٩١٧مقایضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة
-٤٢٫٢٧٣مقایضات معدالت الفائدة وتبادل عمالت

١٣٦٫٨٠٣٢٥عقود صرف أجنبي آجلة
١٧٩٫٠٧٦٢٥مجموع المشتقات المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة

٣٫٦١٦٫٢٠٣٣٫٩٦٥٫٥٨٧مجموع األدوات المالیة المشتقة

خسائر بقیمة -٢٠١٣یونیو ٣٠ألف درھم (٥٢٣لقد تم تسجیل صافي خسائر من عدم استخدام تحوطات القیمة العادلة والتدفقات النقدیة بقیمة 
ألف درھم) في بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي.٣٫٨٠٧

ألف درھم) مقابل القیمة ٣٤١٫٩٩٣–٢٠١٣دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٨٤٫٣٥٩، حصل البنك على ضمان نقدي بقیمة ٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 
العادلة الموجبة للموجودات المشتقة من بعض األطراف المقابلة.

ألف درھم) واستثمارات ٢٨٠٫٣٧٨–٢٠١٣دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٠١٫٦٣٨، قام البنك بإیداع ضمان نقدي بقیمة ٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 
ألف درھم) مقابل القیمة العادلة السالبة للمطلوبات المشتقة.  ١٫٥٠٢٫٤٢٥–٢٠١٣دیسمبر ٣١ألف درھم (١٫٤٦٠٫٥٧١في أوراق مالیة بقیمة 
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في أوراق مالیةاستثمارات.٧

اإلمارات 
العربیة 
المتحدة

خرى في أدول 
مجلس التعاون 

الخلیجي
   باقي

المجموعدول العالم
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم(غیر مدققة)٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 

استثمارات متاحة للبیع
مدرجة:

٢٫٣٩٤٫٢٧٦٢٫٠٨٦٫١٤٥١٫٢٥٧٫٨٢٩٥٫٧٣٨٫٢٥٠أوراق مالیة حكومیة
٥٫٤٨٠٫٣٩٦٤٥٫٣٢٢١٫٢٤٣٫٦٤٦٦٫٧٦٩٫٣٦٤قطاع عام -سندات مالیة 
٢٫٥٨٢٫٣٧٣٨٦١٫٨٥٤٥٫٩٤٢٫١٥٧٩٫٣٨٦٫٣٨٤بنوك ومؤّسسات مالیة-سندات مالیة 
٩٤٫٢١٦--٩٤٫٢١٦شركات-سندات مالیة 

١٫٠٨٧--١٫٠٨٧أدوات حقوق الملكیة
٩٢٫٠٧٨١٦٧٫٦٠٩-٧٥٫٥٣١صنادیق مشتركة

١٠٫٦٢٧٫٨٧٩٢٫٩٩٣٫٣٢١٨٫٥٣٥٫٧١٠٢٢٫١٥٦٫٩١٠مجموع االستثمارات المدرجة
غیر مدرجة:

٦٦٫٣٣٠--٦٦٫٣٣٠أوراق مالیة حكومیة
٥٩٫٧٥٢--٥٩٫٧٥٢قطاع عام-سندات مالیة 
٣٣٣٣--بنوك ومؤّسسات مالیة-سندات مالیة 
٩١٠٩١٠--شركات-سندات مالیة 

١٣٫٢٣٤٢٦١٫٤١٤-٢٤٨٫١٨٠أدوات حقوق الملكیة
٨٩٫٩٦٥--٨٩٫٩٦٥صنادیق مشتركة

١٤٫١٧٧٤٧٨٫٤٠٤-٤٦٤٫٢٢٧مجموع االستثمارات غیر المدرجة
١١٫٠٩٢٫١٠٦٢٫٩٩٣٫٣٢١٨٫٥٤٩٫٨٨٧٢٢٫٦٣٥٫٣١٤مجموع االستثمارات المتاحة للبیع

(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
استثمارات متاحة للبیع

مدرجة:
٢٫٦٧٥٫٥٥٠١٫٢٩٤٫٢٤٨٤٨٧٫٩٠٨٤٫٤٥٧٫٧٠٦أوراق مالیة حكومیة

٥٫٤٢٨٫٥٤٧٤٩١٫٢٥٥٩٧٢٫٨٢٤٦٫٨٩٢٫٦٢٦  قطاع عام -سندات مالیة 
٢٫٢٤٩٫٦٢٢٨٣٤٫٦٨٣٥٫٩٥٣٫٥٣٩٩٫٠٣٧٫٨٤٤بنوك ومؤّسسات مالیة-سندات مالیة 
٩٠٫٨٣٣--٩٠٫٨٣٣شركات-سندات مالیة 

١٫٠٢٨--١٫٠٢٨أدوات حقوق الملكیة
١٠٫٤٤٥٫٥٨٠٢٫٦٢٠٫١٨٦٧٫٤١٤٫٢٧١٢٠٫٤٨٠٫٠٣٧مجموع االستثمارات المدرجة

غیر مدرجة:
٥٨٫١٤٧--٥٨٫١٤٧قطاع عام-سندات مالیة 
٣٢٣٢--بنوك ومؤّسسات مالیة-سندات مالیة 
١٫١٣١١٫١٣١--شركات-سندات مالیة 

١٣٫٢٤٠٢٤٣٫٧١٦-٢٣٠٫٤٧٦أدوات حقوق الملكیة
٧١٫٧٠٩--٧١٫٧٠٩صنادیق مشتركة

١٤٫٤٠٣٣٧٤٫٧٣٥-٣٦٠٫٣٣٢مجموع االستثمارات غیر المدرجة
١٠٫٨٠٥٫٩١٢٢٫٦٢٠٫١٨٦٧٫٤٢٨٫٦٧٤٢٠٫٨٥٤٫٧٧٢مجموع االستثمارات المتاحة للبیع

صرف یقوم البنك بالتحوط لمخاطر أسعار الفائدة على بعض االستثمارات ذات المعدالت الثابتة والمتغیرة من خالل مقایضات معدالت الفائدة وال
العادلة والتدفقات النقدیة، على التوالي. بلغ صافي القیمة العادلة السالبة لمقایضات معدالت الفائدة كما في األجنبي، ویقوم بتصنیفھا كتحوطات للقیمة 

ألف درھم). تم إدراج ٢١٠٫٤٢٧بلغ صافي القیمة العادلة السالبة ما قیمتھ –٢٠١٣دیسمبر ٣١ألف درھم (١٨٧٫٦٨٠ما قیمتھ ٢٠١٤یونیو ٣٠
ذه التحوطات ضمن بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي.أرباح وخسائر عدم استخدام ھ

كضمانات. أبرم البنك اتفاقیات إعادة شراء واتفاقیات مقایضة العائد اإلجمالي حیث تم بموجبھا رھن السندات واالحتفاظ بھا لدى األطراف المقابلة
ل التالي یبین القیمة الدفتریة لھذه السندات والمطلوبات المالیة المتعلقة بھا:یحتفظ البنك بالمخاطر والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرھونة. إن الجدو

(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في (غیر مدققة)٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 
القیمة الدفتریة 

للموجودات المرھونة
القیمة الدفتریة 

للمطلوبات المتعلقة بھا
القیمة الدفتریة 

للموجودات المرھونة
القیمة الدفتریة 

للمطلوبات المتعلقة بھا
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٫١٩٠٫٤٥٩٣٫٠٩٤٫٨٤٧٢٫٣٩٠٫٦٣٧٢٫٢٧٤٫٦٣١تمویل إعادة الشراء

ألف درھم) ١٫٥٠٨٫٧٦٨–٢٠١٣دیسمبر ٣١ألف درھم (١٫٤٧٨٫٨٢٥قام البنك أیضاً برھن استثمارات في أوراق مالیة بقیمة عادلة تبلغ 
كضمان مقابل حسابات ھامشیة تحت الطلب. یتحمل البنك المخاطر والعوائد المتعلقة باالستثمارات المرھونة.
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قروض وسلفیات، بالصافي.٨

كما فيكما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٤٫٣٩٦٫١٨٣  ٣٫٨٨٩٫٢٣٣سحوبات على المكشوف (أفراد وشركات)
١٦٫٢٣٥٫٧٦٠١٤٫٩٥٧٫٧٣٤قروض أفراد

١٠٠٫٢٣٣٫٨٥١١٠١٫١٢١٫٧٦٢قروض شركات
٢٫٥٣٩٫٧٥٧٢٫٢٣٨٫٣١٦بطاقات ائتمان

١١٫١٧٠٫٣٩٣١٠٫٦٦٦٫٦٢٧موجودات تمویل إسالمي (أنظر أدناه)
٥٫١٥٧٫٩٩٥  ٦٫٩٥٦٫٨٧٥تسھیالت أخرى 

١٤١٫٠٢٥٫٨٦٩١٣٨٫٥٣٨٫٦١٧إجمالي القروض والسلفیات
)٦٫٨٨٩٫٩٤٧(  )٦٫٧٢٣٫٥٤٢(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة 
١٣٤٫٣٠٢٫٣٢٧١٣١٫٦٤٨٫٦٧٠مجموع القروض والسلفیات، بالصافي

التمویل اإلسالميموجودات 

كما فيكما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

١٫٦٣٢٫٨٩٥١٫٠٣٨٫٤٢٩المرابحة
٥٫٠٨٩٫٦٨٨٥٫٥٩٤٫٧١٠اإلجارة التمویلیة

٢٥٥٫٦٣٠٤٦٣٫٠٤٩المضاربة
٤٫٠٨٠٫٢٩١٣٫٤٧٦٫٤٤١الَسلم

١١١٫٨٨٩٩٣٫٩٩٨أخرى

١١٫١٧٠٫٣٩٣١٠٫٦٦٦٫٦٢٧إجمالي موجودات التمویل اإلسالمي
)١٠٢٫٣٨٤()١٧٥٫٢٩٧(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة

١٠٫٩٩٥٫٠٩٦١٠٫٥٦٤٫٢٤٣صافي موجودات التمویل اإلسالمي

على بعض القروض والسلفیات ذات المعدالت الثابتة والمتغیرة باستخدام مقایضات معدالت الفائدة، ویقوم یقوم البنك بالتحوط لمخاطر أسعار الفائدة 
یونیو ٣٠في بتصنیف ھذه األدوات كتحوطات للقیمة العادلة والتدفقات النقدیة، على التوالي. بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة لھذه المقایضات كما 

ألف درھم).٩٫١٠٣بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ –٢٠١٣دیسمبر ٣١درھم (ألف ٣٫٣٢٢ما قیمتھ ٢٠١٤

الحركات في المخصص الفردي والجماعي لالنخفاض في قیمة القروض والسلفیات:

(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في   (غیر مدققة)٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 
انخفاض فردي 

في القیمة
انخفاض جماعي 

المجموعفي القیمة
انخفاض فردي 

في القیمة
جماعي  انخفاض
المجموعفي القیمة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٫٢٠٧٫١٣٧٢٫٢٥٦٫٥٨٣٦٫٤٦٣٫٧٢٠  ٤٫٢٥٠٫١٩٥٢٫٦٣٩٫٧٥٢٦٫٨٨٩٫٩٤٧ینایر١في 

٢٤٠٫٠٨٢٣٢٣٫٦٢٧٥٦٣٫٧٠٩١٫١٧٠٫٦٠٣٣٨٣٫٥١٧١٫٥٥٤٫١٢٠المحّمل للفترة / السنة
)١٨٧٫٩٦٤(-)١٨٧٫٩٦٤()١٤١٫٧١٠(-)١٤١٫٧١٠(مستردات خالل الفترة / السنة 

٩٨٫٣٧٢٣٢٣٫٦٢٧٤٢١٫٩٩٩٩٨٢٫٦٣٩٣٨٣٫٥١٧١٫٣٦٦٫١٥٦صافي المحّمل للفترة / السنة
)١٤٤٫٠١٦(-)١٤٤٫٠١٦()١٢٢٫٦٦٠()٤٤٫٢٤٥()٧٨٫٤١٥(إطفاء خصومات / أخرى

)٧٩٥٫٤٠٧(-)٧٩٥٫٤٠٧()٤٦٦٫٠٢٠(-)٤٦٦٫٠٢٠(صافي المبالغ المحذوفة
)٥٠٦()٣٤٨()١٥٨(١٦٧١٠٩٢٧٦تحویل عمالت

٤٫٢٥٠٫١٩٥٢٫٦٣٩٫٧٥٢٦٫٨٨٩٫٩٤٧  ٣٫٨٠٤٫٢٩٩٢٫٩١٩٫٢٤٣٦٫٧٢٣٫٥٤٢الرصید في 



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
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٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢١

(تابع) قروض وسلفیات، بالصافي.٨

بحسب قطاع النشاط االقتصادي:فیما یلي محفظة القروض والسلفیات 

(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في (غیر مدققة)٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 
داخل دولة 

اإلمارات العربیة 
المتحدة

خارج دولة 
اإلمارات العربیة 

المجموعالمتحدة

داخل دولة 
اإلمارات العربیة 

المتحدة

خارج دولة 
اإلمارات 

المجموعالعربیة المتحدة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

القطاع االقتصادي
٢١٥٫٧٧٧-٢١٠٫٥٤٧٢١٥٫٧٧٧-٢١٠٫٥٤٧الزراعة 

٧١٠٫٥٥٨٦٧٤٫٥٨٤١٫٣٨٥٫١٤٢٥٢٧٫٢٧٩١٨٣٫٣٧٧٧١٠٫٦٥٦الطاقة 
٢٫٦٤٨٫٣٣١٢٥٣٫٤٢٦٢٫٩٠١٫٧٥٧٢٫١٧٢٫٥٩٧١٥٥٫٢٨٦٢٫٣٢٧٫٨٨٣التجارة 

٥٢٫٠٥٧٫١٦٢٧٧٧٫٧٣٤٥٢٫٨٣٤٫٨٩٦٥١٫٧٠٤٫٠٥٩٧٣٣٫٦٣٠٥٢٫٤٣٧٫٦٨٩االستثمار العقاري والضیافة
٢٫١١٦٫١٤١٧٢٥٫٦٢٨٢٫٨٤١٫٧٦٩٥٥٨٫٣٥٧٦٧٣٫٦٢٧١٫٢٣١٫٩٨٤النقل والمواصالت 

٣١٫٩٨٥٫٤٨٠٢٦٦٫٣٠٣٣٢٫٢٥١٫٧٨٣٢٩٫٩٠١٫٥١٢٣٨٩٫٠٧٣٣٠٫٢٩٠٫٥٨٥األفراد
٢٦٫١٨٥٫٨٦١٣١٫٦٩٠٫٠٠٧٥٦٠٫٦٩٠٣٢٫٢٥٠٫٦٩٧-٢٦٫١٨٥٫٨٦١الحكومة ومؤّسسات القطاع العام

١٠٫١٧٠٫٥١٩٧٫٥٥٢٫١٠٢١٧٫٧٢٢٫٦٢١٩٫٨٤٤٫٩٦١٤٫٩٨٧٫٩١١١٤٫٨٣٢٫٨٧٢المؤّسسات المالیة (*)
١٫٢٥١٫٣٣٢٦١٦٫٦٩٦١٫٨٦٨٫٠٢٨٩٤٤٫٩٥٥٣٦٤٫٨١٠١٫٣٠٩٫٧٦٥التصنیع

١٫٤٦٦٫٦٢٢٢١١٫٤٢٠١٫٦٧٨٫٠٤٢١٫٥٨٦٫٤٥٦٣٥٢٫٩٠٦١٫٩٣٩٫٣٦٢الخدمات 
٨١٣٫٣٨٥٣٣٢٫٠٣٨١٫١٤٥٫٤٢٣٧٦٩٫٤٧٩٢٢١٫٨٦٨٩٩١٫٣٤٧أخرى

١٢٩٫٦١٥٫٩٣٨١١٫٤٠٩٫٩٣١١٤١٫٠٢٥٫٨٦٩١٢٩٫٩١٥٫٤٣٩٨٫٦٢٣٫١٧٨١٣٨٫٥٣٨٫٦١٧
)٦٫٨٨٩٫٩٤٧(      )٦٫٧٢٣٫٥٤٢(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة

١٣٤٫٣٠٢٫٣٢٧١٣١٫٦٤٨٫٦٧٠مجموع القروض والسلفیات، بالصافي
(*) تشمل شركات االستثمار.

ألف درھم). نشأ ٤٣٦٫٠٠٨–٢٠١٣دیسمبر ٣١ألف درھم (٤٢٥٫٨٩٨تشمل القروض والسلفیات قرضاً لحكومة أبو ظبي ("الحكومة") بقیمة 
السنوات السابقة وتم تعویض البنك عنھا من قبل الحكومة مقابل أحد ھذا القرض نتیجة استحواذ الحكومة على بعض القروض غیر العاملة في 

).١٢الضمانات. یوجد لدى البنك مبلغ معادل لودیعة طویلة األجل مقابل ھذا القرض (إیضاح 

استثمارات عقاریة.٩

المجموعقید التطویرمكتملة ومستخدمة
ألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٣٢٦٤٫٦٩٥٢٦٤٫٧٠٠٥٢٩٫٣٩٥ینایر ١كما في 
١٤٫١٤٧١٧٫١٤٨٣١٫٢٩٥إضافات خالل السنة

-)٢٨١٫٨٤٨(٢٨١٫٨٤٨تحویل عند االنتھاء من التشیید

٥٦٠٫٦٩٠-٥٦٠٫٦٩٠(مدققة)٢٠١٤ینایر ١كما في 
٣٢٫٠٠٦-٣٢٫٠٠٦إضافات خالل الفترة

٥٩٢٫٦٩٦-٥٩٢٫٦٩٦(غیر مدققة)٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 

رات ُتجرى عملیات التقییم بواسطة خبراء تقییم مستقلین مسجلین یتمتعون بمؤھالت مھنیة مناسبة معترف بھا وخبرات سابقة في موقع وفئة العقا
.٢٠١٣التي یجري تقییمھا. تم تقییم العقارات خالل الربع األخیر من سنة 

المعتبرة من قبل خبراء التقییم المستقلین ما یلي:تتضمن منھجیات التقییم 

ورة مع طریقة المقارنة المباشرة: تستخدم ھذه الطریقة لتحدید قیمة العقار من خالل المعامالت المتعلقة بالعقارات المماثلة في المناطق المجا
إجراء التعدیالت الالزمة لبیان الفروقات الخاصة بالعقار ذي الصلة.

تثمار: تستخدم ھذه الطریقة لتقدیر قیمة العقار من خالل رسملة صافي اإلیرادات التشغیلیة للعقار على أساس العائد المناسب الذي طریقة االس
یتوقعھ المستثمر من استثماره على مدار مدة االنتفاع الخاضعة للتقییم.

المتحدة.إن جمیع االستثمارات العقاریة للبنك قائمة داخل دولة اإلمارات العربیة 
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٢٢

موجودات أخرى.١٠

  كما فيكما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٩٨٥٫٩٧٧٩١١٫٩٦٨فوائد مدینة
٢٢٫٤٩٥٧٩٫٦٠٣ضرائب مقدمة

١٫٥٧٣٤٠٤ذمم مدینة من المقاصة

٩٠٫٥١٧٣٨٫٩٨٥مدفوعات مقدمة

٣٫٢٧٢٫٤٢٢٢٫١٤٠٫٧٢٥أوراق قبول 

٢٣١٫٨٥٧٢٣٢٫٩٥٣أخرى 

٤٫٦٠٤٫٨٤١٣٫٤٠٤٫٦٣٨مجموع الموجودات األخرى

تحدد تنشأ أوراق القبول عندما یترتب على البنك التزام بسداد مدفوعات مقابل مستندات یتم سحبھا بموجب اعتمادات مستندیة. إن أوراق القبول 
سجیلھا المبلغ المالي والتاریخ والشخص المستحق لھ الدفع. تصبح األداة بعد القبول مطلوباً غیر مشروط (سند ألجل) لدى البنك، وبالتالي یتم ت

ن العمیل ) في بیان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي مع تسجیل الحق التعاقدي المكافئ المتعلق بعملیة االسترداد م١٥كمطلوب مالي (إیضاح 
كأصل مالي.

أرصدة مستحقة للبنوك.١١

كما فيكما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٣٤٧٫٣٧٧١٩٢٫٢٤٢أرصدة مستحقة للبنوك
٢٢٠٫٨٦١٢٥٥٫٠٩٧ودائع ھامشیة

٦٫٥٥٠٫٢٦٣٣٫٨٤٣٫٦٧٢ودائع ألجل

٧٫١١٨٫٥٠١٤٫٢٩١٫٠١١األرصدة المستحقة للبنوكمجموع 

یقوم البنك بالتحوط لبعض الودائع ألجل ضد مخاطر صرف العمالت األجنبیة باستخدام عقود مقایضات الصرف األجنبي، ویصّنف ھذه األدوات 
دیسمبر ٣١ألف درھم (٧٢٩ما قیمتھ ٢٠١٤یونیو ٣٠المقایضات كما في كتحوطات للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة لھذه 

ال شيء درھم).–٢٠١٣

ودائع العمالء.١٢

كما فيكما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

بحسب الفئة:
٥٠٫٩٤٩٫٦٢٣٦٥٫٥٥٠٫٧٤٦ودائع ألجل

٤٩٫٠٨٠٫٩٥٥٣٧٫١٣١٫٥٠٦حسابات جاریةودائع
٨٫٢٠٢٫١٢٩٦٫٩٥١٫٦٩١ودائع توفیر

٩٫٩٤٧٫٩٠٠٤٫٩٧٤٫٥١٥ودائع مرابحة
٤٢٥٫٨٩٨٤٣٦٫٠٠٨)٨ودائع حكومیة طویلة األجل (إیضاح 

٤٣٤٫٣٩١٣٨٣٫٢٤٢ودائع ھامشیة

١١٩٫٠٤٠٫٨٩٦١١٥٫٤٢٧٫٧٠٨مجموع ودائع العمالء
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٢٣

(تابع) ودائع العمالء.١٢

المدرجة في الجدول أعاله بیانھا كالتالي:الودائع اإلسالمیة (باستثناء ودائع المرابحة) 

كما فيكما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٣٫٩٧٦٫٧٤٠٣٫٢٧٠٫٦١٣ودائع مدخرات مضاربة
٢٫٦٣٢٫٣٣٢٢٫١٣٩٫٧٨٩ودائع حسابات جاریة

١٫٢٠٩٫١٠٣١٫٢٢٤٫٠٥٢ودائع وكالة
١٫٤١٥٫٣٤٤١٫٥٢٨٫٣١١ودائع مضاربة ألجل

١٢٫٠٢٥٩٫٢٤٧ودائع ھامشیة

٨٫١٧٢٫٠١٢    ٩٫٢٤٥٫٥٤٤مجموع الودائع اإلسالمیة

الصرف األجنبي یقوم البنك بالتحوط لبعض الودائع ألجل الناشئة بالعمالت األجنبیة ضد مخاطر صرف العمالت األجنبیة باستخدام عقود مقایضات 
٣١ألف درھم (٢٧٫٣٣٧ما قیمتھ ٢٠١٤یونیو ٣٠ویصّنفھا كتحوطات للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة لھذه المقایضات كما في 

ألف درھم).٥٩٫٥٧٨بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة ما قیمتھ –٢٠١٣دیسمبر 

أوراق تجاریة بالیورو.١٣

ألف دوالر أمریكي إلصدار أوراق تجاریة بالیورو. وفیما یلي تفاصیل ٤٫٠٠٠٫٠٠٠قام البنك بتأسیس برنامج أوراق تجاریة بالیورو قیمتھ 
األوراق التجاریة الصادرة بالیورو: 

كما فيكما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة

درھمألفألف درھمالعملة

٥٩٧٫٦٨٢٦١٨٫٣٨٥فرنك سویسري
١٫٧٩٥٫٦٦٨١٫٥٦٨٫١٧٨یورو

١٫١٢٥٫٥٤٧١٫٣٢٩٫٦٩٢جنیة استرلیني
٤٫٩٧٧٫٣٩٠٢٫٤٢٤٫١٨٠دوالر أمریكي

٨٫٤٩٦٫٢٨٧٥٫٩٤٠٫٤٣٥مجموع األوراق التجاریة بالیورو

بالیورو ضد مخاطر صرف العمالت األجنبیة باستخدام عقود مقایضات الصرف األجنبي ویصّنف ھذه یقوم البنك بالتحوط لبعض األوراق التجاریة 
٣١ألف درھم (٢٠٫٦٤٠ما قیمتھ ٢٠١٤یونیو ٣٠األدوات كتحوطات للتدفقات النقدیة. بلغ صافي القیمة العادلة الموجبة لعقود المقایضات كما في 

ألف درھم). ٧٧٫٢٠٢لموجبة ما قیمتھ بلغ صافي القیمة العادلة ا–٢٠١٣دیسمبر 

(٠٫٧٤% إلى ٠٫١٦تم إصدار األوراق التجاریة بالیورو بأسعار مخصومة حیث تراوحت معدالت الخصم بین  %٠٫١٢–٢٠١٣دیسمبر ٣١%
%).١٫٠٣إلى 
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٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٤

قروض.١٤

(غیر مدققة) كالتالي:٢٠١٤یونیو ٣٠تفاصیل القروض كما في 

المجموعسنوات٥أكثر من سنوات٥-٣سنوات٣-١خالل سنة واحدة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالعملةاألداة

٨٣٧٫٩٤٦-٨٣٧٫٩٤٦--دوالر أستراليسندات عالمیة متوسطة األجل
١٧٣٫٥٨٠-١٧٣٫٥٨٠--رینمینبي صیني
١٫٧١٨٫٣٠٢-١٫٢٤٤٫٥٩٥٤٧٣٫٧٠٧-رینغیت مالیزي
٩٦٤٫٣٨٢-٥٧٥٫٧٠٥٣٨٨٫٦٧٧-فرنك سویسري

٩٤٫٠٠٣--٩٤٫٠٠٣-لیرة تركیة
٥٠٠٫٠٠٠--٥٠٠٫٠٠٠-درھم إماراتي

١٤٦٫٣٩٢--١٤٦٫٣٩٢-ین یاباني
٤٫٢٢١٫٩٥٠١٫٨٨٩٫١١٥٥٫٤٨٠٫١٦٣٦٢٤٫٤١٠١٢٫٢١٥٫٦٣٨دوالر أمریكي

٤٫٢٢١٫٩٥٠٤٫٤٤٩٫٨١٠٧٫٣٥٤٫٠٧٣٦٢٤٫٤١٠١٦٫٦٥٠٫٢٤٣

١٫٨٣٢٫١٨٨--١٫٨٣٢٫١٨٨-دوالر أمریكيسندات صكوك إسالمیة
١٫٦٥٢٫٨١٩---١٫٦٥٢٫٨١٩دوالر أمریكيسعر فائدة متغیر-قروض ثنائیة 
١٫٠٥٨٫٤٨١--١٫٠٥٨٫٤٨١-دوالر أمریكيسعر فائدة متغیر-سندات ثانویة 

٣٫٨١٨٫٠٢٩٣٫٨١٨٫٠٢٩---دوالر أمریكيسعر فائدة ثابت-
٣٨٠٫١٣٠٣٨٠٫١٣٠---فرنك سویسري

٣٫٠٩٤٫٨٤٧---٣٫٠٩٤٫٨٤٧دوالر أمریكيقروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء

٨٫٩٦٩٫٦١٦٧٫٣٤٠٫٤٧٩٧٫٣٥٤٫٠٧٣٤٫٨٢٢٫٥٦٩٢٨٫٤٨٦٫٧٣٧

)٥٩٫٧٠٣(تعدیل القیمة العادلة على القروض المتحوطة

٢٨٫٤٢٧٫٠٣٤

مة العادلة أو للتدفقات النقدیة. ألف درھم تم التحوط لھ باستعمال مقایضات معدالت الفائدة والصرف األجنبي وتبادل العمالت. یتم تصنیف ھذه المقایضات إما كتحوطات للقی٢١٫١٥٧٫٥٣٤تتضمن القروض مبلغاً بقیمة 
ألف درھم.٤٨٫٨٦٢ما قیمتھ ٢٠١٤یونیو ٣٠بلغ صافي القیمة العادلة السالبة لھذه المقایضات كما في 



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 

٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٥

(تابع) قروض.١٤

(مدققة) كالتالي:٢٠١٣دیسمبر ٣١تفاصیل القروض كما في 

المجموعسنوات٥أكثر من سنوات٥-٣سنوات٣-١سنة واحدةخالل 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالعملةاألداة

١٧٣٫٥٨٠-١٧٣٫٥٨٠--رینمینبي صینيسندات عالمیة متوسطة األجل
١٫٧١٨٫٠٥٥-٨٧١٫٠٢٧٨٤٧٫٠٢٨-رینغیت مالیزي
٩٦٤٫٣٨٢-٥٧٥٫٧٠٥٣٨٨٫٦٧٧-فرنك سویسري

٩٤٫٠٠٣--٩٤٫٠٠٣-لیرة تركیة
٥٠٠٫٠٠٠-٥٠٠٫٠٠٠--درھم إماراتي

٩٢٫٠٤٦--٩٢٫٠٤٦-ین یاباني
٤٫٦٢٧٫٥٠٠٦٢٤٫٤١٠٩٫٤٧٠٫٥٥١-٤٫٢١٨٫٦٤١دوالر أمریكي

٦٫٥٣٦٫٧٨٥٦٢٤٫٤١٠١٣٫٠١٢٫٦١٧    ٤٫٢١٨٫٦٤١١٫٦٣٢٫٧٨١

١٫٨٣١٫٤٣٥--١٫٨٣١٫٤٣٥-دوالر أمریكيسندات صكوك إسالمیة
١٫٦٥٢٫٢٦١---١٫٦٥٢٫٢٦١دوالر أمریكيسعر فائدة متغیر-قروض ثنائیة 
١٫٠٥٨٫١٥٢--١٫٠٥٨٫١٥٢-دوالر أمریكيسعر فائدة متغیر-سندات ثانویة 

٣٫٨١٦٫٠٢٧٣٫٨١٦٫٠٢٧---دوالر أمریكيسعر فائدة ثابت-
٣٨٠٫١٣٠٣٨٠٫١٣٠---فرنك سویسري

٢٫٢٧٤٫٦٣١---٢٫٢٧٤٫٦٣١دوالر أمریكيقروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء
٥٠٫٥٨٧---٥٠٫٥٨٧یوروشھادات إیداع

٤٫٨٢٠٫٥٦٧٢٤٫٠٧٥٫٨٤٠    ٦٫٥٣٦٫٧٨٥    ٤٫٥٢٢٫٣٦٨    ٨٫١٩٦٫١٢٠

)٢٩٠٫٢٧٢(تعدیل القیمة العادلة على القروض المتحوطة

٢٣٫٧٨٥٫٥٦٨

النقدیة. باستعمال مقایضات معدالت الفائدة والصرف األجنبي وتبادل العمالت. یتم تصنیف ھذه المقایضات إما كتحوطات للقیمة العادلة أو للتدفقاتألف درھم تم التحوط لھ ١٧٫٥٦٧٫٩١١تتضمن القروض مبلغاً بقیمة 
ألف درھم.٢٦٨٫٩٩٣ما قیمتھ ٢٠١٣دیسمبر ٣١بلغ صافي القیمة العادلة السالبة لھذه المقایضات كما في 



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

٢٠١٤یونیو ٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھر 

٢٦

(تابع) قروض.١٤

كمتأخرات؛ وفیما یلي المعدالت المتعاقد علیھا تستحق الفائدة على السندات العالمیة متوسطة األجل بصورة ربع سنویة ونصف سنویة وسنویة وتدفع 
(غیر مدققة):٢٠١٤یونیو ٣٠لقسائم الفائدة كما في 

سنوات ٥أكثر من سنوات ٥ - ٣سنوات٣-١خالل سنة واحدةالعملة

-% سنویاً ٤٫٧٥معدل فائدة ثابت یبلغ --دوالر أسترالي

--رینمینبي صیني
%٣٫٧یبلغ معدل فائدة ثابت

-% سنویاً ٤٫١٢٥و

-رینغیت مالیزي
%٤٫٣٠معدل فائدة ثابت یبلغ 

-% سنویاً ٥٫٣٥معدل فائدة ثابت یبلغ % سنویاً ٥٫٢٠و

-فرنك سویسري
%٣٫٠١معدل فائدة ثابت یبلغ 

سنویاً 

نقطة ١١٠قسائم أرباح ربع سنویة بعائد 
أساس مضافة إلى سعر لیبور بالفرنك 

-السویسري

-لیرة تركیة
%١٢٫٧٥معدل فائدة ثابت یبلغ 

--سنویاً 

-درھم
%٦٫٠٠معدل فائدة ثابت یبلغ 

--سنویاً 

-ین یاباني
%٠٫٤١معدل فائدة ثابت یبلغ 

--% سنویاً ٠٫٨١و

دوالر أمریكي
معدل فائدة ثابت یبلغ 

% سنویاً ٤٫٧٥% و٠٫٩٠٥

١٠٨قسائم ربع سنویة بمعدل 
نقطة أساس مضافة ١٣٠إلى 

إلى سعر لیبور
%٣% و٢٫٥٠معدل فائدة ثابت یبلغ 

سنویاً 
معدل فائدة ثابت یبلغ 

% سنویاً ٥٫١٠% و٤٫٧٠

سندات تمویلیة بنظام الصكوك

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

قروض ثنائیة

نقطة أساس مضافة إلى سعر لیبور.٥٨قسائم ربع سنویة بعائد بالدوالر األمریكي: 
نقطة أساس مضافة إلى سعر لیبور.٧٨بعائد شھریة: قسائم 

السندات الثانویة:

سندات ثانویة بسعر فائدة متغیر

نقطة أساسیة وفقاً لسعر لیبور لمدة ثالثة ١١٠بمعدل تستحق الفائدة على السندات الثانویة ذات سعر الفائدة المتغیر كل ثالثة أشھر وتدفع كمتأخرات
م أشھر لكل قسیمة. ُتدرج السندات الثانویة ذات السعر المتغیر كقروض ثانویة ضمن الشق الثاني من رأس المال ألول فترة خمس سنوات حتى عا

). لقد تم اعتماد ٢٩سبة كفایة رأس المال (إیضاح وذلك ألغراض احتساب ن٢٠١٦% سنویاً حتى عام ٢٠ثم یتم إطفاؤھا بعد ذلك بمعدل ٢٠١١
ھذه السندات من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.

سندات ثانویة بسعر فائدة ثابت

٣٠الفائدة كما في تستحق الفائدة على السندات الثانویة ذات السعر الثابت كل ستة أشھر وتدفع كمتأخرات؛ وفیما یلي المعدالت المتعاقد علیھا لقسائم 
(غیر مدققة):٢٠١٤یونیو 

سنوات ٥أكثر من العملة
% سنویاً ٤٫٥% إلى ٣٫١٢٥معدل فائدة ثابت یبلغ دوالر أمریكي

%١٫٨٨٥معدل فائدة ثابت یبلغ فرنك سویسري

ثم یتم ٢٠١٨ألول فترة خمس سنوات حتى عام ُتدرج السندات الثانویة ذات سعر الفائدة الثابت كقروض ثانویة ضمن الشق الثاني من رأس المال 
). وقد تم اعتماد ذلك من قبل ٢٩وذلك ألغراض احتساب نسبة كفایة رأس المال (إیضاح ٢٠٢٣% سنویاً حتى عام ٢٠إطفاؤھا بعد ذلك بمعدل 

ولكنھا تحت الطلب لما بعد ٢٠٢٣ام ألف درھم مستحقة في ع١٫٤٧٧٫١٩٠مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. ھناك سندات ثانویة بقیمة 
فترة خمس سنوات من تاریخ إصدارھا بناًء على اختیار البنك.



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
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٢٠١٤یونیو ٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھر 

٢٧

(تابع) قروض.١٤

قروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء

نقطة أساس مضافة إلى سعر لیبور.٣٠٠بالدوالر األمریكي: قسائم ربع سنویة في صورة متأخرات بعائد یبلغ 
% سنویاً.٠٫٦٥% سنویاً و٠٫٣٤ئد ثابت یتراوح بین عا          

ألف درھم.١٫٤٦٩٫٢٠٠وعالوة على ذلك، فقد بلغت قیمة تسھیالت القروض ذات سعر الفائدة المتغیر غیر المسحوبة لدى البنك ما قیمتھ 

مطلوبات أخرى.١٥

كما فيكما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٤٠٣٫٣٩٩٣٩٨٫٩٣١فوائد دائنة
٢٩٤٫٥٩٠٢٥٦٫١٠٢مطلوب محتسب عن التزامات المنافع المحددة

٢٢٨٫٨٥٧١٨٩٫٧٢٤حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٢٩١١٣١ذمم دائنة عن المقاصة

٤٥٥٫٤٣٥٤٤٥٫٥٦١إیرادات مؤجلة
٣٫٢٧٢٫٤٢٢٢٫١٤٠٫٧٢٥)١٠أوراق قبول (إیضاح 

١٫٤٦٩٫٢٣٠١٫٤٧٩٫٧٤٣أخرى

٦٫١٢٤٫٢٢٤٤٫٩١٠٫٩١٧مجموع المطلوبات األخرى

رأس المال .١٦

المصّدر والمدفوع بالكاملالمصّرح بھ

  كما فيكما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة

ألف درھمألف درھمألف درھم

٥٫٥٩٥٫٥٩٧٥٫٥٩٥٫٥٩٧  ٥٫٥٩٥٫٥٩٧درھم للسھم١أسھم عادیة بقیمة 

(٥٨٫٠٨٣، احتفظ مجلس أبوظبي لالستثمار بما نسبتھ ٢٠١٤یونیو ٣٠كما في  %) من رأس مال البنك ٥٨٫٠٨٣–٢٠١٣دیسمبر ٣١%
المصدر والمدفوع بالكامل. 

أسھم خزینة

)، ومن المتوقع إلغاؤھا في نھایة ١٧وتم االحتفاظ بھذه األسھم كأسھم خزینة (إیضاح قام البنك بإعادة شراء بعض األسھم العادیة من المساھمین 
رنامج المطاف. لقد تم الحصول على موافقة ھیئة األوراق المالیة والسلع ومصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي والمساھمین في البنك على ب

. لم تكن ھناك أي عملیات إعادة شراء ٢٠١٥ك. وُمددت ھذه الموافقة حتى شھر ینایر % من أسھم البن١٠إعادة الشراء الذي وصل إلى نسبة 
سھم). ٣٩٢٫٧٤١٫٧١١-٢٠١٣دیسمبر ٣١لألسھم خالل الفترة (



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
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٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٨

(غیر مدققة)احتیاطیات أخرى، صافیة من أسھم الخزینة.١٧

:٢٠١٤یونیو ٣٠االحتیاطیات لفترة الستة أشھر المنتھیة في حركة 

أسھم 
خزینة

أسھم خطة 
حوافز 

الموظفین، 
  بالصافي

احتیاطي 
نظامي

احتیاطي 
قانوني

احتیاطي
عام

احتیاطي
طوارئ

احتیاطي تحویل
عمالت أجنبیة

احتیاطي
تحوط

التغیرات 
المتراكمة في 
المجموعالقیمة العادلة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٠٫٨٠٠٣٥١٫١٥٨٥٫١٣٥٫٤٤٠)٥٩٫٦٨٦(٢٫٢٨٧٫١٨١٢٫٢٤٢٫٣٩٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٥٧٫٤٣٨()١٫٨١٨٫٩٦٩(٢٠١٤ینایر ١الرصید في 
٦٫٠٤٠--٦٫٠٤٠------فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة 

)٥٫٨٢٦(-)٥٫٨٢٦(-------التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة
٥٤٫٢٢٢٥٤٫٢٢٢--------التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع

٥٤٫٤٣٦  ٥٤٫٢٢٢  )٥٫٨٢٦(  ٦٫٠٤٠  -  -  -  -  -  -  مجموع األرباح / (الخسائر) الشاملة للفترة
)٧٤٥(-------)٧٤٥(-تعدیالت القیمة العادلة وتعدیالت أخرى 

١٣٫٥٢٠-------١٣٫٥٢٠-الجزء المكتسب  -أسھم 
صافي الحركة في أسھم الخزینة من استبعاد صنادیق تابعة 

٢٢٫٠١٢--------٢٢٫٠١٢)٣٠(إیضاح 

٥٫٢٢٤٫٦٦٣  ٣٤٫٩٧٤٤٠٥٫٣٨٠  )٥٣٫٦٤٦(٢٫٢٨٧٫١٨١٢٫٢٤٢٫٣٩٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٤٤٫٦٦٣(  )١٫٧٩٦٫٩٥٧(٢٠١٤یونیو ٣٠الرصید في 

٢٦٫٧٥٦٤١٦٫٨٤٨٦٫٢٨٨٫٥٩١)٣٤٫٣٣٣(١٫٩٥٠٫٦٥٠١٫٩٠٥٫٨٦٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٩٦٫٢٥٦()٣٠٫٩٣٧(٢٠١٣ینایر ١الرصید في 
)١٦٫٨٠٧(--)١٦٫٨٠٧(------فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة 

)٩٫٥٩١(-)٩٫٥٩١(-------في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیةالتغیرات 
)١٩٦٫٨٨٣()١٩٦٫٨٨٣(--------التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع

)٢٢٣٫٢٨١()١٩٦٫٨٨٣()٩٫٥٩١()١٦٫٨٠٧(------مجموع الخسائر الشاملة للفترة
١٩٫٨٧١-------١٩٫٨٧١-الجزء المكتسب -أسھم 

)١٫١٥٨٫٢٢٠(--------)١٫١٥٨٫٢٢٠()١٦إعادة شراء أسھم خاصة (إیضاح 
١١٫١٨٤--------١١٫١٨٤صافي الحركة في أسھم خزینة مملوكة لصنادیق تابعة

١٧٫١٦٥٢١٩٫٩٦٥٤٫٩٣٨٫١٤٥)٥١٫١٤٠(١٫٩٥٠٫٦٥٠١٫٩٠٥٫٨٦٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠)٧٦٫٣٨٥()١٫١٧٧٫٩٧٣(٢٠١٣یونیو ٣٠الرصید في 
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٢٩

سندات رأس المال.١٨

، قامت دائرة المالیة لدى حكومة أبوظبي باالكتتاب في سندات رأسمالیة تنظیمیة من الشق األول من رأس المال في بنك أبوظبي ٢٠٠٩في فبرایر 
ألف درھم ("السندات"). ٤٫٠٠٠٫٠٠٠التجاري بقیمة اسمیة تبلغ 

حق التصویت، وھي سندات دائمة غیر مجّمعة لألرباح، ولیس لھا تاریخ استرداد محدد. إن خیار االسترداد متوفر للبنك فقط. ال تتمتع ھذه السندات ب
ملي تمثل ھذه السندات التزامات مباشرة وغیر مضمونة وثانویة على البنك وتتساوى في تصنیفھا دون أي تفاضل بینھا، وتأتي حقوق والتزامات حا

، ومعدل ٢٠١٤% یستحق الدفع كل ستة أشھر حتى فبرایر ٦لبات الدائنین الرئیسیین. تخضع السندات لمعدل فائدة سنوي بنسبة السندات بعد مطا
% سنویاً بعد ذلك، إال أنھ یحق للبنك وفقاً لتقدیره الحصري أن یختار عدم إجراء دفعات ٢٫٣فائدة متغیر لستة أشھر بسعر إیبور باإلضافة إلى نسبة 

إلى رباح. ال یحق لحاملي السندات مطالبة البنك بدفعات القسائم وال یعتبر خیار البنك بعدم الدفع بمثابة إخالل بشروط السندات. وباإلضافةقسائم األ
ذلك، ھناك ظروف معینة یحظر على البنك في ظلھا إجراء دفعات القسائم بتاریخ الدفعة المعنیة (حدث یستوجب عدم الدفع).  

بنك باختیار عدم الدفع أو ظھور حدث یستوجب عدم الدفع، فإنھ ال یحق للبنك: (أ) اإلعالن عن أي توزیعات أو أرباح أو دفعھا؛ أو في حال قام ال
ویة (ب) استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفیض أو االستحواذ بأي وسیلة كانت على أي جزء من رأس المال أو أي أوراق مالیة من البنك تكون مسا

أو لحین، أو أقل منھا، باستثناء األوراق المالیة التي تنص بنودھا على اإللزام بالسداد أو التحویل إلى حقوق الملكیة، في أي حالة إال إذا تم،للسندات 
سداد دفعتین متتالیتین بالكامل.

(غیر مدققة)إیرادات الفوائد.١٩

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٤٤٫٧٤٤١٠٤٫٠٨٨٩٥٫٧٠٩  ٥٦٫٧٥٤قروض وسلفیات للبنوك
١٫٤٢١٫٨٢٦١٫٥٦٩٫٢٠٢٢٫٨٣٢٫٤٢٠٣٫٠٤٧٫٥٣٦قروض وسلفیات للعمالء

١٣٢٫٢٤٣١٠٤٫٥٣٩٢٦٣٫٤٥٩٢٣٣٫٠٧٤استثمارات في أوراق مالیة
١٫٦١٠٫٨٢٣١٫٧١٨٫٤٨٥٣٫١٩٩٫٩٦٧٣٫٣٧٦٫٣١٩إیرادات الفوائدمجموع 

(غیر مدققة)مصاریف الفوائد.٢٠

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٢٫٠٨٤٧٫٢٢١٤٫١٥٦١٢٫٦٥٢ودائع من البنوك

٢٠١٫٠٩٣٢٤١٫٩٤٨٤١١٫٣٣٨٥٤٢٫٩٨٠ودائع العمالء وأوراق تجاریة بالیورو
١٢٥٫٧٣٨١٢٣٫١٦٣٢٤٦٫٥١٧٣٠٨٫٠٤٥قروض

٣٢٨٫٩١٥٣٧٢٫٣٣٢٦٦٢٫٠١١٨٦٣٫٦٧٧مجموع مصاریف الفوائد

(غیر مدقق)صافي إیرادات الرسوم والعموالت.٢١

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
إیرادات الرسوم والعموالت

٢٠٣٫٩٤٧٢٠٦٫٥٨٦٣٩٨٫٣١٣٣٧٩٫٤٢٤رسوم مصرفیة لألفراد
١١٤٫٩٨٦٧٩٫١٠٥٢٢٢٫٢٢١١٥١٫٦٥٦رسوم مصرفیة للشركات

٤٫٣٥٧٢٦٫٣٥٢٦٫٤٠٤  ١٤٫٢٣٨رسوم وساطة
٣٧٫٦٨٧٣٠٫٨٧٠٦٣٫٥٧٦٥٤٫٥١١رسوم من صنادیق االئتمان واألنشطة االئتمانیة األخرى

٨٫٣٨٤١١٫١٢٤٢٧٫٢٤٠٢١٫٣٥٤رسوم أخرى
٣٧٩٫٢٤٢٣٣٢٫٠٤٢٧٣٧٫٧٠٢٦١٣٫٣٤٩مجموع إیرادات الرسوم والعموالت

)١٣٩٫٥٠٥()١٤٨٫٥٥٢()٧٣٫٠٩١()٧٤٫٨٤٢(مصاریف الرسوم والعموالت
٣٠٤٫٤٠٠٢٥٨٫٩٥١٥٨٩٫١٥٠٤٧٣٫٨٤٤صافي إیرادات الرسوم والعموالت
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٣٠

(غیر مدقق)صافي إیرادات المتاجرة.٢٢

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٢٠١٤

درھمألف 
٢٠١٣

ألف درھم
١٧٫٤٥٣٣٢٫٥٠٤٣٣٫٣٩٩٣٧٫٩٩٠صافي األرباح الناتجة عن التعامل في المشتقات
٥٧٫٣٣٥٦٣٫٩٨٢١٢٠٫١٧٥١٠٨٫٣٣١صافي األرباح من التعامل في العمالت األجنبیة

٣٫٠١٧٧٦٫٢٨٣٩٨٫٨٠٠١٥٢٫٣١٩صافي األرباح من األوراق المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة
٧٧٫٨٠٥١٧٢٫٧٦٩٢٥٢٫٣٧٤٢٩٨٫٦٤٠صافي إیرادات المتاجرة

(غیر مدققة)إیرادات أخرى من العملیات.٢٣

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
١٠٣٫٠٨٨-٥٫٨٠٨  -األرباح الناشئة عن انقضاء التحوطات

٧٫٦٦١٣٤٫٥٢٦٧٫٦٠٢٣٤٫٥٢٦صافي األرباح من استثمارات متاحة للبیع
٣٥٫٢٣٩٢٩٫٣٥٢٦٦٫٦٧٠٥٧٫٩١٠إیرادات إدارة العقارات

٦٫٩٩٤٣٨٫٥١٤١١٫٤٨٩  ٢٧٫٩١٨إیرادات إیجار
١٫٩٧٣---إیرادات من سداد دین طویل األجل

٣٫٦٤٧١٧٫٧٨٣١٧٫٩٩٥٢٩٫٧٤١إیرادات توزیعات األرباح
٤٫٥٥٤١٠٫١١٢٤٫٥٥٩  ٥٫٣٤٥أخرى

٧٩٫٨١٠٩٩٫٠١٧١٤٠٫٨٩٣٢٤٣٫٢٨٦مجموع اإلیرادات األخرى من العملیات

(غیر مدققة)مصاریف العملیات .٢٤

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٣١٧٫٢٥٨٣١٧٫٧١١٦٨٣٫٠٢٠٦١٨٫٩٦٢مصاریف موظفین

٣٤٫١٠٧٣٢٫٩٧٦٦٤٫٦٠١٦٤٫٩٣٥استھالك
٦٫٧٨٥٧٫٨٨٢١٣٫٥٧٠١٥٫٧٦٤إطفاء موجودات غیر ملموسة

٢٢٢٫٧٤٨٢٠٦٫٩٢٣٤٤٤٫٦١٦٣٨٣٫٢٢٣أخرى
٥٦٥٫٤٩٢١٫٢٠٥٫٨٠٧١٫٠٨٢٫٨٨٤  ٥٨٠٫٨٩٨مجموع مصاریف العملیات

(غیر مدققة)االنخفاض في القیمةمخصصات .٢٥

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
٢٣٤٫٣٠٧٥٢٥٫٣٩٦٤٢١٫٩٩٩٨٥٥٫١٦٣)٨مخصص انخفاض قیمة القروض والسلفیات، بالصافي (إیضاح 

)٢٦٫٦٦٣()١٤٫٩٦٩()١٨٫٥٧٥()٨٤٣(مستردات من حذف استثمارات متاحة للبیع
٢٣٣٫٤٦٤٥٠٦٫٨٢١٤٠٧٫٠٣٠٨٢٨٫٥٠٠مجموع مخصصات االنخفاض في القیمة

(غیر مدقق)العائد على السھم .٢٦

والمخّفض للسھم الواحدالعائد األساسي 

األسھم إن احتساب العائد األساسي للسھم الواحد یستند إلى صافي الربح العائد لحملة حقوق الملكیة لدى البنك وكذلك إلى المتوسط المرجح لعدد 
ائمة باآلثار المخفضة لألسھم العادیة العادیة القائمة. یتم احتساب العائد المخفّض للسھم من خالل تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة الق

المحتملة المحتفظ بھا في حساب خطة حوافز الموظفین وأسھم الخزینة الناشئة عن توحید الصنادیق التابعة.
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٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٣١

(تابع)(غیر مدقق)العائد على السھم .٢٦

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٤

درھمألف 
٢٠١٣

ألف درھم
٢٠١٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم

١٫٠٥٧٫١١٦٨٦٨٫٥٢٥٢٫٠١٠٫٢٨٨١٫٦٩٨٫٠٢٤صافي أرباح الفترة العائدة إلى المساھمین في البنك

)١٢٠٫٠٠٠()١٢٠٫٠٠٠(--ناقصاً: قسائم مدفوعة على سندات رأس المال

١٫٠٥٧٫١١٦٨٦٨٫٥٢٥١٫٨٩٠٫٢٨٨١٫٥٧٨٫٠٢٤المساھمین في البنك (أ)صافي األرباح المعدلة للفترة العائدة إلى 

عدد األسھم باآلالف

٥٫٥٩٥٫٥٩٧  ٥٫٥٩٥٫٥٩٧٥٫٥٩٥٫٥٩٧  ٥٫٥٩٥٫٥٩٧المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة خالل الفترة

)٨٧٫٨١٤()٣٩٢٫٧٤٢()١٧٣٫٧٧٤()٣٩٢٫٧٤٢(ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة الناشئة عن إعادة الشراء

)٨٫٥٠٠()٧٫٣١٢()٧٫٦٧٤(-ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة الناشئة عن توحید الصنادیق 
أسھم خطة حوافزناقصاً: المتوسط المرجح لعدد األسھم الناتجة عن 

)٣٤٫١٢٥(  )١٥٫٤٤٥()٣٠٫٢٠١(  )١٥٫٤٤٥(الموظفین 

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خالل الفترة والمستخدمة 
٥٫٤٦٥٫١٥٨  ٥٫٣٨٣٫٩٤٨٥٫١٨٠٫٠٩٨  ٥٫١٨٧٫٤١٠في احتساب العائد األساسي على السھم الواحد (ب)

٧٫٦٧٤٧٫٣١٢٨٫٥٠٠-زائداً: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة الناشئة عن توحید الصنادیق
زائداً: المتوسط المرجح لعدد األسھم الناتجة عن أسھم خطة حوافز

٣٤٫١٢٥  ٣٠٫٢٠١١٥٫٤٤٥  ١٥٫٤٤٥الموظفین

لعدد األسھم العادیة المصدرة خالل الفترة والمستخدمة المتوسط المرجح
٥٫٥٠٧٫٧٨٣  ٥٫٤٢١٫٨٢٣٥٫٢٠٢٫٨٥٥  ٥٫٢٠٢٫٨٥٥    في احتساب العائد المخّفض على السھم الواحد (ج)

٠٫٢٠٠٫١٦٠٫٣٦٠٫٢٩(بالدرھم) (أ) / (ب)العائد األساسي للسھم الواحد 

٠٫٢٠٠٫١٦٠٫٣٦٠٫٢٩العائد المخّفض للسھم الواحد (بالدرھم) (أ) / (ج)

التزامات ومطلوبات طارئة.٢٧

لدى البنك االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالیة:

كما فيكما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٧٫٩٥٩٫٩١٢٨٫٦٧٧٫٥٢٠اعتمادات مستندیة
١٥٫٧٩١٫٠٠٥١٤٫٢٤٩٫٣١٣ضمانات

٩٫٧٦٤٫٠١١٨٫٢٩٣٫٤٧١  قابلة لإللغاء  –التزامات لتقدیم تسھیالت ائتمانیة 
١٠٫٤٢٩٫٦٥١٣٫٢٦٢٫٩٦٣غیر قابلة لإللغاء –التزامات لتقدیم تسھیالت ائتمانیة 

٤٣٫٩٤٤٫٥٧٩٣٤٫٤٨٣٫٢٦٧مجموع االلتزامات نیابة عن العمالء
١٦٨٫٥٥٠١٨٩٫٠٠٧التزامات مصاریف رأسمالیة مستقبلیة
١٢٣٫٩١٢١٣٢٫١٨٥التزامات استثمارات في أوراق مالیة

٤٤٫٢٣٧٫٠٤١٣٤٫٨٠٤٫٤٥٩مجموع االلتزامات والمطلوبات الطارئة

القطاعات التشغیلیة.٢٨

راتیجیة یوجد لدى البنك أربعة قطاعات ألغراض رفع التقاریر، كما ھو موضح أدناه، وھي عبارة عن األقسام االستراتیجیة للبنك. إن األقسام االست
لبنك على األقل كل تقدم منتجات وخدمات مختلفة وُتدار بشكٍل منفصل وفقاً لھیكل اإلدارة والتقاریر الداخلیة لدى البنك. تقوم لجنة إدارة األداء لدى ا

ثالثة شھور بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل قسم من األقسام االستراتیجیة. 



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 

٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٣٢

(تابع) القطاعات التشغیلیة.٢٨

موضح أدناه بإیجاز عملیات كل قطاع تشغیلي لدى البنك:

والتمویل اإلسالمي. ویشمل القروض والودائع والمعامالت األخرى یتألف من عملیات التجزئة وإدارة الثروات -قطاع الخدمات المصرفیة لألفراد 
وأرصدة العمالء من األفراد وحسابات الشركات والحسابات الخاصة لكبار العمالء من األفراد وأنشطة إدارة الصنادیق.

تمویل الشركات وتمویل المؤسسات الصغیرة یتألف من األعمال المصرفیة وإدارة النقد والتمویل التجاري و-قطاع الخدمات المصرفیة للشركات 
والمتوسطة والخدمات المصرفیة االستثماریة والعملیات في الھند والتمویل اإلسالمي والبنیة التحتیة وتمویل األصول والمؤسسات الحكومیة

ت.ومؤسسات القطاع العام؛ ویشمل القروض والودائع والمعامالت واألرصدة األخرى لدى العمالء من الشركا

یتألف من عملیات الخزینة المركزیة وإدارة المحفظة االستثماریة للبنك ومحفظة أسعار الفائدة والعمالت ومشتقات -قطاع االستثمارات والخزینة 
السلع والتمویل اإلسالمي. 

روض وإصدار سندات الدین واستخدام یتولى قطاع االستثمارات والخزینة تنفیذ أنشطة التمویل وإدارة المخاطر المركزیة للبنك من خالل الق
مثل اإلیداعات المشتقات المالیة في إدارة المخاطر، كما یقوم بتنفیذ أنشطة التمویل التجاري وتمویل الشركات واالستثمار في األصول النقدیة السائلة 

قصیرة األجل وسندات الدین للشركات والحكومات.

قارات وعملیات الخدمات الھندسیة للشركات التابعة وھي شركة أبوظبي التجاري للعقارات ذ.م.م وشركة یتألف من إدارة الع-قطاع إدارة العقارات 
أبوظبي التجاري للخدمات الھندسیة ذ.م.م وإیرادات اإلیجارات للبنك. 

خصم ضریبة الدخل وفقاً لما یتم بیانھ في مبین أدناه المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغیلي. یتم قیاس األداء استناداً إلى أرباح القطاع قبل
ھذه المعلومات التقاریر اإلداریة الداخلیة التي یتم مراجعتھا من قبل لجنة إدارة األداء. ُتستخدم أرباح القطاع في قیاس األداء حیث ترى اإلدارة أن

اعات األخرى في المنشآت العاملة في نفس قطاع العمل. یتم تحدید ھي األكثر مالئمة لتقییم نتائج القطاعات لتسھیل المقارنة بینھا وبین نتائج القط
األسعار فیما بین القطاعات على أساس تجاري بحت.

(غیر مدققة):٢٠١٤یونیو ٣٠فیما یلي تحلیل إلیرادات البنك ونتائج عملیاتھ من حیث القطاع التشغیلي لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

الخدمات 
المصرفیة 

لألفراد

الخدمات 
المصرفیة 

للشركات
االستثمارات 

والخزینة
إدارة 

المجموعالعقارات
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٫١٣٥٫٠٤٥٦٧٦٫٥٩٥٩٢٦٫٢٣٧٥٤٫٧١٢٢٫٧٩٢٫٥٨٩صافي إیرادات الفوائد والتمویل اإلسالمي 
٥٤١٫٧٨١٢٦٢٫٦٢٥٦٤٫٥٩١١١٣٫٤٢٠٩٨٢٫٤١٧الفوائدإیرادات غیر مشتملة على 

)١٫٢٠٥٫٨٠٧()٤٨٫١٣٩()٨٧٫٦٠٣()٣٢٠٫١٦٧()٧٤٩٫٨٩٨(مصاریف العملیات
٩٢٦٫٩٢٨٦١٩٫٠٥٣٩٠٣٫٢٢٥١١٩٫٩٩٣٢٫٥٦٩٫١٩٩مخصصات انخفاض القیمةأرباح العملیات قبل

)٤٠٧٫٠٣٠(-١٤٫٩٦٩)٤٫٥٩٦()٤١٧٫٤٠٣((مخصصات) / مستردات انخفاض القیمة
٥٠٩٫٥٢٥٦١٤٫٤٥٧٩١٨٫١٩٤١١٩٫٩٩٣٢٫١٦٢٫١٦٩األرباح قبل الضریبة

)١٫١٩٨(--)١٫١٩٨(-مصروف ضریبة الدخل الخارجیة

٥٠٩٫٥٢٥٦١٣٫٢٥٩٩١٨٫١٩٤١١٩٫٩٩٣٢٫١٦٠٫٩٧١صافي أرباح الفترة

٦٦٫١٤٤        إنفاق رأسمالي

(غیر مدققة)٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 
٦١٫٩٤٧٫٧٠٧٧٨٫٨١٩٫٧٣٧٥٦٫٤٣١٫٢٢٨٦٠٠٫٦٧٤١٩٧٫٧٩٩٫٣٤٦موجودات قطاعیة

٣٦٫٠٣١٫٩٠٣٤٧٫٧٦٩٫٧٣٤٨٩٫٢٨١٫٧٨٣٨٫١٨١١٧٣٫٠٩١٫٦٠١مطلوبات قطاعیة



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 

٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٣٣

(تابع) التشغیلیةالقطاعات .٢٨

(غیر مدققة):٢٠١٣یونیو ٣٠فیما یلي تحلیل إلیرادات البنك ونتائج عملیاتھ من حیث القطاع التشغیلي لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

الخدمات 
المصرفیة 

لألفراد

الخدمات 
المصرفیة 

للشركات
االستثمارات 

والخزینة
إدارة 

المجموعالعقارات
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٨٢٥٫٠٢٩٦١٫٦٦٨٢٫٧١٩٫٦٩٦  ١٫٠٥٦٫٥٣٤٧٧٦٫٤٦٥صافي إیرادات الفوائد والتمویل اإلسالمي 
٤٤٩٫٠٨٥٢٠٤٫٤٧٦٢٨٣٫٤٥١٧٨٫٧٥٨١٫٠١٥٫٧٧٠إیرادات غیر مشتملة على الفوائد

)١٫٠٨٢٫٨٨٤()٤٤٫٥٨٩(  )٩٣٫٣٨٣()٢٨٧٫٨٥٠()٦٥٧٫٠٦٢(مصاریف التشغیل
٨٤٨٫٥٥٧٦٩٣٫٠٩١١٫٠١٥٫٠٩٧٩٥٫٨٣٧٢٫٦٥٢٫٥٨٢مخصصات انخفاض القیمةأرباح العملیات قبل

)٨٢٨٫٥٠٠(-٢٦٫٦٦٣)٥٣٫٢٦١()٨٠١٫٩٠٢((مخصصات) / مستردات انخفاض القیمة
٦٣٩٫٨٣٠١٫٠٤١٫٧٦٠٩٥٫٨٣٧١٫٨٢٤٫٠٨٢  ٤٦٫٦٥٥األرباح قبل الضریبة

)٣٫٥٩٩(--)٣٫٥٩٩(-مصروف ضریبة الدخل الخارجیة

٦٣٦٫٢٣١١٫٠٤١٫٧٦٠٩٥٫٨٣٧١٫٨٢٠٫٤٨٣  ٤٦٫٦٥٥صافي أرباح الفترة

٤٣٫٥٣٦إنفاق رأسمالي

(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
٤٥٫٠٧٨٫٦٠٩٥٦٧٫٨٨٠١٨٣٫١٤٢٫٥٣٦  ٦١٫٣٨٢٫٩٠١٧٦٫١١٣٫١٤٦موجودات قطاعیة

٣٢٫١٦٥٫٦٢٧٤٣٫٧٤٦٫١٤٩٨٢٫٣٧٠٫٨٢٥٣٨٫٦٢٥١٥٨٫٣٢١٫٢٢٦مطلوبات قطاعیة

مدققة):(غیر ٢٠١٤یونیو ٣٠فیما یلي تحلیل إلیرادات البنك ونتائج عملیاتھ من حیث القطاع التشغیلي لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

الخدمات 
المصرفیة 

لألفراد

الخدمات 
المصرفیة 

للشركات
االستثمارات 

والخزینة
إدارة 

المجموعالعقارات
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥٥٧٫٩٨٧٣٦٢٫٤٥٢٤٦٤٫٧٤٩٢٧٫١٥٥١٫٤١٢٫٣٤٣صافي إیرادات الفوائد والتمویل اإلسالمي 
٢٠٠٫٧٨٥١٣٤٫٢٦٦٥٩٫٥٩٦٦٧٫٣٦٨٤٦٢٫٠١٥إیرادات غیر مشتملة على الفوائد

)٥٨٠٫٨٩٨()٢٢٫٥٢٤()٤٩٫٣٢٧()١٤٦٫٨٢٣()٣٦٢٫٢٢٤(مصاریف العملیات
٣٩٦٫٥٤٨٣٤٩٫٨٩٥٤٧٥٫٠١٨٧١٫٩٩٩١٫٢٩٣٫٤٦٠مخصصات انخفاض القیمةأرباح العملیات قبل

)٢٣٣٫٤٦٤(-٨٤٣)٦٨٫٥٢٣()١٦٥٫٧٨٤((مخصصات) / مستردات انخفاض القیمة
٢٣٠٫٧٦٤٢٨١٫٣٧٢٤٧٥٫٨٦١٧١٫٩٩٩١٫٠٥٩٫٩٩٦األرباح قبل الضریبة

)٢٫٣٠٤(--)٢٫٣٠٤(-مصروف ضریبة الدخل الخارجیة

٢٣٠٫٧٦٤٢٧٩٫٠٦٨٤٧٥٫٨٦١٧١٫٩٩٩١٫٠٥٧٫٦٩٢صافي أرباح الفترة

٣٢٫٣٠٦إنفاق رأسمالي

(غیر مدققة):٢٠١٣یونیو ٣٠فیما یلي تحلیل إلیرادات البنك ونتائج عملیاتھ من حیث القطاع التشغیلي لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

الخدمات 

المصرفیة 

لألفراد

الخدمات 

المصرفیة 

للشركات

االستثمارات 

والخزینة

إدارة 

المجموعالعقارات

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

  ٤٥٥٫٦٢٥٣٠٫٣٧١١٫٤٦٠٫٦٤٤  ٥٣٥٫٨٢٩٤٣٨٫٨١٩صافي إیرادات الفوائد والتمویل اإلسالمي 

٢٣٢٫٠٦٣١٠٧٫٣٤٨١٥١٫٠٣٣٤٠٫٢٩٣٥٣٠٫٧٣٧إیرادات غیر مشتملة على الفوائد

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

٤٤٫٩٨٠١٫٤٢٥٫٨٨٩  ٤١٧٫٦٥٣٣٩٩٫٩٢٦٥٦٣٫٣٣٠مخصصات انخفاض القیمةأرباح العملیات قبل

)٥٠٦٫٨٢١(-١٨٫٥٧٥)٥٢٫٩١٨()٤٧٢٫٤٧٨(القیمة(مخصصات) / مستردات انخفاض 

٤٤٫٩٨٠٩١٩٫٠٦٨  ٣٤٧٫٠٠٨٥٨١٫٩٠٥)٥٤٫٨٢٥(األرباح قبل الضریبة

)١٫٥٦٩(--)١٫٥٦٩(-مصروف ضریبة الدخل الخارجیة

٤٤٫٩٨٠٩١٧٫٤٩٩  ٣٤٥٫٤٣٩٥٨١٫٩٠٥)٥٤٫٨٢٥(  صافي أرباح الفترة

٩٫٩٦٦إنفاق رأسمالي



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 

٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٣٤

(تابع) القطاعات التشغیلیة.٢٨

وتخصیص الموارد فیما بینھا، فإنھ یتم تخصیص كافة الموجودات والمطلوبات للقطاعات التشغیلیة.لغرض مراقبة أداء القطاعات 

إفصاحات أخرى

فیما یلي تحلیل إلجمالي اإلیرادات من عملیات كل قطاع مصنفة من حیث اإلیرادات من األطراف الخارجیة وبین القطاعات: 

(غیر مدققة)بین القطاعات(غیر مدققة)خارجیة
یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

)٦٤٠٫٨٢٧()٥٧٣٫٠٧٢(  ٢٫٢٤٩٫٨٩٨٢٫١٤٦٫٤٤٦الخدمات المصرفیة لألفراد
)٥٣٥٫٥٣٩()٥٣٢٫٧٣١(١٫٤٧١٫٩٥١١٫٥١٦٫٤٨٠الخدمات المصرفیة للشركات

١٫٠٥١٫٠٩١١٫١١٤٫٦٩٨)٦٫٢١٨()٦٠٫٢٦٣(االستثمارات والخزینة
١١٣٫٤٢٠٧٨٫٧٥٨٥٤٫٧١٢٦١٫٦٦٨إدارة العقارات

--    ٣٫٧٧٥٫٠٠٦٣٫٧٣٥٫٤٦٦المجموع 

(غیر مدققة)بین القطاعات(غیر مدققة)خارجیة
یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة 

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

)٣١٦٫١٧٠()٢٨٤٫٠٢١(١٫٠٤٢٫٧٩٣١٫٠٨٤٫٠٦٢الخدمات المصرفیة لألفراد
)٢٩١٫١٠٠()٢٦٧٫٦٩٦(٧٦٤٫٤١٤٨٣٧٫٢٦٧الخدمات المصرفیة للشركات

٢٩٫٧٥٨٥٢٤٫٥٦٢٥٧٦٫٩٠٠)٢١٧(االستثمارات والخزینة
٦٧٫٣٦٨٤٠٫٢٩٤٢٧٫١٥٥٣٠٫٣٧٠إدارة العقارات

--١٫٨٧٤٫٣٥٨١٫٩٩١٫٣٨١المجموع 

المعلومات الجغرافیة

الدولي. إن دولة اإلمارات العربیة المتحدة تمثل القطاع المحلي لعملیات یعمل البنك ضمن قطاعین جغرافیین رئیسیین ھما السوق المحلي والسوق 
تنشأ من فروعھ البنك التي تنشأ من الفروع والشركات التابعة للبنك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، بینما یمثل السوق الدولي عملیات البنك التي 

خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة. إن عملیات ومعلومات البنك المتعلقة بموجوداتھ غیر في الھند وجیرسي ومن خالل شركاتھ التابعة التي تقع 
المتداولة لدى القطاعات بحسب الموقع الجغرافي ھي كالتالي:

(غیر مدققة)دولي(غیر مدققة)محلي
یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

اإلیرادات
٢٫٧٧٣٫٦١٩٢٫٧٠٤٫٧٢٦١٨٫٩٧٠١٤٫٩٧٠صافي إیرادات الفوائد والتمویل اإلسالمي

٩٧٩٫٨٠٧١٫٠١١٫٠١٠٢٫٦١٠٤٫٧٦٠إیرادات غیر مشتملة على الفوائد

(غیر مدققة)دولي(غیر مدققة)محلي
یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠المنتھیة في الثالثة أشھر

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

اإلیرادات
١٫٤٠٢٫٧٧٢١٫٤٥٣٫٦١٩٩٫٥٧١٧٫٠٢٥صافي إیرادات الفوائد والتمویل اإلسالمي

٤٦٠٫٦٨٥٥٣٠٫٣١١١٫٣٣٠٤٢٦إیرادات غیر مشتملة على الفوائد
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(تابع) القطاعات التشغیلیة.٢٨

(تابع)المعلومات الجغرافیة 

دوليمحلي
كما في

یونیو ٣٠
٢٠١٤

غیر مدققة

كما في 
دیسمبر ٣١

٢٠١٣
مدققة

كما في
یونیو ٣٠

٢٠١٤
غیر مدققة

كما في 
دیسمبر ٣١

٢٠١٣
مدققة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
موجودات غیر متداولة

--٥٩٢٫٦٩٦٥٦٠٫٦٩٠استثمارات عقاریة
٧٩١٫٣٩٤٨٠١٫٢٩٥٤٫١٣٢٤٫٠٢٧ممتلكات ومعدات، بالصافي

--٤٨٫١٢٥٦١٫٦٩٥موجودات غیر ملموسة 

نسبة كفایة رأس المال.٢٩

  كالتالي: ٢النسب المحتسبة وفقاً لمقررات بازل 

  كما في    كما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

الشق األول من رأس المال
٥٫٥٩٥٫٥٩٧٥٫٥٩٥٫٥٩٧)١٦رأس المال (إیضاح 

٣٫٨٤٨٫٢٨٦٣٫٨٤٨٫٢٨٦عالوة إصدار
٤٫٨١٩٫٢٨٣٤٫٧٨٤٫٢٨٢)١٧احتیاطیات أخرى، صافیة من أسھم الخزینة (إیضاح 

٦٫٠٢٩٫٧٧٢٥٫٥٩٧٫٢٧٥أرباح مستبقاة
٩٫٤٢٧٦٤٤٫٧١٢حصص غیر مسیطرة في رأس مال شركات تابعة

٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠)١٨سندات رأس المال (إیضاح 
)٦١٫٦٩٥()٤٨٫١٢٥(ناقصاً: موجودات غیر ملموسة

٢٤٫٢٥٤٫٢٤٠٢٤٫٤٠٨٫٤٥٧مجموع الشق األول من رأس المال

الشق الثاني من رأس المال
١٫٧٠٦٫٠٠٢١٫٦٨٤٫٤٩٥المخصص الجماعي لالنخفاض في قیمة القروض والسلفیات

١٨٢٫٤٢١١٥٨٫٠٢١)١٧تغیرات متراكمة في القیمة العادلة (إیضاح 
٤٫٦٩٣٫٠٨٨٤٫٩٠٤٫٧٢٧)١٤سندات ثانویة (إیضاح 

٦٫٧٤٧٫٢٤٣  ٦٫٥٨١٫٥١١  مجموع الشق الثاني من رأس المال

٣٠٫٨٣٥٫٧٥١٣١٫١٥٥٫٧٠٠مجموع رأس المال التنظیمي

الموجودات المرّجحة بالمخاطر

١٣٦٫٤٨٠٫١٧١١٣٤٫٧٥٩٫٥٦١مخاطر االئتمان
٤٫٩٤٢٫١٩٦٤٫٨٩٠٫٠٧١مخاطر السوق 
١١٫٨٣٥٫٥٨٦٧٫٢١٦٫٧٥٣مخاطر التشغیل

١٥٣٫٢٥٧٫٩٥٣١٤٦٫٨٦٦٫٣٨٥الموجودات المرّجحة بالمخاطرمجموع 

%٢١٫٢١%٢٠٫١٢نسبة كفایة رأس المال 

%١٦٫٦٢%١٥٫٨٣نسبة الشق األول 

%٤٫٥٩%٤٫٢٩نسبة الشق الثاني 

٢٠١٤یونیو ٣٠% المقرر من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي كما في ١٢تجاوزت نسبة كفایة رأس المال الحد األدنى البالغ 
%).١٢–٢٠١٣دیسمبر ٣١(
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(غیر مدقق)استبعاد صنادیق تابعة.٣٠

باسترداد وحدات ھامة في صندوق تغذیة النوخذة االستثماري وصندوق التغذیة لمؤشر إم اس سي آي ألسواق ٢٠١٤مارس ٣١قام البنك بتاریخ 
ي اإلمارات العربیة المتحدة وصندوق التغذیة للمؤشر العربي مما أدى إلى انخفاض حصة البنك المباشرة في صندوق النوخذة وصندوق بنك أبوظب

ري لمؤشر إم اس سي آي ألسواق اإلمارات العربیة المتحدة وصندوق بنك أبوظبي التجاري للمؤشر العربي ("الصنادیق")، وھو ما أدى بدوره التجا
طرة علىإلى خفض تعرضھ تجاه العوائد المتغیرة الناتجة عن مشاركتھ في ھذه الصنادیق إلى مستوى ھام دفع البنك إلى االستنتاج بأنھ قد فقد السی

.٣٩ھذه الصنادیق التابعة. تم تصنیف الحصة المتبقیة في ھذه الصنادیق كاستثمارات متاحة للبیع وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

تحلیل الموجودات الصافیة التي فقدت علیھا السیطرة:

ألف درھم

٢٢٦٫١٢١أرصدة بنكیة
٨٦٧٫٧٩٢أوراق مالیة بغرض المتاجرة

١١٫٨٨٨موجودات أخرى

١٫١٠٥٫٨٠١مجموع الموجودات

٤٫٢١٨مطلوبات أخرى

٨٣٦٫٤٩٥حصص غیر مسیطرة

٨٤٠٫٧١٣مجموع المطلوبات

٢٦٥٫٠٨٨الموجودات الصافیة التي فقدت علیھا السیطرة

البیعمقابل 

ألف درھم

٩٥٫١١٢المقابل النقدي المستلم
١٦٩٫٩٧٦القیمة العادلة للحصة المتبقیة المصنفة كاستثمارات متاحة للبیع

٢٦٥٫٠٨٨مجموع مقابل البیع

٢٦٥٫٠٨٨السیطرةناقصاً: القیمة العادلة للموجودات الصافیة التي فقدت علیھا 

-ربح من استبعاد صنادیق تابعة

صافي التدفق النقدي الوارد من استبعاد صنادیق تابعة

ألف درھم

٩٥٫١١٢المقابل النقدي المستلم في النقد وما في حكمھ

یتم إدراجھا في بیان تم قید القیمة العادلة للحصة المتبقیة كتحویل إلى االستثمارات المتاحة للبیع؛ ونظراً ألن ھذه المعاملة تعتبر معاملة غیر نقدیة فلم
التدفقات النقدیة الموجز الموحد المرحلي. 

بھا لدى الصنادیق التابعة فیما یتعلق بفترات سابقة ضمن األرباح المستبقاة في شھر ألف درھم من أسھم خزینة محتفظ ٩١٫٥٢١لقد تم إدراج صافي أرباح بقیمة 
.٢٠١٤مارس 
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تسلسل القیمة العادلة.٣١

ذه یتم تصنیف أسالیب قیاس القیمة العادلة إلى مستویات مختلفة ضمن تسلسل للقیمة العادلة على أساس معطیات أسالیب التقییم المستخدمة، وھ
المستویات المختلفة مبینة أدناه:  

المستوى األول –األسعار المدرجة في السوق 

نت قیمھا جدیرة بالمالحظة في سوق نشطة. یتم تقییم ھذه األدوات بالرجوع إلى األسعار یتم تصنیف األدوات المالیة ضمن المستوى األول إذا كا
مة في المدرجة غیر المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فیھا األسعار المدرجة بشكٍل مباشر وتكون مستخد

معامالت فعلیة ومنتظمة الظھور في السوق.   

المستوى الثاني –الیب التقییم باستخدام المعطیات الجدیرة بالمالحظة أس

یرة بالمالحظة لقد تم تقییم األدوات المالیة واالستثمارات العقاریة المصنفة ضمن المستوى الثاني باستخدام النماذج التي تكون معطیاتھا األساسیة جد
ت الجدیرة بالمالحظة یشمل أدوات مالیة مثل المقایضات والعقود اآلجلة المقّیمة باستخدام في سوق نشطة. إن أسلوب التقییم المستند إلى المعطیا

القیاسیة. أسالیب التسعیر القیاسیة في السوق والخیارات العامة المتداولة في األسواق التي یمكن فیھا مالحظة المعطیات الخاصة بأسالیب التسعیر 

مثل بعض المشتقات المتداولة خارج السوق ومشتقات السلع وعقود الصرف األجنبي الفوریة واآلجلة یشمل ھذا المستوى أدوات مالیة مشتقة 
واألدوات المالیة غیر المشتقة مثل االستثمارات العقاریة. 

خالل طریقة التدفقات النقدیة یتم تقییم ھذه األدوات باستخدام المعطیات الجدیرة بالمالحظة في سوق نشطة. ُیجرى التقییم لألدوات المالیة المشتقة من
رات المخصومة باستخدام منحنى العائد المعمول بھ خالل مدة األدوات بالنسبة للمشتقات التي ال تتضمن خیارات وباستخدام أسالیب تسعیر الخیا

القیاسیة مثل أسلوب بالك سكولز وأسالیب التقییم األخرى بالنسبة للمشتقات التي تتضمن خیارات.  

لالطالع على أسالیب التقییم ٩الستثمارات العقاریة المصنفة ضمن المستوى الثاني المباني المنجزة وقید التطویر. راجع اإلیضاح رقم تشمل ا
المتبعة.

المستوى الثالث –أسالیب التقییم باستخدام المعطیات الھامة غیر الجدیرة بالمالحظة 

لث إذا تضّمن التقییم معطیات ھامة ال تستند إلى بیانات جدیرة بالمالحظة في السوق (معطیات غیر یتم تصنیف األدوات المالیة ضمن المستوى الثا
جدیرة بالمالحظة). تعتبر المعطیات جدیرة بالمالحظة إذا كان من الممكن مالحظتھا مباشرة من خالل المعامالت التي تتم في سوق نشطة. 

لھا من حیث وعلى وجھ العموم، یتم تحدید المستویات المختلفة للمعطیات غیر الجدیرة بالمالحظة استناداً إلى المعطیات الجدیرة بالمالحظة المشابھة
طبیعتھا أو استناداً إلى المالحظات التاریخیة أو األسالیب التحلیلیة األخرى.  

حقوق الملكیة والصنادیق الخاصة. یتم تعدیل القیم الدفتریة لھذه االستثمارات وفقاً لما یلي:إن ھذا المستوى یشمل في المقام األول أدوات 

؛ وم أحدث قیمة دفتریة صافیة متوفرةباستخدا–أدوات حقوق الملكیة )أ
على أساس صافي قیمة الموجودات المحددة من قبل مدیر الصندوق.–الصنادیق الخاصة )ب

التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلةالموجودات والمطلوبات األخرى

إن غالبیة موجودات البنك ومطلوباتھ المقّیمة بالتكلفة المطفأة، بما في ذلك القروض والسلفیات وودائع العمالء، تندرج ضمن الموجودات 
القیمة العادلة لھذه الموجودات والمطلوبات من المستوى الثالث نظراً لعدم توفر سوق نشطة لھذه الموجودات والمطلوبات. یرى البنك أن 

غالبیة ھذه والمطلوبات مساویة تقریباً لصافي قیمتھا الدفتریة، استناداً إلى حسابات التدفقات النقدیة المخصومة المنجزة على عینة من القروض وأن
القروض تحمل فائدة بمعدالت متغیرة إضافة إلى الفترة القصیرة نسبیاً لمعظم ودائع العمالء.
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(تابع)تسلسل القیمة العادلة .٣١

لة یتطلب ھذا التسلسل استخدام بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا عند توفرھا؛ وكلما أمكن یأخذ البنك بعین االعتبار أسعار السوق ذات الص
لموجودات والمطلوبات.والجدیرة بالمالحظة عند تنفیذ عملیات التقییم. یحلل الجدول التالي أسالیب القیمة العادلة المتكررة ل

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

األسعار المدرجة 
في السوق

المعطیات الجدیرة 
بالمالحظة 

المعطیات الھامة 
غیر الجدیرة 

المجموعبالمالحظة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاحات(غیر مدققة)٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 

الموجودات بالقیمة العادلة  
٢١٠٫٩١٨--٥٢١٠٫٩١٨أوراق مالیة بغرض المتاجرة  

٣٫٦١٣٫٠٤٥-٦١٧٫٢٤٣٣٫٥٩٥٫٨٠٢أدوات مالیة مشتقة 
٧استثمارات في أوراق مالیة  

٢٢٫١٥٦٫٩١٠--٢٢٫١٥٦٫٩١٠مدرجة  -
١٢٦٫٠٨٢٣٥٢٫٣٢٢٤٧٨٫٤٠٤-غیر مدرجة  -

٥٩٢٫٦٩٦-٥٩٢٫٦٩٦-٩استثمارات عقاریة  
٢٢٫٣٨٥٫٠٧١٤٫٣١٤٫٥٨٠٣٥٢٫٣٢٢٢٧٫٠٥١٫٩٧٣مجموع الموجودات بالقیمة العادلة  

المطلوبات بالقیمة العادلة  
٣٫٨٨٤٫٦٥٩-٦٢٠٫٥٥٨٣٫٨٦٤٫١٠١أدوات مالیة مشتقة 

٣٫٨٨٤٫٦٥٩-٢٠٫٥٥٨٣٫٨٦٤٫١٠١مجموع المطلوبات بالقیمة العادلة  

(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
الموجودات بالقیمة العادلة  

٨٨٤٫٦٤٠--٥٨٨٤٫٦٤٠أوراق مالیة بغرض المتاجرة  
٣٫٦١٦٫٢٠٣-٦١٫٧٦٧٣٫٦١٤٫٤٣٦أدوات مالیة مشتقة 

٧استثمارات في أوراق مالیة  
٢٠٫٤٨٠٫٠٣٧--٢٠٫٤٨٠٫٠٣٧مدرجة  -
٥٨٫١٤٧٣١٦٫٥٨٨٣٧٤٫٧٣٥-غیر مدرجة  -

٥٦٠٫٦٩٠-٥٦٠٫٦٩٠-٩استثمارات عقاریة  
٤٫٢٣٣٫٢٧٣٣١٦٫٥٨٨٢٥٫٩١٦٫٣٠٥  ٢١٫٣٦٦٫٤٤٤مجموع الموجودات بالقیمة العادلة  

المطلوبات بالقیمة العادلة  
٣٫٩٦٥٫٥٨٧-٣٫٩٦٥٫٥٨٧-٦  أدوات مالیة مشتقة 

٣٫٩٦٥٫٥٨٧-٣٫٩٦٥٫٥٨٧-مجموع المطلوبات بالقیمة العادلة  

تصّنف المشتقات المتداولة خارج السوق ضمن المستوى الثاني حیث یتم تقییمھا باستخدام معطیات یمكن مالحظتھا في السوق.  

فیما یلي المطابقة التي تظھر الحركة في القیم العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع المدرجة ضمن المستوى الثالث:

كما فيكما في
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٣١٦٫٥٨٨٢٧٨٫٤٣٦ینایر١في 
٨٫٢٧٣٤٩٫٢١٧استحواذات خالل الفترة / السنة

)٩٫٧٢٦()١٫٣٣٩(مستحق / استبعادات خالل الفترة / السنة
)٢٫٥٠٢(٢٨٫٨٠٠تعدیالت القیمة العادلة 

١٫١٦٣-تحویل من المستوى األول 
٣٥٢٫٣٢٢٣١٦٫٥٨٨الرصید في

.ألف درھم٥٫٨٥٧بلغ صافي أرباح الفترة عن االستثمارات المدرجة ضمن المستوى الثالث ما قیمتھ 

لم یكن ھناك أي تحویل ھام بین المستوى األول والمستوى الثاني خالل الفترة. 

لم یطرأ أي تغییر على أسالیب التقییم خالل الفترة.



شركة مساھمة عامة-بنك أبوظبي التجاري 
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 

٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٣٩

دعاوى قضائیة.٣٢

لدعاوى على یعد البنك طرفاً في إجراءات ودعاوى قانونیة مختلفة ناشئة في سیاق العمل المعتاد. وحیث إنھ ال یمكن التنبؤ بنتائج ھذه اإلجراءات وا

زة الموحدة وجھ التأكید، فإن إدارة البنك ال تعتقد بأنھ سیكون لھذه اإلجراءات والدعاوى أي تأثیر سلبي جوھري على المعلومات المالیة الموج

المرحلیة للبنك إذا لم یتم الفصل فیھا لصالح البنك. 




