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٢بیان المركز المالي المرحلي الموحد الموجز

٣بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد الموجز

  ٤  بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد الموجز

  ٥  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد الموجز

  ٦  بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد الموجز

٢٢-٧إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة







٣

بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد الموجز
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة (غیر مدققة)

٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھمإیضاح

٢٫٣٧٧٫٨٩٥٢٫١٩٢٫٨٤٠إیرادات الفوائد
)٤٨٨٫٨١٨()٦٤٧٫٣٧١(مصاریف الفوائد

--------------------------------------------------------------
١٫٧٣٠٫٥٢٤١٫٧٠٤٫٠٢٢صافي إیرادات الفوائد

--------------------------------------------------------------
١٠٥٫٩٢٩٩١٫٦٤٥إیرادات من عقود التمویل اإلسالمي

)٦٫٢٩١()٥٫٥٥٩(حصة المودعین من األرباح
------------------------------------------------

١٠٠٫٣٧٠٨٥٫٣٥٤صافي اإلیرادات من عقود التمویل اإلسالمي
------------------------------------------------

١٫٨٣٠٫٨٩٤١٫٧٨٩٫٣٧٦صافي إیرادات الفوائد والتمویل اإلسالمي

٨٢٧٫٨٤٨٧٢٠٫٣٣٩إیرادات الرسوم والعموالت
)٢٠٣٫٠٥٨()٢٥٧٫٠٠٧(مصاریف الرسوم والعموالت

--------------------------------------------------------
٥٧٠٫٨٤١٥١٧٫٢٨١صافي إیرادات الرسوم والعموالت

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

٣٢٢٫٧٥٠٢١٢٫٦٤٠صافي أرباح الصرف األجنبي
١٣٨٫٨٤٥)٨٣٫٠١٠(أرباح االستثمارات والمشتقات(خسائر) / صافي 
٨٫٧٤٨٢٥٫٥٧٤تشغیلیة أخرىإیرادات

--------------------------------------------------------
٢٤٨٫٤٨٨٣٧٧٫٠٥٩

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

٢٫٦٥٠٫٢٢٣٢٫٦٨٣٫٧١٦اإلیرادات التشغیلیة

)١٫٠١٣٫٩٥٠()١٫٠٠٨٫١٦٦(ومصاریف تشغیلیة أخرىمصاریف عمومیة وإداریة
------------------------------------------------------------

١٫٦٤٢٫٠٥٧١٫٦٦٩٫٧٦٦مخصص انخفاض القیمة والضریبةألرباح قبل صافيا

)١٧٠٫١٦١()٢٩٤٫٨٩٧(٢٠صافي مخصص انخفاض القیمة
------------------------------------------------------------

١٫٣٤٧٫١٦٠١٫٤٩٩٫٦٠٥األرباح قبل الضریبة

)٧٦٫٤٥٣()٧٦٫٥٥٦(مصروف ضریبة الدخل الخارجیة
--------------------------------------------------------

١٫٢٧٠٫٦٠٤١٫٤٢٣٫١٥٢صافي أرباح الفترة
========================

٢١٠٫٢٣٠٫٢٦ربحیة السھم األساسیة (بالدرھم)
==========

٢١٠٫٢٣٠٫٢٦ربحیة السھم المخفّضة (بالدرھم)
==========

تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة.٢٤إلى ١اإلیضاحات من 
.١الصفحة رقمالمالیة المرحلیة الموحدة الموجزة مدرج على بیاناتالتقریر مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة 



٤  

الموجزبیان الدخل الشامل المرحلي الموحد
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة (غیر مدققة)

٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھمإیضاح

١٫٢٧٠٫٦٠٤١٫٤٢٣٫١٥٢الفترةصافي أرباح
------------------------------------------------

الدخل الشامل اآلخر

بنود معاد تصنیفھا أو یحتمل إعادة تصنیفھا الحقا في 
الموجزالموحدالمرحلي بیان األرباح أو الخسائر 

)١٤٫٠٨٥()٢٧٫٣٧٣(الخارجیةفروق الصرف من تحویل العملیات 
١١٢٫٥٤٨)٤٧٣٫٣٩٣(١٨صافي التغیر في احتیاطي القیمة العادلة خالل الفترة

بیان األرباح أو الخسائر بنود لن یعاد تصنیفھا الحقا في
الموجزالموحدالمرحلي 

٣٣١٣٣٩إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة

------------------------------------------------
٩٨٫٨٠٢)٥٠٠٫٤٣٥(خر للفترةاآل(الخسارة) / الدخل الشامل 

------------------------------------------------
٧٧٠٫١٦٩١٫٥٢١٫٩٥٤مجموع الدخل الشامل للفترة

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

تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة.٢٤إلى ١اإلیضاحات من 
.١الصفحة رقم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة مدرج على بیاناتالتقریر مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة 



٥  

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد الموجز
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة (غیر مدققة)

خزینةأسھمإصدارعالوةرأس المال
قانونیة احتیاطیات 

عاماحتیاطي  اصةوخ
الشق األولسندات 

من رأس المال
برنامج خیارات 

سھماأل
القیمة احتیاطي 

دلةالعا
تحویل احتیاطي

عمالت أجنبیة

سندات قابلة 
ضمن –تحویل لل

مجموعزةمحتجأرباح حقوق الملكیة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٠٨٫٢٦٥٦٫٦١١٫٨١٢٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢)١١٢٫١٤٣(٤٫٧٣٦٫١١٢١٧٫١٧٤٫٣٣٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٥١٫٤٢٧٣٢٤٫٩٣٢)١٢٫٩٤٠(٢٠١٥٤٫٧٣٦٫١١٢٢٤٥٫٤٧٣ینایر ١الرصید في 
١٫٤٢٣٫٤٩١١٫٥٢١٫٩٥٤-)١٤٫٠٨٥(١١٢٫٥٤٨-------مجموع الدخل الشامل للفترة

المعامالت مع ُمّالك المجموعة
)٢٠٥()٢٠٥(----------الزكاة

١٤٫٣٢٧--------١٢٫٥١٧١٫٨١٠-)١٧(إیضاح خیارات أسھم ممارسة 
-------١٫١١٩-)١٫١١٩(--تعدیل أسھم الخزینة
-------)٤٧٣٫٦١١(---٤٧٣٫٦١١)١٥(إیضاح أسھم منحة مصدرة 

)١٫٨٨٩٫٩٧١()١٫٨٨٩٫٩٧١(----------)١٥(إیضاح ٢٠١٤توزیعات أرباح لسنة 
-)٢٫٤٠٠٫٠٠٠(-----٢٫٤٠٠٫٠٠٠----)١٥(إیضاح المحّول إلى االحتیاطي العام 
١٠٫٣٠٥----١٠٫٣٠٥------خیارات ممنوحة للموظفین 

)٦٤٫٢١٢()٦٤٫٢١٢(----------)١٦(إیضاح دفعات سندات الشق األول من رأس المال 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٠٨٫٢٦٥٣٫٦٨٠٫٩١٥٣٧٫٥٥٥٫٥٨٠)١٢٦٫٢٢٨(٤٫٧٣٦٫١١٢١٩٫١٠١٫٨٤٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٦١٫٧٣٢٤٣٧٫٤٨٠ )١٢٫٢٤٩(٢٠١٥٥٫٢٠٩٫٧٢٣٢٥٧٫٩٩٠مارس ٣١الرصید في 
========================================================================================================================================================================

١٠٨٫٢٦٥٦٫٨٦٣٫٥٧٣٤٣٫٢١٨٫٦٥٣)١٣٢٫٨٧٩()٣٣١٫٩٣٧(٥٫٢٠٩٫٧٢٢١٩٫٠٩٣٫٠٤٢٦٫٧٥٤٫٧٥٠١٩٠٫٢٣٢)١١٫٠٨٣(٢٠١٦٥٫٢٠٩٫٧٢٣٢٦٥٫٢٤٥ینایر ١الرصید في 
١٫٢٧٠٫٩٣٥٧٧٠٫١٦٩-)٢٧٫٣٧٣()٤٧٣٫٣٩٣(-------مجموع الدخل الشامل للفترة

المعامالت مع ُمّالك المجموعة
)٨٥٧()٨٥٧(----------الزكاة

---------)٤٤٫٨٢٣(-٤٤٫٨٢٣أسھم مصدرة
٨٫٦٨٩--------٧٫٤٢٩١٫٢٦٠-)١٧(إیضاح خیارات أسھم ممارسة 
)٢٫٣٣٩٫٩٤٩()٢٫٣٣٩٫٩٤٩(----------)١٥(إیضاح ٢٠١٥توزیعات أرباح لسنة 

-)٢٫٠٠٠٫٠٠٠(-----٢٫٠٠٠٫٠٠٠----)١٥(إیضاح المحّول إلى االحتیاطي العام 
٩٫٨١٥----٩٫٨١٥------خیارات ممنوحة للموظفین 

)٦٥٫٧٥١()٦٥٫٧٥١(----------)١٦(إیضاح دفعات سندات الشق األول من رأس المال 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٠٨٫٢٦٥٣٫٧٢٧٫٩٥١٤١٫٦٠٠٫٧٦٩)١٦٠٫٢٥٢()٨٠٥٫٣٣٠(٥٫٢٠٩٫٧٢٢٢١٫٠٩٣٫٠٤٢٦٫٧٥٤٫٧٥٠٢٠٠٫٠٤٧)٥٤٫٦٤٦(٢٧٢٫٦٧٤ ٢٠١٦٥٫٢٥٤٫٥٤٦مارس ٣١الرصید في 
========================================================================================================================================================================

تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة.٢٤إلى ١اإلیضاحات من 
.١ة رقم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة مدرج على الصفحبیاناتالتقریر مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة 
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المرحلي الموحد الموجزبیان التدفقات النقدیة 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة (غیر مدققة)

٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
١٫٣٤٧٫١٦٠١٫٤٩٩٫٦٠٥األرباح قبل الضریبة

تعدیالت لـ:
٥٥٫١٦٠٥٣٫٨٣٧االستھالك 

٢٥٫٧٤٨١٤٫٦٤٤فوائد متراكمة
٣٦٧٫٢٥٠٢٤٣٫٤٩٣صافي مخصصات انخفاض القیمة

)٢٥٧٫٥٦٥(١٨٠٫١٥٣تسویة تحویل العمالت األجنبیة
٩٫٨١٥١٠٫٣٠٥برنامج خیارات األسھم

----------------------------------------------------------
١٫٩٨٥٫٢٨٦١٫٥٦٤٫٣١٩

)٢٦٦٫١٦٣()٣٫٣٠٠٫٩٨٢(بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالتغیر في االستثمارات 
)١٠٫١٧٩٫١٩١()٢٫١٨٠٫٧٧٩(التغیر في المبالغ المستحقة من البنوك المركزیة والبنوك والمؤسسات المالیة

)٤٫٠٦٤٫٤٥٥(٢٫٢١٤٫٠١٥التغیر في اتفاقیات إعادة الشراء العكسي 
)٦٫١٢٤٫٦٤٦(٥٫٩٢٧٫٨٩٢التغیر في القروض والسلفیات
)٦٦٧٫٩٣٢()٣٨٨٫٣٦٥(التغیر في الموجودات األخرى

٧٫١٤٤٫١٨٩١٢٫٧٦١٫٠٠٠التغیر في المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة
٦٥٠٫٦٧٦)١٣٫١٧٧٫٤٣٥(التغیر في اتفاقیات إعادة الشراء

٦٫٦٤٧٫٩٩٤)٤٦٩٫٢١٩(التغیر في حسابات العمالء والودائع األخرى
١٫٩٥٣٫٢٧٠٩٦٫٧٤٢التغیر في األدوات المالیة المشتقة

)٣٦٫٥٠١()٥٥٩٫٢٦٧(التغیر في المطلوبات األخرى
--------------------------------------------------------

)٣٨١٫٨٤٣)٨٥١٫٣٩٥
)٥٠٫٣٦٨()٨٠٫٨٣٢(ضریبة دخل خارجیة مدفوعة، صافیة من المستردات

--------------------------------------------------------
٣٣١٫٤٧٥)٩٣٢٫٢٢٧(من األنشطة التشغیلیة(المستخدم في) / الناتج صافي النقد 

--------------------------------------------------------
التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

٨٫٥٧٦٫٩٢٤)٤٫٩٣٠٫٩٠٨(استثمارات لغیر أغراض المتاجرة متحصالت /صافي (شراء) 
)١١٥٫٥٥٢()١١٩٫٣٦٠(شراء ممتلكات ومعدات، صافیة من االستبعادات

------------------------------------------------------------------------
٨٫٤٦١٫٣٧٢)٥٫٠٥٠٫٢٦٨(االستثماریةصافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة 

------------------------------------------------------------------------
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

٨٫٦٨٩١٤٫٣٢٧متحصالت من إصدار أسھم ضمن برنامج خیارات األسھم
٢٣٠٫٦٥٩)٤٫٦٤٩٫٥٠٩(التجاریة الیوروصافي حركة أوراق

٦٩٨٫٥٨٥٢٫٨٥٦٫٦٢٩إصدار قروض ألجل
)٢٫٧٥٤٫٧٥٠(-سداد قروض ألجل

-)٩١٤٫٥٢٥(استرداد سندات ثانویة
)٦٤٫٢١٢()٦٥٫٧٥١(دفعات سندات الشق األول من رأس المال

----------------------------------------------------------
٢٨٢٫٦٥٣)٤٫٩٢٢٫٥١١((المستخدم في) / الناتج من األنشطة التمویلیةصافي النقد 

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

٩٫٠٧٥٫٥٠٠)١٠٫٩٠٥٫٠٠٦(الزیادة في النقد وما في حكمھ(النقص) / صافي 
٧٤٫٩٣٨٫٩٣٢٥٤٫١٢٦٫٩٢٦ینایر١النقد وما في حكمھ في 

----------------------------------------------------------------
٦٤٫٠٣٣٫٩٢٦٦٣٫٢٠٢٫٤٢٦مارس٣١النقد وما في حكمھ في 

==========================
النقد وما في حكمھ یشمل:

االستحقاقات التعاقدیة خالل ثالثة أشھر:
٦٠٫٩٦٣٫٦٧٢٥٩٫٣٨٦٫٥٩٦نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٣٫٠٧٠٫٢٥٤٣٫٨١٥٫٨٣٠مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالیة
----------------------------------------------------------------

٦٤٫٠٣٣٫٩٢٦٦٣٫٢٠٢٫٤٢٦
==========================

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة.تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه ٢٤إلى ١اإلیضاحات من 
.١ة رقم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة مدرج على الصفحبیاناتالتقریر مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

واألنشطة الرئیسیةالوضع القانوني ١

بمسؤولیة محدودة، وھو مسجل كشركة مساھمة عامة ١٩٦٨تأّسس بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع ("البنك") في إمارة أبوظبي سنة 
(وتعدیالتھ) في شأن الشركات التجاریة.١٩٨٤) لسنة ٨بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. تتضمن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة ٤للبنك ھو ص. ب. إن العنوان المسجل 
البنك وشركاتھ التابعة (یشار إلیھم مجتمعین باسم "المجموعة"). تعمل ٢٠١٦مارس ٣١الموجزة كما في وللفترة المنتھیة في 

ة بالشركات واألفراد، واألنشطة المصرفیة الخاصة واالستثماریة، المجموعة بشكل رئیسي في األنشطة المصرفیة المتعلق
والخدمات اإلداریة، واألنشطة المصرفیة اإلسالمیة، وتباشر المجموعة أعمالھا من خالل فروعھا المحلیة واألجنبیة وشركاتھا 

نسا وُعمان والكویت والبرازیل وجزر التابعة ومكاتبھا التمثیلیة المتواجدة في االمارات العربیة المتحدة والبحرین ومصر وفر
كایمان والسودان ولیبیا والمملكة المتحدة وسویسرا وھونغ كونغ واألردن ولبنان ومالیزیا والھند والصین والوالیات المتحدة 

األمریكیة.

بة الشرعیة.إن االنشطة المصرفیة اإلسالمیة للمجموعة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة الصادرة عن لجنة الرقا

).NBADأسھم البنك مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة (الرمز: 

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

عند الطلب في مقر البنك المسجل أو على ٢٠١٥دیسمبر ٣١تتوفر البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 
.http://www.nbad.aeالموقع اإللكتروني 

بیان االلتزام٢

"التقاریر المالیة ٣٤وحدة الموجزة على أساس مستمر وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم یتم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الم
المرحلیة" وأحكام القوانین المعمول بھا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. كما أنھا ال تتضمن جمیع المعلومات الالزمة للبیانات 

یة للتقاریر المالیة، ویجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة المالیة السنویة الكاملة الموحدة وفقا للمعاییر الدول
.٢٠١٥دیسمبر ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 

في شأن الشركات ٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي الجدید لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (٢٠١٥أبریل ١صدر في 
. ووفقا لألحكام االنتقالیة لھذا ٢٠١٥یولیو ١ركات التجاریة")، وقد دخل ھذا القانون حیز التنفیذ اعتبارا من التجاریة ("قانون الش

. إن البنك بصدد تطبیق أحكام ٢٠١٦یونیو ٣٠القانون الجدید، فإن الشركات ملزمة باالمتثال ألحكام القانون في موعد أقصاه 
اما لجمیع أحكامھ قبل الموعد النھائي المنصوص علیھ في األحكام االنتقالیة. القانون االتحادي الجدید، وسوف یمتثل تم

.٢٠١٦أبریل ٢٧وافق مجلس اإلدارة على إصدار ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة بتاریخ 

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

بیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة ھي نفس السیاسات المطبقة إن السیاسات المحاسبیة المطبقة بواسطة المجموعة في ھذه ال
لم تطبق المجموعة مبكرا المعیار .٢٠١٥دیسمبر ٣١بواسطة المجموعة على بیاناتھا المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 

. ویحل ھذا ٢٠١٩ینایر ١عقود اإلیجار الذي تم إصداره ولكنھ سیدخل حیز التنفیذ اعتبارا من –١٦الدولي للتقاریر المالیة رقم 
عقود اإلیجار، وما یتصل بھ من تفسیرات. وتدرس –١٧المعیار محل معیار عقود اإلیجار السابق المعیار المحاسبي الدولي رقم 

المالیة.المجموعة حالیا األثر المحتمل لھذا المعیار على بیاناتھا



٨
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استخدام التقدیرات واألحكام ٤

یتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات 
المدرجة للموجودات والمطلوبات واالیرادات والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. تتم المحاسبیة والمبالغ 

مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. ویتم االعتراف بالتعدیالت التي تطرأ على التقدیرات المحاسبیة في 
رات وفي أي فترات مستقبلیة تتأثر بذلك. وخالل إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الفترة التي یتم فیھا مراجعة تلك التقدی

الموجزة، كانت األحكام الجوھریة التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات 
.٢٠١٥دیسمبر ٣١موحدة كما في وللسنة المنتھیة في والشكوك ھي نفس تلك المطبقة على البیانات المالیة ال

إدارة المخاطر المالیة٥

مخاطر االئتمان 

فیما یلي تركیزات مخاطر االئتمان لدى المجموعة من حیث الطرف المقابل لألوراق المالیة ألغراض المتاجرة واالستثمارات لغیر 
أغراض المتاجرة:

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

استثمارات لغیر أغراض المتاجرة

(مدققة)(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٢٠١٥٣١دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٫٨٤١٫٩٠٦٩١٦٫١٥٦٢١٫٣١٠٫٢٣٧٢٠٫٠٢٤٫٠٩٣القطاع الحكومي
٢٫١٠٨٫٥٤٨١٫٥٦٩٫١٢٨٤٨٧٫٥١٠٣٧٠٫٤٠٠المؤسسات الدولیة

٢٫٨٥١٫٣٥٧٢٫٨٢٠٫٢٦٠٢٠٫٠٣٥٫٥٦٠١٨٫٣٠٨٫٤٣١القطاع العام
٦٫٩٢٤٫٨٦٥٥٫٠٠٠٫٨٥٦٢٢٫٥٩٨٫٤٨٠٢١٫٢٧٦٫١٢٣القطاع المصرفي

١٫٨٦٥٫٤٤٤١٫٩٨٤٫٧٣٨٣٫٧٩٤٫٥٣٨٣٫٨١٥٫١٠٤قطاع الشركات / القطاع الخاص
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٥٫٥٩٢٫١٢٠١٢٫٢٩١٫١٣٨٦٨٫٢٢٦٫٣٢٥٦٣٫٧٩٤٫١٥١
============================================

فیما یلي التصنیفات االئتمانیة الخارجیة لألوراق المالیة ألغراض المتاجرة واالستثمارات لغیر أغراض المتاجرة: 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

استثمارات لغیر أغراض المتاجرة

(مدققة)(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٢٠١٥٣١دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

AAA١٨٥٫٤٧١٢١٥٫٣٩٦٩٫٣١٦٫٦٨٠٨٫٧٣٧٫٩٩٠

AA إلىA١٠٫٥٩٣٫٢١٣٧٫٦٠٣٫١٠٥٤٧٫٢١٥٫٠٢٢٤٣٫٦٥٥٫٦٦٣

BBB إلىB٢٫٩٠٤٫٢٧١٢٫٤٧٥٫٠٠٥١٠٫٠١٦٫٣٤٦١٠٫٠٣٧٫١٠٦

١٫٩٠٩٫١٦٥١٫٩٩٧٫٦٣٢١٫٦٧٨٫٢٧٧١٫٣٦٣٫٣٩٢غیر مصّنفة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٥٫٥٩٢٫١٢٠١٢٫٢٩١٫١٣٨٦٨٫٢٢٦٫٣٢٥٦٣٫٧٩٤٫١٥١
===========================================

االستثمارات لغیر أغراض المتاجرة على استثمارات في أدوات حقوق ملكیة غیر معرضة لمخاطر االئتمان.تشتمل 
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(تابع)إدارة المخاطر المالیة ٥

(تابع)مخاطر االئتمان 

استناداً إلى القیم الدفتریة اإلجمالیة للموجودات المالیة ناقصاً المبالغ تقوم المجموعة كذلك بقیاس مدى تعّرضھا لمخاطر االئتمان
المخصومة والفوائد المعلقة وخسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. وتمثل القیم الدفتریة للموجودات المالیة أقصى تعّرض لمخاطر 

االئتمان.

مبالغ مستحقة من بنوك 
ومؤسسات مالیة

لغیر أغراض المتاجرةاستثماراتقروض وسلفیات

(مدققة)(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)
مارس ٣١

٢٠١٦
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
مارس ٣١

٢٠١٦
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
مارس ٣١

٢٠١٦
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

القیمةتعرضت النخفاض فردي في 
--١٫٧١٣٫٧٢٩١٫٧٥٠٫٢٦٢--دون القیاسیة

٣٫٣٤٢-٧١٨٢٫٢٢٧٫٦٨٤٢٫٣٤٧٫٣٧٤-مشكوك في تحصیلھا
--٢٫٩٣٣٫١٣٦٢٫٧٨٥٫٦٧٢--خسارة

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٣٫٣٤٢-٧١٨٦٫٨٧٤٫٥٤٩٦٫٨٨٣٫٣٠٨-القیمة اإلجمالیة

--  )١٫٠٣٦٫٦٦٥()١٫٠٨٢٫٠٧١(--فوائد معلقة

--)٢٫٠٨٧٫٥٦٨()٢٫٣٢٦٫٤٦٨()٧١٨(-النخفاض القیمةمخصص محدد
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٣٫٣٤٢-٣٫٤٦٦٫٠١٠٣٫٧٥٩٫٠٧٥--القیمة الدفتریة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض 
النخفاض القیمة

التي تأخر سدادھا تشمل:
--٣٦٠٫٨٨٩٣٤٢٫٢٤٠--یوماً ٣٠أقل من 

--٧٠٢٫٧٧١٦٠٨٫٠١٦--یوماً ٦٠–٣١
--٣٣٥٫٣٨٣٢٧٢٫٦٨٧--یوماً ٩٠–٦١

--٦٨٦٫٧١١٦٠٣٫٦٩٣--یوماً ٩٠أكثر من 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--٢٫٠٨٥٫٧٥٤١٫٨٢٦٫٦٣٦--القیمة الدفتریة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لم یتأخر سدادھا ولم تتعرض
١٣٫٣٦٧٫٢٠٣١٠٫٨٩١٫٧٦٨١٩٨٫٠٨٣٫٥١١٢٠٤٫٣٦٥٫٢٤٧٦٨٫٢٢٦٫٣٢٥٦٣٫٧٩٠٫٨٠٩النخفاض القیمة 

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

--)٤٫٠٣٧٫٤٠٥()٤٫٠٣٤٫٦٠٦(--النخفاض القیمةمخصص جماعي
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
١٣٫٣٦٧٫٢٠٣١٠٫٨٩١٫٧٦٨١٩٩٫٦٠٠٫٦٦٩٢٠٥٫٩١٣٫٥٥٣٦٨٫٢٢٦٫٣٢٥٦٣٫٧٩٤٫١٥١القیمة الدفتریة

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

دیسمبر ٣١(ملیون درھم ٣٦٫٢تشتمل االستثمارات لغیر أغراض المتاجرة على استثمارات في أدوات حقوق الملكیة بقیمة 
غیر معرضة لمخاطر االئتمان.ملیون درھم)٢٠١٥:٣٦٫٢

:٢٠١٥دیسمبر ٣١(ملیون درھم ٢٫٧٠٣تشتمل فئة "لم یتأخر سدادھا ولم تتعرض النخفاض القیمة" قروضا معاد جدولتھا بقیمة 
ملیون درھم).٢٫٦٧٣
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الموجودات والمطلوبات المالیة٦

تسلسل أسالیب القیاس -األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 

بالقیمة العادلة بنھایة فترة التقریر، من حیث تصنیف مستویات أسالیب قیاس القیمة یبین الجدول أدناه تحلیل األدوات المالیة المقاسة 
العادلة:

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١كما في 
١٥٫٥٨٠٫٧١٧-١٣٫٠١٦٫٥٦٢٢٫٥٦٤٫١٥٥موجودات مالیة محتفظ بھا للمتاجرة

١١٫٤٠٣--١١٫٤٠٣مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة
٥٧٫٠٢٦٫٠١٧٤٫٢٨٧٫٤٠٨١٣٫٨٣٨٦١٫٣٢٧٫٢٦٣موجودات مالیة متاحة للبیع

١٢٫٧٤٥٫٢٤٢-٨٫٦٦٧١٢٫٧٣٦٫٥٧٥أدوات مالیة مشتقة (موجودات)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٧٠٫٠٦٢٫٦٤٩١٩٫٥٨٨٫١٣٨١٣٫٨٣٨٨٩٫٦٦٤٫٦٢٥

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

)١٦٫٣٧٢٫٨٦٣(-)١٦٫٢٩٨٫١٥٢()٧٤٫٧١١(أدوات مالیة مشتقة (مطلوبات)
===========================================

(مدققة)٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في 
١٢٫٢٧٩٫٧٩٥-٨٫٩٥٤٫٩٨٦٣٫٣٢٤٫٨٠٩موجودات مالیة محتفظ بھا للمتاجرة

١١٫٣٤٣--١١٫٣٤٣مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة
٥١٫١٧٦٫٧٦١٥٫٨١٢٫١٤٠١٣٫٨٠٦٥٧٫٠٠٢٫٧٠٧موجودات مالیة متوفرة للبیع

١٠٫٥٧٤٫٠٩١-٤٫٩٨٢١٠٫٥٦٩٫١٠٩أدوات مالیة مشتقة (موجودات)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٦٠٫١٤٨٫٠٧٢١٩٫٧٠٦٫٠٥٨١٣٫٨٠٦٧٩٫٨٦٧٫٩٣٦

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

)١٢٫٨٥٢٫٣٥٨(-)١٢٫٧٧٨٫٥٥٩()٧٣٫٧٩٩(أدوات مالیة مشتقة (مطلوبات)
===========================================

القیمة العادلة، حیث تم اإلفصاح عن بعض األوراق المالیة االستثماریة المتاحة للبیع ضمن المستوى الثالث من مستویات قیاس 
قامت اإلدارة بقید ھذه السندات بالتكلفة في ظل غیاب بیانات سوق ملحوظة. واعتبرت اإلدارة أن التكلفة ھي القیمة التقریبیة لقیمتھا 

العادلة.

المستوى الثالث:یوضح الجدول التالي التسویة من األرصدة االفتتاحیة إلى األرصدة الختامیة لقیاسات القیمة العادلة في 

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم
موجودات مالیة متاحة للبیع

١٣٫٨٠٦١٣٫٨٧١ینایر١الرصید كما في 
--مشتریات

)٢٥٧(٣٢تعدیالت أخرى
--------------------------------

١٣٫٨٣٨١٣٫٦١٤دیسمبر٣١الرصید كما في 
============
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نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة٧

ملیون ٨٫٠٣٢یتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة شھادات إیداع لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بمبلغ 
ملیون درھم).٢٠١٥:٤١٫٠٥٥دیسمبر ٣١(درھم 

قروض وسلفیات٨

(مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٢٠٧٫٠٤٣٫٨١٤٢١٣٫٠٧٥٫١٩١إجمالي القروض والسلفیات
  )١٫٠٣٦٫٦٦٥()١٫٠٨٢٫٠٧١(ناقصاً: الفوائد المعلقة

)٦٫١٢٤٫٩٧٣()٦٫٣٦١٫٠٧٤(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة
-----------------------------------------------------------

١٩٩٫٦٠٠٫٦٦٩٢٠٥٫٩١٣٫٥٥٣صافي القروض والسلفیات
========================

(مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم
من حیث الطرف المقابل:

٨٠١٫٣٣٥٫٢٠٨٢٨٫٣١٩٫٢٠القطاع الحكومي
  ٠٥١٫٥٥٠٫٤٢٢٤٨٫١٣٠٫٤٤القطاع العام

١٥٤٫٩٧٧٫١٦٩١٥٫٣٣٧٫٢٣القطاع المصرفي
٦٣٣٫٧٢٢٫٩٠١٣٠٫٩١٨٫٨٩قطاع الشركات / القطاع الخاص

١٧٥٫٤٥٨٫٣٦٠٧٠٫٣٦٩٫٣٥قطاع األفراد / التجزئة
---------------------------------------------------------

٨١٤٫٠٤٣٫٢٠٧١٩١٫٠٧٥٫٢١٣إجمالي القروض والسلفیات
========================

(مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم
من حیث المنتج:

٠٧١٫٣٧٢٫١١١٦٨٫٠٢٥٫١٢سحوبات على المكشوف
١٩٣٫١٣٨٫١٢٧٧٤٨٫٠٦٩٫١٢٥قروض ألجل

٣٧٦٫٤٥٩٫١٦٢١٢٫٥٦٦٫٢٤قروض تجاریة
٢٣٫٧٩٥٫٤٧٨٢٤٫٣٧٦٫٢٨٢قروض التمویل العقاري
١٠٫٨٦٧٫٥٦٠٩٫٨٧٨٫٧٦٨قروض الرھن العقاري

٦٣٤٫١٠٥٫١٤٤٣١٫٧٩٣٫١٣قروض شخصیة
٦٧٣٫٦٦٧٫١٤٣٩٫٧١٦٫١بطاقات ائتمان

٨٢٩٫٦٣٧٫١١٤٣٫٦٤٩٫١قروض تمویل المركبات
----------------------------------------------------------

٨١٤٫٠٤٣٫٢٠٧١٩١٫٠٧٥٫٢١٣إجمالي القروض والسلفیات
========================



١٢

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

(تابع)قروض وسلفیات ٨

القیمة خالل الفترة:فیما یلي الحركة في مخصص االنخفاض في

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
فترة الثالثة أشھر فترة الثالثة أشھر 

المنتھیة فيالمنتھیة في
٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٦٫١٢٤٫٩٧٣٦٫٦٦٨٫٠٨٤في بدایة الفترة
المحّمل للفترة

٢٫٧٦١٩٩٫٣٦٨مخصص جماعي 
٤٢٧٫٩٠٨٣٣٦٫٤٥٤محددمخصص 

)٤٤٫٠١٦()٦١٫٤٣٠(مستردات
)١٩٨٫٧٢١()٧٥٫٤٦٢(مستردات خالل الفترة

)٢٢٢٫٢٦٨()٥٧٫٦٧٦(مبالغ محذوفة
--------------------------------------------------

٠٧٤٫٣٦١٫٦٩٠١٫٦٣٨٫٦في نھایة السنة
====================

أغراض المتاجرةاستثمارات لغیر ٩

(مدققة)(غیر مدققة)

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

٦١٫٣٢٧٫٢٦٣٥٧٫٠٠٢٫٧٠٧استثمارات متاحة للبیع
٦٫٨٩٩٫٠٦٢٦٫٧٩١٫٤٤٤استثمارات محتفظ بھا لحین االستحقاق

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

٦٨٫٢٢٦٫٣٢٥٦٣٫٧٩٤٫١٥١

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

فیما یلي تحلیل االستثمارات لغیر أغراض المتاجرة من حیث نوعھا كما في تاریخ التقریر:

(مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المجموعغیر متداولةمتداولةالمجموعغیر متداولةمتداولة

٢٢٫٤٢٤١٣٫٨١٦٣٦٫٢٤٠٢٢٫٤٢٤١٣٫٧٨١٣٦٫٢٠٥استثمارات أسھم
٦٧٫٦٣٤٫٢٤٠٤٣٧٫٣٨١٦٨٫٠٧١٫٦٢١٦٣٫٢٧٧٫٤١٨٣٤٤٫١٢٩٦٣٫٦٢١٫٥٤٧استثمارات سندات الدین

١١٨٫٤٤٢٢٢١١٨٫٤٦٤١٣٦٫٣٧٣٢٦١٣٦٫٣٩٩صنادیق استثمار
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٦٧٫٧٧٥٫١٠٦٤٥١٫٢١٩٦٨٫٢٢٦٫٣٢٥٦٣٫٤٣٦٫٢١٥٣٥٧٫٩٣٦٦٣٫٧٩٤٫١٥١
==================================================================

ما  ٢٠١٦مارس ٣١إعادة الشراء المدرجة ضمن استثمارات لغیر أغراض المتاجرة كما فيبلغت قیمة سندات الدین وفقا التفاقیات
ملیون درھم).٢٠١٥:٢٤٫٤٣٤دیسمبر ٣١(ملیون درھم ١٤٫٠٣٦قیمتھ 

مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالیة١٠

دیسمبر ٣١(ملیون درھم ١٢٫٢٣٦بقیمة تتضمن المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة أرصدة مستحقة للبنوك المركزیة 
.ملیون درھم)٢٠١٥:١٢٫٥٣٠



١٣

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

تجاریة یورو أوراق ١١

لالتفاق المبرم وفقا تجاریةیوروملیار دوالر أمریكي إلصدار أوراق٢تجاریة قیمتھ یوروقام البنك بتأسیس برنامج أوراق
مع سیتي بنك إن أیھ.٢٠٠٦سبتمبر ١٣بتاریخ 

شھراً.١٢إن ھذه السندات مقومة بعمالت مختلفة ولھا فترات استحقاق تقل عن 

حسابات العمالء وودائع أخرى١٢

(مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم
من حیث نوع الحساب:

٦١٢٫٩٦٨٫٥٨٤٩٦٫٨٠٩٫٥٨حسابات جاریة
٠٣٥٫٦٦٣٫١٢٦٦٧٫٤٤٩٫١٢حسابات توفیر

٤٠١٫٧٥١٫١٢٧٦٫٣٧٩٫١حسابات ھامشیة
٦٥٨٫٧١٨٫١٣٤٨٠٣٫٦٤٩٫١٣٨ودائع بإشعار وألجل

------------------------------------------------------------
٧٠٦٫١٠١٫٢٠٨٢٤٢٫٢٨٨٫٢١١

٠١٦٫٢٤٨٫٢٥٣١٦٫٥٢٦٫٢٢شھادات إیداع
------------------------------------------------------------

٧٢٢٫٣٤٩٫٢٣٣٥٥٨٫٨١٤٫٢٣٣
========================

(مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم
من حیث الطرف المقابل:

٢٧٫٦٧٢٫٩٣٧١١٩٫١٧٢٫٢٦القطاع الحكومي
٥٣٫١٤٣٫٢٩٦٧١٠٫٦٠٧٫٥١القطاع العام

٦٢٫٤١٩٫٠٨٣٨٦٥٫٦١٠٫٦٧قطاع الشركات / القطاع الخاص
  ٦٤٫٨٦٦٫٣٩٠٥٤٨٫٨٩٧٫٦٥قطاع األفراد / التجزئة

------------------------------------------------------------
٧٠٦٫١٠١٫٢٠٨٢٤٢٫٢٨٨٫٢١١

٠١٦٫٢٤٨٫٢٥٣١٦٫٥٢٦٫٢٢إیداعشھادات 
------------------------------------------------------------

٧٢٢٫٣٤٩٫٢٣٣٥٥٨٫٨١٤٫٢٣٣
========================



١٤

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

قروض ألجل١٣

(مدققة)٢٠١٥دیسمبر ٣١(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ٥أكثر من   ٥إلى ٣٣إلى ١أشھر٣  حتى    ٥أكثر من   ٥إلى ٣٣إلى ١أشھر٣  حتى    
المجموعسنواتسنواتسنواتإلى سنة واحدةأشھر٣المجموعسنواتسنواتسنواتإلى سنة واحدةأشھر٣

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھممعدل الفائدةالعملة

٢٫٠٠٩٫٠١٠-٨١٧٫٠٧٥١٫١٩١٫٩٣٥--٢٫١٢٣٫٣٥٧-٢٫٠٣٧٫٧٤٩٨٥٫٦٠٨--سنویاً  ٪٥إلى  ٪٣٫٤معدل فائدة ثابت من دوالر أسترالي

١١٤٫٢٩٣-١١٤٫٢٩٣---٢٦٥٫٤٣٦-١٤٩٫٣٦١١١٦٫٠٧٥--سنویاً  ٪٤٫٨إلى  ٪٤٫٦معدل فائدة ثابت من رینمینبي صیني

٩٩٫٨٨٧-٩٩٫٨٨٧---١٠٦٫٣٩٣-١٠٦٫٣٩٣---سنویاً  ٪٠٫٦معدل فائدة ثابت بنسبة یورو

٢٩٩٫٧٩٥١٦٠٫٠٥٠٤٢٩٫٨٣٣٨٨٩٫٦٧٨--٢٩٨٫٩٧١١٦٠٫٧٥٧٤٤٦٫٤١١٩٠٦٫١٣٩--سنویاً  ٪٤٫٥إلى  ٪٢٫٤معدل فائدة ثابت من ھونغ كونغدوالر 

٣٢٣٫٣٨٥٣٢٣٫٣٨٥----٣٦٥٫٧٢٨٣٦٥٫٧٢٨----سنویاً  ٪٢٫٦معدل فائدة ثابت بنسبة ین یاباني

٣٣٫١٨٤٣٣٫١٨٤----٣٧٫٧٦٦٣٧٫٧٦٦----سنویاً  ٪٠٫٥فائدة ثابت بنسبة معدلبیسو مكسیكي

٤٠٤٫٦١٦-٤٠٤٫٦١٦---٤٥٧٫٥٧٦-٤٥٧٫٥٧٦---سنویاً  ٪٤٫٩معدل فائدة ثابت من رینغیت مالیزي

٥٫٤٥١٫٧٧٩٢٫٣٨٨٫١٨٤١٢٫٤٩٠٫١٨١ ٤٫٦٥٠٫٢١٨ --٢٫٧٧٥٫٢٦٠١٫٨٩٨٫٥٠٦٥٫٥٥٦٫٦٩١٢٫٩٣٠٫٨٥٠١٣٫١٦١٫٣٠٧-سنویاً  ٪٥٫١إلى  ٪١معدل فائدة ثابت من دوالر أمریكي

١٫٣٧٦٫٧٣٤-١٫١٩٣٫٤٥٢١٨٣٫٢٨٢--١٫٧٤٤٫١١٠-٢٧٥٫٤٧٥١٫٢٨٥٫٣٢٣١٨٣٫٣١٢-نقطة أساس سنویاً ٦٨إلى  ٥أشھر لیبور + ٣-١دوالر أمریكي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-٦٫٩٦٠٫٥٤٠٧٫٦٠٥٫٨٤٢٣٫١٧٤٫٥٨٦١٧٫٧٤٠٫٩٦٨--٦٫٦٦٦٫٤١٢٣٫٧٨٠٫٧٥٥١٩٫١٦٧٫٨١٢ ٥٫٦٦٩٫٩١٠ ٣٫٠٥٠٫٧٣٥
========================================================================================================================

اد المبالغ األصلیة أو الفوائد أو أي حاالت إخفاق أخرى متعلقة قام البنك بالتحوط من التعرض لمخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبیة على القروض ألجل. لم یكن لدى المجموعة أي حاالت إخفاق في سد
: ال شيء).٢٠١٥مارس ٣١(٢٠١٦مارس ٣١بالقروض ألجل خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 



١٥

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

(تابع)قروض ألجل ١٣

أصدر البنك خالل الفترة سندات مختلفة بمعدالت فائدة ثابتة ومتغیرة، وفیما یلي القیم االسمیة للسندات الصادرة خالل الفترة:

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
فترة الثالثة أشھر فترة الثالثة أشھر 

المنتھیة فيالمنتھیة في
٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

١٤٧٫٦٣٥١١٨٫٣٩٠رینمینبي صیني 
٥٥٠٫٩٥٠٢٫٧٥٤٫٧٥٠دوالر أمریكي 

----------------------------------------------------
٦٩٨٫٥٨٥٢٫٨٧٣٫١٤٠

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

سندات ثانویة١٤

.٢٠١٦التي كانت مستحقة في مارس ٢٠٠٦مارس ١٥دفع البنك خالل الفترة مجمل قیمة السندات المصدرة بتاریخ 

(مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٩١٤٫٢٠٥-٢٠٠٦مارس ١٥إصدار 
٢٠١٢٤٢٢٫٢٣٨٣٦١٫٠٩٣دیسمبر ١٠إصدار 

------------------------------------------------
٤٢٢٫٢٣٨١٫٢٧٥٫٢٩٨

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

قام البنك بالتحوط من التعرض لمخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبیة على بعض السندات الثانویة. لم یكن لدى المجموعة أي 
حاالت إخفاق في سداد المبالغ األصلیة أو الفوائد أو أي حاالت إخفاق أخرى متعلقة بالسندات الثانویة خالل فترة الثالثة أشھر 

: ال شيء).٢٠١٥مارس ٣١(٢٠١٦مارس ٣١المنتھیة في 

رأس المال واالحتیاطیات ١٥

رأس المال
٠٫٤٥، على توزیعات أرباح نقدیة بقیمة ٢٠١٦مارس ١٥وافق مساھمو البنك في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد في 

أسھم  ٪٢٠١٥:١٠دیسمبر ٣١(وال شيء أسھم منحة درھم لكل سھم عادي)٢٠١٥:٠٫٤٠دیسمبر ٣١(درھم لكل سھم عادي 
ألف سھم عادي بقیمة درھم واحد لكل سھم).٤٧٣٫٦١١منحة من خالل إصدار 

یعد االحتیاطي العام متاحا للتوزیع على المساھمین بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة. وقد وافقت الجمعیة العمومیة السنویة في 
إلى ملیار درھم)٢٠١٥:٢٫٤دیسمبر ٣١(ملیار درھم ٢على تحویل ما قیمتھ ٢٠١٦مارس ١٥اجتماعھا المنعقد بتاریخ 

االحتیاطي العام.



١٦

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

سندات الشق األول من رأس المال١٦

(مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمدرھمألف العملة

  ٠٠٠٫٠٠٠٫٤٠٠٠٫٠٠٠٫٤درھمسندات حكومة أبوظبي
سنویاً) ٪٢٫٣أشھر إیبور زائدا ھامش  ٦(   

٧٥٠٫٧٥٤٫٢٧٥٠٫٧٥٤٫٢دوالر أمریكيملیون دوالر أمریكي ٧٥٠سندات بقیمة 
----------------------------------------------------سنویاً)   ٪٣٫٣٥(متوسط معدل المقایضة لخمس سنوات زائدا 

٧٥٠٫٧٥٤٫٦٧٥٠٫٧٥٤٫٦  
====================

سندات الشق األول من رأس المال ھي سندات دائمة ثانویة غیر مضمونة وتحمل فائدة ثابتة خالل الفترة األولیة وتدفع في نھایة كل 
دفع أي من الفوائد بناًء على تقدیره الخاص. وال یحق لحامل تلك السندات المطالبة بالفائدة، وال ستة أشھر. ویحتفظ البنك بحق عدم 

یعد اختیار البنك عدم سداد الفائدة حدثا من أحداث التخلف عن السداد، عالوة على تلك الحاالت التي ال ُیسمح فیھا للبنك بدفع الفائدة
في أي تاریخ دفع معین.

أو ظھر حدث یستوجب عدم الدفع، فإنھ ال یحق للبنك: (أ) اإلعالن عن أي توزیعات أو أرباح أو بنك عدم الدفعوفي حال اختار ال
دفعھا، أو (ب) استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفیض أو االستحواذ بأي وسیلة كانت على أي جزء من رأس المال أو أي أوراق 

ھا، باستثناء األوراق المالیة التي تنص بنودھا على اإللزام بالسداد أو التحویل إلى مالیة من البنك تكون مساویة للسندات أو أقل من
حقوق الملكیة، في كل الحاالت إال إذا تم، أو لحین أن یتم، سداد دفعتین متتالیتین كاملتین لكل قسیمة.

.ملیون درھم)٢٠١٥:٦٤٫٢مارس ٣١(ملیون درھم ٦٥٫٨اختار البنك خالل الفترة دفع قسائم بقیمة 

برنامج خیارات األسھم ١٧

بإطالق برنامج سداد یرتكز على خیارات أسھم ("البرنامج") لنخبة من الموظفین بفترة استحقاق ثالث ٢٠٠٨قام البنك خالل عام 
ھو أن یستمر سنوات، ویمكن ممارسة ھذه الخیارات خالل الثالث سنوات الالحقة لفترة االستحقاق. والشرط الرئیسي لالستحقاق 

حامل الخیار في عملھ لدى البنك حتى نھایة فترة االستحقاق. ویسقط حق استخدام الخیارات بعد مضي ست سنوات من تاریخ 
المنح، بصرف النظر عما إذا كان قد تم ممارسة الخیار أم ال.

ل الفترة قام البنك بإصدار وتحویل أّسست المجموعة شركة تابعة إلصدار األسھم عندما یمارس الموظف الخیار الممنوح. وخال
ل ھذه األسھم معاملة أسھم الخزینة لحین استحقاقھا إلى الشركة التابعة. وتعامَ : ال شيء)٢٠١٥مارس ٣١(ألف سھم ٤٤٫٨٢٣

من أصحاب الخیارات.

، ألف خیار)٢٠١٥:١٧٫٦١٥مارس ٣١(ألف خیار لموظفیھ المؤھلین ٢٣٫٠٦٠منح البنك خالل الفترة شریحة جدیدة تضم 
وذلك في إطار البرنامج الحالي لخیارات أسھم للموظفین.

مما أدى إلى زیادة ألف خیار)٢٠١٥:١٫٨١٠مارس ٣١(ألف خیار ١٫٢٦٠في تاریخ التقریرقد مارسوا حاملو الخیاراتكان
ألف ٧٫٤٢٩ مبلغسھم باألوعالوة إصدار ألف درھم)٢٠١٥:١٫٨١٠مارس ٣١(ألف درھم ١٫٢٦٠إجمالي رأس المال بمبلغ 

.ألف درھم)٢٠١٥:١٢٫٥١٧مارس ٣١(درھم 
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احتیاطي القیمة العادلة١٨

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم
استثمارات متاحة للبیع-التقییم احتیاطي إعادة 

٣٣١٫٦٢٠)٢٨٧٫٠١٢(ینایر١في 
١٢٦٫٣٠٥)٤٩٨٫٧٣٥(صافي التغیرات في القیمة العادلة

----------------------------------------
٤٥٧٫٩٢٥)٧٨٥٫٧٤٧(مارس٣١كما في 

----------------------------------------
تحوط التدفقات النقدیة-احتیاطي التحوط 

  )٦٨٨٫٦()٩٢٥٫٤٤(ینایر١في 
)٧٥٧٫١٣(٣٤٢٫٢٥صافي التغیرات في القیمة العادلة

----------------------------------------
)٤٤٥٫٢٠()٥٨٣٫١٩(مارس٣١كما في 

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

------------------------------------------------
٤٨٠٫٤٣٧)٣٣٠٫٨٠٥(مارس٣١المجموع كما في 

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

التزامات ومطلوبات محتملة١٩

تبرم المجموعة، في سیاق عملھا االعتیادي، أنواعا مختلفة من المعامالت التي تشمل التعھد بالتزامات معینة مثل خطابات االعتماد 
والتزامات القروض غیر المسحوبة.والضمانات 

.ملیون درھم)٢٠١٥:٢٩٫٧٩٠دیسمبر ٣١(ملیون درھم ٣٠٫٨٩٠بلغت قیمة التزامات التسھیالت االئتمانیة غیر المسحوبة 

لم یكن ھناك أي تغیرات جوھریة أخرى في المطلوبات وااللتزامات المحتملة خالل الفترة ما عدا تلك الناجمة في سیاق العمل 
العتیادي.  ا

صافي مخصص انخفاض القیمة٢٠

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
فترة الثالثة أشھر فترة الثالثة أشھر 

المنتھیة فيالمنتھیة في
٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٢٫٧٦١٩٩٫٣٦٨مخصص جماعي للقروض والسلفیات
٤٢٧٫٩٠٨٣٣٦٫٤٥٤مخصص محدد للقروض والسلفیات

)١٩٨٫٧٢١()٧٥٫٤٦٢(إعادة تسجیل مخصصات القروض والسلفیات
)٤٤٫٠١٦()٦١٫٤٣٠(استرداد مخصصات خسائر القروض

)٢٩٫٣١٦()١٠٫٩٢٣(استرداد قروض محذوفة سابقا
١٢٫٠٤٣٦٫٣٩٢حذف موجودات مالیة تعرضت النخفاض في قیمتھا

----------------------------------------------
٢٩٤٫٨٩٧١٧٠٫١٦١

==================
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ربحیة السھم٢١

تحتسب ربحیة السھم بقسمة صافي أرباح الفترة بعد اقتطاع دفعات سندات الشق األول من رأس المال على المتوسط المرجح لعدد 
األسھم العادیة المصدرة خالل الفترة كما ھو موضح أدناه:

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ربحیة السھم األساسیة:
١٫٢٧٠٫٦٠٤١٫٤٢٣٫١٥٢صافي أرباح الفترة (ألف درھم) 

)٦٤٫٢١٢()٦٥٫٧٥١(ناقصا: دفعات سندات الشق األول من رأس المال (ألف درھم)
------------------------------------------------

١٫٢٠٤٫٨٥٣١٫٣٥٨٫٩٤٠صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق األول من رأس المال (ألف درھم)
======================

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة:

٥٫١٩٨٫٦٤٠٤٫٧٢٣٫١٧٢(باآلالف)ینایر ١عدد األسھم العادیة كما في 
٤٧٢٫٤٩٢-(باآلالف)٢٠١٥تأثیر أسھم المنحة المصدرة خالل 

٤٢٠٦٢٧المتوسط المرجح لعدد األسھم الممارسة بموجب برنامج خیارات األسھم (باآلالف)
------------------------------------------------

٥٫١٩٩٫٠٦٠٥٫١٩٦٫٢٩١(باآلالف)المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة
======================

٠٫٢٣٠٫٢٦ربحیة السھم األساسیة (بالدرھم)
==============

ربحیة السھم المخّفضة:
١٫٢٠٤٫٨٥٣١٫٣٥٨٫٩٤٠صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق األول من رأس المال (ألف درھم)

١١٫٣٧٣١١٫٢٢١السندات القابلة للتحویل (ألف درھم)زائدا: الفائدة على 
----------------------------------------------

١٫٢١٦٫٢٢٦١٫٣٧٠٫١٦١ربحیة السھم المخفضة (ألف درھم)صافي أرباح الفترة من أجل حساب
========================

(باآلالف)المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
٥٫١٩٩٫٠٦٠٥٫١٩٦٫٢٩١

  ١١٧٫٦٥٥١١٧٫٦٥٥تأثیر األسھم العادیة المحتملة المخفضة المصدرة (باآلالف)
١٫٨٨٩٧٫١٩١المتوسط المرجح لعدد األسھم المخفّضة بموجب برنامج خیارات األسھم (باآلالف)

------------------------------------------------
٥٫٣١٨٫٦٠٤٥٫٣٢١٫١٣٧لعدد األسھم العادیة المصدرة من أجل حساب ربحیة السھم المخفّضة (باآلالف)المتوسط المرجح

========================
٠٫٢٣٠٫٢٦ربحیة السھم المخّفضة (بالدرھم)

==============
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معلومات القطاعات٢٢

القطاع الجغرافيقطاع األعمال
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

قطاع الخدمات 
المصرفیة العالمیة 

والشركاتللمؤسسات 
قطاع إدارة الثروات 

العالمیة

قطاع الخدمات 
المصرفیة العالمیة 

لألفراد واألعمال 
المجموعالرئیسيالمركزالتجاریة

اإلمارات العربیة 
المجموعباقي دول العالمالخلیجیةالدول المتحدة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١ة أشھر المنتھیة في لفترة الثالث

١٫٨٣٠٫٨٩٤١٫٤٨١٫٣١٨٦٨٫٩٥٦٢٨٠٫٦٢٠١٫٨٣٠٫٨٩٤)٣٧٫٢٤٥(٨٦٠٫٢٧٧١٦٨٫٠٣١٨٣٩٫٨٣١صافي إیرادات الفوائد
٤٥٩٫٣١٢٥٣٫٦٩٦٢٩٢٫٩٤٢١٣٫٣٧٩٨١٩٫٣٢٩٦٢٦٫٧٨٠١٧٫٢٤٢١٧٥٫٣٠٧٨١٩٫٣٢٩صافي اإلیرادات باستثناء الفوائد

٤٥٥٫٩٢٧٢٫٦٥٠٫٢٢٣ ٢٫٦٥٠٫٢٢٣٢٫١٠٨٫٠٩٨٨٦٫١٩٨)٢٣٫٨٦٦(١٫٣١٩٫٥٨٩٢٢١٫٧٢٧١٫١٣٢٫٧٧٣إیرادات تشغیلیة
===========================================================================================

مصاریف عمومیة وإداریة ومصارف تشغیلیة 
٣٣٩٫٢٧٠٩٢٫٠٥٧٥٧٥٫٠٥٩١٫٧٨٠١٫٠٠٨٫١٦٦٨٠٩٫٠٠٦٣٩٫٠٠٧١٦٠٫١٥٣١٫٠٠٨٫١٦٦أخرى

٢٩٤٫٨٩٧)٣٨٫٢٤٦(٧٫١٥٨٣٠٩٫٦٧٨٤٣٫٩٣٣٢٩٤٫٨٩٧٣٢١٫٩٥١١١٫١٩٢)٦٥٫٨٧٢( صافي مخصص انخفاض القیمة
===========================================================================================

١٫٣٤٧٫١٦٠٩٧٧٫١٤١٣٥٫٩٩٩٣٣٤٫٠٢٠١٫٣٤٧٫١٦٠)٦٩٫٥٧٩(١٫٠٤٦٫١٩١١٢٢٫٥١٢٢٤٨٫٠٣٦األرباح قبل الضریبة
===========================================================================================

٤٫٢١٢٧٢٫٣٤٤٧٦٫٥٥٦ -٧٦٫٥٥٦)٤٩٠(٥٠٫٠٤٥١٦٫١٦٠١٠٫٨٤١ضریبة خارجیة
===========================================================================================

١٫٢٧٠٫٦٠٤٩٧٧٫١٤١٣١٫٧٨٧٢٦١٫٦٧٦١٫٢٧٠٫٦٠٤)٦٩٫٠٨٩(٩٩٦٫١٤٦١٠٦٫٣٥٢٢٣٧٫١٩٥صافي أرباح الفترة
===========================================================================================

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في كما 

٦٤٫٧٩٤٫٨٣٥٤٥٢٫٣٤١٫٦٠٩٣٠٨٫٩٢٨٫٩٦٨١٠٫١٠٠٫٧٠٥٩٠٫١٢٥٫٢١٣٤٠٩٫١٥٤٫٨٨٦ ٨٥٫٨١٩٫٦٢٠   ٢٦٩٫٠٢٠٫٦٨٩٣٢٫٧٠٦٫٤٦٥مجموع موجودات القطاع
============================================================================================

)٩٫٤٨٥٫٣٣٣()٥٢٫٦٧٢٫٠٥٦(أرصدة بین القطاعات
-------------------------------------------------------------------------

٣٩٩٫٦٦٩٫٥٥٣٣٩٩٫٦٦٩٫٥٥٣مجموع الموجودات
===========================

٢٦٦٫٣٤٤٫١٠٧٣١٫٧٨٩٫٠٩١٨٣٫٥١٩٫٠٤٤٢٩٫٠٨٨٫٥٩٨٤١٠٫٧٤٠٫٨٤٠٢٧١٫٧٩٢٫٩٣٧٨٫٦٤٢٫٩٢٠٨٧٫١١٨٫٢٦٠٣٦٧٫٥٥٤٫١١٧مجموع مطلوبات القطاع
==========================================================================================

)٩٫٤٨٥٫٣٣٣()٥٢٫٦٧٢٫٠٥٦(القطاعاتأرصدة بین 
------------------------------------------------------------------------

٣٥٨٫٠٦٨٫٧٨٤٣٥٨٫٠٦٨٫٧٨٤مجموع المطلوبات
============================
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(تابع)معلومات القطاعات ٢٢

القطاع الجغرافيقطاع األعمال
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

قطاع الخدمات 
المصرفیة العالمیة 

للمؤسسات والشركات
قطاع إدارة الثروات 

العالمیة

قطاع الخدمات 
المصرفیة العالمیة 

لألفراد واألعمال 
المجموعالرئیسيالمركزالتجاریة

اإلمارات العربیة 
المجموعباقي دول العالمالخلیجیةالدول المتحدة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٫٧٨٩٫٣٧٦١٫٤٥١٫٤٨٠٥٧٫٤٤٨٢٨٠٫٤٤٨١٫٧٨٩٫٣٧٦)٧٫٨٤٤(٦٧٧٫٤٠٢ ٩٣٧٫٢٧٢١٨٢٫٥٤٦صافي إیرادات الفوائد
٤٢٧٫١١٩٦٥٫٧٨٩٢٧١٫٥٤١١٢٩٫٨٩١٨٩٤٫٣٤٠٧١٠٫٩٢٧٢٠٫٦٥٩١٦٢٫٧٥٤٨٩٤٫٣٤٠صافي اإلیرادات باستثناء الفوائد

١٫٣٦٤٫٣٩١٢٤٨٫٣٣٥٩٤٨٫٩٤٣١٢٢٫٠٤٧٢٫٦٨٣٫٧١٦٢٫١٦٢٫٤٠٧٧٨٫١٠٧٤٤٣٫٢٠٢٢٫٦٨٣٫٧١٦إیرادات تشغیلیة
===========================================================================================

مصاریف عمومیة وإداریة ومصارف تشغیلیة 
١٫٠١٣٫٩٥٠ ٣٣٨٫٤٣١٨٦٫٣٩٥٥٨٨٫٣٩٨٧٢٦١٫٠١٣٫٩٥٠٨٢٤٫٣٧٦٣٩٫٠٢٩١٥٠٫٥٤٥أخرى

٤٫٧٤٥١٧٠٫١٦١ ١٧٠٫١٦١١٦٢٫٢٥٢٣٫١٦٤)١٣٨٫٠٦٦(٢٥٠٫٥٠٢٥٤٣٥٧٫١٨٢صافي مخصص انخفاض القیمة
===========================================================================================

٧٧٥٫٤٥٨١٦١٫٣٩٧٣٠٣٫٣٦٣٢٥٩٫٣٨٧١٫٤٩٩٫٦٠٥١٫١٧٥٫٧٧٩٣٥٫٩١٤٢٨٧٫٩١٢١٫٤٩٩٫٦٠٥األرباح قبل الضریبة
===========================================================================================

١٫٧٦٥٧٤٫٦٨٨٧٦٫٤٥٣-٧٦٫٤٥٣)٩٠(٤٣٫٥٢٩٢٠٫٦١٢١٢٫٤٠٢ضریبة خارجیة
===========================================================================================

٧٣١٫٩٢٩١٤٠٫٧٨٥٢٩٠٫٩٦١٢٥٩٫٤٧٧١٫٤٢٣٫١٥٢١٫١٧٥٫٧٧٩٣٤٫١٤٩٢١٣٫٢٢٤١٫٤٢٣٫١٥٢صافي أرباح الفترة
===========================================================================================

(مدققة)٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في 

٢٧٧٫٨٨٠٫٢٧٦٣٢٫١٣٥٫١٤٠٨٦٫٤٤١٫٦٠٢٦٠٫٣٩٤٫٢٦٤٤٥٦٫٨٥١٫٢٨٢٣٢٢٫١٦٩٫٧١٤٩٫٩٢٢٫١٦٥٨٨٫٨٤٣٫٢٤١٤٢٠٫٩٣٥٫١٢٠مجموع موجودات القطاع
==================================================================================================

)١٤٫٣٧١٫٣١٣()٥٠٫٢٨٧٫٤٧٥(أرصدة بین القطاعات
----------------------------------------------------------------------

٤٠٦٫٥٦٣٫٨٠٧٤٠٦٫٥٦٣٫٨٠٧مجموع الموجودات
============================

٢٧٢٫٧٦٥٫٦٨٩٣١٫١٦٩٫١٩٩٨٣٫٣٠٣٫٤٧٥٢٦٫٣٩٤٫٢٦٦٤١٣٫٦٣٢٫٦٢٩٢٨٣٫٦١٢٫٦٥٩٨٫٣٨٩٫٨٣٦٨٥٫٧١٣٫٩٧٢٣٧٧٫٧١٦٫٤٦٧القطاعمجموع مطلوبات 
==================================================================================================

)١٤٫٣٧١٫٣١٣()٥٠٫٢٨٧٫٤٧٥(أرصدة بین القطاعات
---------------------------------------------------------------------

٣٦٣٫٣٤٥٫١٥٤٣٦٣٫٣٤٥٫١٥٤مجموع المطلوبات
============================



٢١

المالیة المرحلیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول البیانات 

األطراف ذات العالقة٢٣

تعریف األطراف ذات العالقة

تعتبر األطراف أطرافاً ذات عالقة إذا كانت لطرف القدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام علیھ عند اتخاذ 
على كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة القرارات المالیة أو التشغیلیة. تشتمل األطراف ذات العالقة 

بالمجموعة. یتألف كبار موظفي اإلدارة من أعضاء اللجنة التنفیذیة بالمجموعة الذین یشاركون في عملیة التخطیط االستراتیجي 
عة، وُتجرى المعامالت وفقاً للشروط واتخاذ القرارات بالمجموعة. تتم الموافقة على شروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجمو

المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة.

الشركة األم والطرف المسیطر المطلق

دیسمبر ٣١( ٪٦٩٫٩٠، تأّسس مجلس أبوظبي لالستثمار ("المجلس") الذي یمتلك نسبة ٢٠٠٦) لسنة ١٦وفقاً ألحكام القانون رقم (
در للبنك.من رأس المال المص)٪٢٠١٥:٦٩٫٩٢

تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم
تعویضات كبار موظفي اإلدارة

٣٠٫٧٩٣٦٠٫٥٤٣منافع توظیف قصیرة األجل
٥١٤٥١٤منافع تقاعد

٤٦٣٤٤٧منافع نھایة الخدمة
٢٫٨٦٩٣٫٢٤١مدفوعات على أساس األسھم

====================
٢٫٦٦٨١٫٧٢٢مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

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

فیما یخص سندات الشق ملیون درھم)٢٠١٥:٦٤٫٢مارس ٣١(ملیون درھم ٦٥٫٨قرر البنك خالل الفترة سداد قسائم بقیمة 
.ملیار درھم) ٤: ٢٠١٥دیسمبر ٣١(ملیار درھم  ٤األول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي والبالغة 

األحكام والشروط

یتم منح الموجودات والمطلوبات المالیة وقبولھا بعمالت متعددة ولفترات زمنیة مختلفة. تتراوح معدالت الفائدة المكتسبة على ھذه 
مارس ٣١(سنویاً  ٪٨٫٥٠إلى  ٪٠٫١٠وجودات المالیة المقدمة بعمالت متعددة ألطراف ذات عالقة خالل الفترة من سالب الم

، بینما تتراوح معدالت الفائدة المتكبدة على المطلوبات المالیة بعمالت متعددة من أطراف ذات سنویاً) ٪٨٫٢٥: ال شيء إلى ٢٠١٥
.سنویاً) ٪٣٫٧٠: ال شيء إلى ٢٠١٥مارس ٣١(سنویاً  ٪٦ عالقة خالل الفترة بین ال شيء إلى

تشمل القروض لألطراف ذات العالقة قروضا غیر مضمونة وقروضا مضمونة بالكامل.



٢٢

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

(تابع)األطراف ذات العالقة٢٣

عضاء مجلس أ
وكباراإلدارة

أخرىالرئیسيالمساھمموظفي اإلدارة

(غیر مدققة) 
مارس ٣١

٢٠١٦

(مدققة)
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
المجموعالمجموع

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

فیما یلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة بتاریخ التقریر:

  ١٫٠٠٤٫٨٧٨٧٫٨١٥٫٦٢٤٦٠٫٠٤٩٫٦٤٣٦٨٫٨٧٠٫١٤٥٣٦٩٫٩٣٠٫٦٦موجودات مالیة
============================================================

٤٦٠٫٦٢٢٨٫٦٣٢٫٦٥٤٤٥٫٩٨٠٫٢٥٨٥٥٫٠٧٣٫٥٣٤١٨٣٫٦٧٩٫٥٠مطلوبات مالیة
============================================================

٤٥٥٫١٨٣٥٫٤٣٦٫٠٢٦١٣٫٩١٢٫٣٠٥١٩٫٨٠٣٫٥١٤٧٢٠٫٩٥٨٫٢٢مطلوبات طارئة
============================================================

فیما یلي المعامالت المبرمة خالل فترة الثالثة أشھر مع األطراف ذات العالقة:
(غیر مدققة) 

مارس ٣١
٢٠١٥

٧٫٢٥٠١٧٢٫٠٩٣٤١٩٫٦٥٩٥٩٩٫٠٠٢٥٣٨٫٢٥٧إیرادات الفوائد
============================================================

٢٣٦١١٦٫٦٧٨٧٥٫٣١٠١٩٢٫٢٢٤١٠٩٫٢٠١مصاریف الفوائد
============================================================

١٫٢٦٤٦٣٨١٢٫٨٤٩١٤٫٧٥١٢١٫٩٩٧إیرادات الرسوم والعموالت
============================================================

یشمل بند "أخرى" جھات تابعة لحكومة أبوظبي.

لم یتم تسجیل أي مخصصات عن انخفاض القیمة للقروض والسلفیات المقدمة ألطراف ذات عالقة أو للمطلوبات الطارئة الصادرة 
.: ال شيء درھم)٢٠١٥مارس ٣١(لمصلحة أطراف ذات عالقة خالل الفترة 

األرقام المقارنة٢٤

مع سیاسات العرض واالحتساب المطبقة في ھذه البیانات المالیة لقد أعید تصنیف بعض األرقام المقارنة عند االقتضاء لكي تتوافق
.رحلیة الموحدة الموجزةالم


