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٣  

  
  و الخسائرألألرباح  بيان المرحلي الموجز الموحدال
  (غير مدققة)   المنتھية في فترةلل

  
  جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 

  .١المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة رقم إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات 
   

  المنتھية في فترة الثالثة أشھر  المنتھية فيتسعة أشھرفترة ال  
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٥سبتمبر٣٠  

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم إيضاح  
       

  ٢٫٢٢٠٫٩١٥  ٢٫٢٢٠٫٤٥٨  ٦٫٣٥٧٫١٢٤ ٦٫٦٤٣٫٠٨٣   إيرادات الفوائد
  )٥٠٧٫٩٥٧(  )٤٨٢٫١٢٥(  )١٫٤٦٧٫٣٤٩( )١٫٤٤٦٫٧٩٦(   مصروفات الفوائد

    ------------------------------- ----------------------------  -------------------------------  -------------------------------  
  ١٫٧١٢٫٩٥٨  ١٫٧٣٨٫٣٣٣  ٤٫٨٨٩٫٧٧٥ ٥٫١٩٦٫٢٨٧   صافي إيرادات الفوائد

    ------------------------- -------------------------  -------------------------  -------------------------  
  ٨٧٫٤٢٩  ٩٩٫٩٩٦  ٢٤٤٫٨٧٨ ٢٨٣٫١٥٢   إيرادات عقود التمويل اإلسالمي

  )٤٫٦٩٠(  )٤٫٤١١(  )١١٫٣٦٠( )١٦٫١٨٠(   حصة المودعين من األرباح
    ------------------------- -------------------------  -------------------------  -------------------------  
  ٨٢٫٧٣٩  ٩٥٫٥٨٥  ٢٣٣٫٥١٨ ٢٦٦٫٩٧٢  صافي اإليرادات من عقود التمويل اإلسالمي

    ------------------------- -------------------------  -------------------------  -------------------------  
 صافي إيرادات الفوائد و عقود التمويل

  اإلسالمي   
 

١٫٧٩٥٫٦٩٧  ١٫٨٣٣٫٩١٨  ٥٫١٢٣٫٢٩٣  ٥٫٤٦٣٫٢٥٩  

        
  ٧٤٠٫٢٧٣  ٧١٤٫٩٨٠  ٢٫١٨٣٫١٩٨ ٢٫٢٠٢٫٢٨١   إيرادات رسوم وعموالت

  )١٧٦٫٨٨١(  )٢٢٣٫١٥٣(  )٤٩١٫٣٧٤( )٦٣٣٫١٠٢(   مصروفات رسوم وعموالت
    ------------------------- -------------------------  -------------------------  -------------------------  

  ٥٦٣٫٣٩٢  ٤٩١٫٨٢٧  ١٫٦٩١٫٨٢٤  ١٫٥٦٩٫١٧٩  صافي إيرادات رسوم وعموالت
    ------------------------- -------------------------  -------------------------  -------------------------  

  ٣٥٫٠٥٠  ٢٨١٫٠٢٠  ٢٣٩٫٨٩٦ ٥٩٣٫٥٠٧   صافي أرباح تحويل العمالت األجنبية 
  ١٦١٫٢٤٨  )١١٫١٣٨(  ٤٨٩٫٥٧٠ ٣١٠٫٥٩٧   صافي أرباح االستثمارات والمشتقات

  ١٤٫١١٧  ١٫٣٧٥  ١١٣٫٤٤٢ ٦٢٫٣٧٨   اإليرادات التشغيلية األخرى              
    ------------------------- -------------------------  -------------------------  -------------------------  
  ٢١٠٫٤١٥  ٢٧١٫٢٥٧  ٨٤٢٫٩٠٨ ٩٦٦٫٤٨٢  
    ------------------------- -------------------------  -------------------------  -------------------------  

  ٢٫٥٦٩٫٥٠٤  ٢٫٥٩٧٫٠٠٢  ٧٫٦٥٨٫٠٢٥ ٧٫٩٩٨٫٩٢٠   إيرادات التشغيل
       

  مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات
  تشغيلية أخرى   

  
)٣٫٠٤٣٫٦٨٩( 

  
)٢٫٥٨٥٫٦٦٦(  

  
)١٫٠١٧٫٤٤٤( 

  
)٩٢٩٫٦٩٣(  

    ------------------------- -------------------------  -------------------------  -------------------------  
 القيمةانخفاضمخصص صافي قبل األرباح

    والضرائب   
 

١٫٦٣٩٫٨١١  ١٫٥٧٩٫٥٥٨  ٥٫٠٧٢٫٣٥٩  ٤٫٩٥٥٫٢٣١  

      
  )٢٠٢٫٣٦١(  )١٧٠٫٩٠٧(  )٦٦٧٫٧٣٢( )٥٠٧٫٣٠٢(  ٢١  صافي مخصص انخفاض  القيمة

    ------------------------- -------------------------  -------------------------  -------------------------  
  ١٫٤٣٧٫٤٥٠  ١٫٤٠٨٫٦٥١  ٤٫٤٠٤٫٦٢٧ ٤٫٤٤٧٫٩٢٩   األرباح قبل الضرائب

       
  )٦٧٫٦٧٣(  )٨٢٫٢٠٧(  )١٩٧٫٧١٧( )٢٥٢٫١٠١(   مصاريف ضرائب الدخل الخارجية

    ------------------------- -------------------------  -------------------------  -------------------------  
  ١٫٣٦٩٫٧٧٧  ١٫٣٢٦٫٤٤٤  ٤٫٢٠٦٫٩١٠ ٤٫١٩٥٫٨٢٨   صافي أرباح الفترة

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

  ٠،٢٥  ٠،٢٤  ٠،٧٨ ٠،٧٨  ٢٢ ربحية السھم األساسية (درھم)
  ====== ======  ======  ======  

  ٠،٢٥  ٠،٢٤  ٠،٧٦ ٠،٧٧  ٢٢ ربحية السھم المخفضة (درھم)
    ====== ======  ======  ======  



  

٤  

  
  بيان الدخـل الشامل المرحلي الموجز الموحد 

  (غير مدققة)   المنتھية في فترةلل
  

  
  جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 

  .١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 
  
  

  المنتھية في لفترة الثالثة أشھر  في منتھيةال تسعة أشھرلفترة ال  
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم إيضاح  

      
  ١٫٣٦٩٫٧٧٧  ١٫٣٢٦٫٤٤٤  ٤٫٢٠٦٫٩١٠  ٤٫١٩٥٫٨٢٨   صافي أرباح الفترة

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  
       إيرادات شاملة أخرى

تصنيفھا الحقاً ضمن البيانبنود قد يتم إعادة 
المرحلي الموجز الموحد لألرباح و 

  الخسائر

     

      
  )٢٤٫٩٢٣(  )٢٫٨٨٩(  )٦٫٣٦٤(  )١٠٫٩١٥(   فرق الصرف عند تحويل العمليات الخارجية

      
  )٣٣٫٥٦٠(  )٨٣٤٫٦٣٠(  ١٥٠٫٣٣١  )٨٨٣٫٨٤٠(  ١٩  التغير في احتياطي القيمة العادلة خالل الفترة

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

  الخسائر

     

      
  -  ٢٤٣ - ١٨٩  المحددةالتعويضات التزامات قياسإعادة

  ----------------------  ----------------------  ---------------------  ---------------------  
  )٥٨٫٤٨٣(  )٨٣٧٫٢٧٦(  ١٤٣٫٩٦٧  )٨٩٤٫٥٦٦(   للفترةإيرادات شاملة أخرى 

    ----------------------  ----------------------  ---------------------  ---------------------  
  ١٫٣١١٫٢٩٤  ٤٨٩٫١٦٨  ٤٫٣٥٠٫٨٧٧  ٣٫٣٠١٫٢٦٢   إجمالي الدخل الشامل للفترة

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



  
  

٥  

  
  التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحدبيان 

  المنتھية في (غير مدققة)  تسعة أشھراللفترة 
  

  

  جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية  الموجزة الموحدة. ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 
.١الموحدة مدرج على الصفحة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

  

  رأس المال
عالوة إصدار 

  أسھم
االحتياطي 
  القانوني

االحتياطي 
  الخاص

  االحتياطي 
  العام

  سندات الشق
  األول الرأسمالية 

برنامج خيارات 
  األسھم 

احتياطي القيمة 
  العادلة

تحويل احتياطي 
  العمالت األجنبية

  سندات
قابلة للتحويل 

بند حقوق 
  اإلجمالي  أرباح محتجزة  الملكية

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                          

  ٣٤٫٦٧١٫٣٩١  ٥٫٧٨٩٫٦٢٦  ١٠٨٫٢٦٥  )٨٩٫٤١٣(  ٨٢٣٫٠٥٣  ١٠٧٫٦٨٢  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٫٢٠٢٫٥٤٤  ٢٫١٥٢٫٧٧٨  ٢٫١٥٢٫٧٧٨  ١٤٣٫٦٠٨  ٤٫٢٨٠٫٤٧٠  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
  ٤٫٣٥٠٫٨٧٧  ٤٫٢٠٦٫٩١٠  -  )٦٫٣٦٤(  ١٥٠٫٣٣١  -  -  -  -  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
                         معامالت مع مالك المجموعة

  )١١٫٤٩٨(  )١١٫٤٩٨(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  زكاة
  ١١٣٫٤٠٣  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٩٩٫٢٨٥  ١٤٫١١٨  )١٨(إيضاح خيارات أسھم ممارسة 

  -  -  -  -  -  -  -  ٢٫٣٤٤  -  -  -  )٢٫٣٤٤(  )١٨(إيضاح أسھم خزينة  تعديالت
  -  -  -  -  -  -  -  )٤٣٠٫٥٥٦(  -  -  -  ٤٣٠٫٥٥٦  )١٦(إيضاح أسھم منحة مصدرة 

  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )١٦(إيضاح  ٢٠١٣توزيعات أرباح عن عام 
  -  )٢٫٤٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  -  -  -  -  )١٦(ايضاح تحويل إلى احتياطي عام 

  ٣٧٫٦٣٣  -  -  -  -  ٣٧٫٦٣٣  -  -  -  -  -  -  خيارات األسھم مقدمة للموظفين  
  مدفوعات على سندات الشق األول

  )١٨٧٫٤٩٥(  )١٨٧٫٤٩٥(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) ١٧(إيضاح الرأسمالية    

  -----------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------------------------------ ----------------------------- 
  ٣٧٫٢٦١٫٤٦٣  ٥٫٦٨٤٫٦٩٥  ١٠٨٫٢٦٥  )٩٥٫٧٧٧(  ٩٧٣٫٣٨٤  ١٤٥٫٣١٥  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧٫١٧٤٫٣٣٢  ٢٫١٥٢٫٧٧٨  ٢٫١٥٢٫٧٧٨  ٢٤٢٫٨٩٣  ٤٫٧٢٢٫٨٠٠  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠الرصيد في 

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

  ٣٧٫٩٦٣٫٣٨٢  ٦٫٦١١٫٨١٢  ١٠٨٫٢٦٥  )١١٢٫١٤٣( ٣٢٤٫٩٣٢ ١٥١٫٤٢٧ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٧٫١٧٤٫٣٣٢ ٢٫٣٦٨٫٠٥٦ ٢٫٣٦٨٫٠٥٦ ٢٤٥٫٤٧٣ ٤٫٧٢٣٫١٧٢ ٢٠١٥يناير١الرصيد في
  ٣٫٣٠١٫٢٦٢  ٤٫١٩٦٫٠١٧  -  )١٠٫٩١٥(  )٨٨٣٫٨٤٠(  -  -  -  -  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
                         معامالت مع مالك المجموعة

  )٩٫٤٤٧(  )٩٫٤٤٧(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  زكاة
  ٢٢٫٧٤٨  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٩٫٧٧٢  ٢٫٩٧٦  )١٨(إيضاح خيارات أسھم ممارسة 

  -  -  -  -  -  -  -  ١٫١١٩  -  -  -  )١٫١١٩(  )١٨(إيضاح أسھم خزينة  تعديالت
  -  -  -  -  -  -  -  )٤٧٣٫٦١١(  -  -  -  ٤٧٣٫٦١١  )١٦(إيضاح أسھم منحة مصدرة 

  )١٫٨٨٩٫٩٧١(  )١٫٨٨٩٫٩٧١(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )١٦(إيضاح  ٢٠١٤توزيعات أرباح عن عام 
  -  )٢٫٤٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  -  -  -  -  )١٦(ايضاح تحويل إلى احتياطي عام 

  ٢٩٫٣٣٤  -  -  -  -  ٢٩٫٣٣٤  -  -  -  -  -  -  خيارات األسھم مقدمة للموظفين  
  سندات الشق األول  إصدار

  )١٧(إيضاح  الرأسمالية   
-  -  -  -  -  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  -  -  -  -  -  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  

  )٨٫٧٩٨(  -  -  -  -  -  -  )٨٫٧٩٨(  -  -  -  -  ةالرأسمالي األول الشق سندات إصدار  تكاليف
  مدفوعات على سندات الشق األول

  )١٢٨٫٨٧٥(  )١٢٨٫٨٧٥(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) ١٧(إيضاح الرأسمالية    

  -----------------------------  ------------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ------------------------------  ----------------------------  --------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------------  -----------------------------  
  ٤٢٫٠٣٤٫٣٨٥  ٦٫٣٧٩٫٥٣٦  ١٠٨٫٢٦٥  )١٢٣٫٠٥٨( )٥٥٨٫٩٠٨( ١٨٠٫٧٦١ ٦٫٧٥٤٫٧٥٠ ١٩٫٠٩٣٫٠٤٢ ٢٫٣٦٨٫٠٥٦  ٢٫٣٦٨٫٠٥٦ ٢٦٥٫٢٤٥ ٥٫١٩٨٫٦٤٠ ٢٠١٥سبتمبر٣٠الرصيد في

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



  
  

٦  

  
  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد 

    )(غير مدققة المنتھية في تسعة أشھرلفترة ال
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٤٫٤٠٤٫٦٢٧  ٤٫٤٤٧٫٩٢٩  األرباح قبل الضرائب

      تعديالت لـ:
  ١٦٥٫٢٠٤  ١٦٩٫٥٥٢  االستھالك

  ٣٥٫٥٨٧  ٥٧٫٢٦٤   متراكمةفوائد 
  )٥٦٫٣٥٣( -  أرباح من بيع عقارات استثمارية

  -  ١٤٨  ثانوية سندات شراء إعادةمن  خسائر
  ٩٨١٫٢١٩  ٦٨٣٫٧٢٥  صافي مخصصات انخفاض القيمة
  )١١٣٫٥٧٩(  )٥٣٩٫٨٩٠(  تعديالت تحويل العمالت األجنبية 

  ٣٧٫٦٣٣  ٢٩٫٣٣٤  خيارات األسھم برنامج
  --------------------------------  --------------------------------  
  ٥٫٤٥٤٫٣٣٨  ٤٫٨٤٨٫٠٦٢  

  )٩٫٢٦٨٫٥٠٣(  ٢٫٨٣٣٫٠٠٢  التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر
  )٤٫٧٠٤٫٨٧٢(  ٨٣٧٫٣٦٦  والمؤسسات الماليةالمصارف والتغير في األرصدة لدى المصارف المركزية 

  )١٣٫٣٨٨٫٥٣٩(  ٨٫١٤١٫٩٩١  التغير في عقود إعادة الشراء العكسية
  )١٥٫٢٧٩٫٥١٣(  )١٨٫٤٧٣٫٦٥٥(  التغير في القروض والسلفيات 
  )٨٦٠٫٦٣٢(  )١٫٧٨١٫٧٤٦(  التغير في الموجودات األخرى

  ٥٫٤٧٠٫٠٣٥  )٣٩٧٫١٥٠(  التغير في األرصدة للمصارف و المؤسسات المالية
  )٤٤٩٫٥٨٣(  ٢٥٫١٦٣٫٩٢٧  التغير في عقود إعادة الشراء

  ٥٣٫٥٨٦٫٨٢٤  )٨٫١٧٥٫٢٧٩(  التغير في ودائع العمالء
  ٣٣٦٫٧٧٥  )٦٧٫٦٣١(   التغير في األدوات المالية المشتقة

  ١٥٫٣٢٠٫٥٠٣  ١٫٧٤٦٫٠٦٧  التغير في المطلوبات األخرى
  --------------------------------  --------------------------------  
  ٣٦٫٢١٦٫٨٣٣  ١٤٫٦٧٤٫٩٥٤  

  )١٨٠٫٣٩٨(  )٢٢٦٫٦٥٣(  ، صافية من المستردات  سددةضرائب دخل خارجية م
  --------------------------------  --------------------------------  

  ٣٦٫٠٣٦٫٤٣٥  ١٤٫٤٤٨٫٣٠١  من األنشطة التشغيلية /في)  م(المستخدصافي النقد 
  --------------------------------  --------------------------------  

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )١٠٫٨٩٩٫٠٣٦(  ٦٫٩٥٩٫٦٤١  اء) استثمارات لغير غرض المتاجرةشرمتحصالت / ( صافي

  ٩٣٫٦٨٥  -  متحصالت من بيع عقارات استثمارية
  )١٦٩٫٠٠٩(  )٢٩٠٫٦٧٢(  االستبعادات من صافيهشراء مباني ومعدات، 

  --------------------------------  --------------------------------  
  )١٠٫٩٧٤٫٣٦٠(  ٦٫٦٦٨٫٩٦٩  صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

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

  ١١٣٫٤٠٣  ٢٢٫٧٤٨  المتحصالت من إصدار أسھم ضمن برنامج خيارات األسھم
  )١٫٠٣٥٫٦٥٩(  ٢٫٣٥٣٫٢٦٧  صافي حركة أوراق يورو تجارية

  ١٫٣٣٠٫٤٤١  ٤٫٩٧٢٫٧٣٦  إصدار قروض ألجل
  )٤٫٧٨٠٫٧٣٣(  )٣٫٢٧٩٫٤٦٤(  قروض ألجل سداد
  -  ٢٫٧٤٥٫٩٥٢  متحصالت سندات الشق األول الرأسمالية  صافي
  -  )١٢٤٫٩٣٨(  ثانوية سندات شراء إعادة

  )١٫٧١٢٫٨٤٨(  )١٫٨٨٩٫٩٧١(  توزيعات أرباح مدفوعة
  )١٨٧٫٤٩٥(  )١٢٨٫٨٧٥(  مدفوعات على سندات الشق األول الرأسمالية 

  --------------------------------  --------------------------------  
  )٦٫٢٧٢٫٨٩١(  ٤٫٦٧١٫٤٥٥  صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة التمويلية

  --------------------------------  --------------------------------  
  ١٨٫٧٨٩٫١٨٤  ٢٥٫٧٨٨٫٧٢٥ / (النقص) في النقد وما يعادلهالزيادةصافي

  ٣٦٫٤٨٦٫١٢٣  ٥٤٫١٢٦٫٩٢٦  يناير ١في النقد وما يعادله 
  --------------------------------  --------------------------------  

  ٥٥٫٢٧٥٫٣٠٧  ٧٩٫٩١٥٫٦٥١  سبتمبر ٣٠النقد وما يعادله في 
  =============  =============  

      يشمل النقد و ما يعادله على:
      استحقاق تعاقدي خالل ثالثة أشھر:

  ٥١٫٢٢٧٫٠٧٥  ٧٥٫٧٢٥٫٢٥٧  أرصدة لدى المصارف المركزية نقد و
  ٤٫٠٤٨٫٢٣٢  ٤٫١٩٠٫٣٩٤  أرصدة لدى المصارف و المؤسسات المالية

  --------------------------------  --------------------------------  
  ٥٥٫٢٧٥٫٣٠٧  ٧٩٫٩١٥٫٦٥١  
  =============  =============  

  جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات رقم 
  .١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

٧  

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

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

  التجارية.
  

، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة. تتضمن ھذه البيانات المالية المرحلية ٤إن العنوان المسجل ھو صندوق بريد 
البنك وشركاته التابعة (ويشار إليھم مجتمعين  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠الموجزة الموحدة كما في وللفترة المنتھية 

طة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد باإلضافة إلى األنشطة بـ"المجموعة"). تعمل المجموعة بشكل رئيسي في األنش
المصرفية الخاصة واالستثمارية والخدمات اإلدارية واألنشطة المصرفية اإلسالمية. تباشر المجموعة أعمالھا من خالل 

ين ومصر ة المتحدة والبحرفروعھا المحلية واألجنبية وشركاتھا التابعة ومكاتبھا التمثيلية المتواجدة في االمارات العربي
  وفرنسا وعمان والكويت والبرازيل وجزر الكيمان والسودان وليبيا والمملكة المتحدة وسويسرا وھونغ كونغ واألردن 

  والصين والواليات المتحدة األمريكية. ھندوال ولبنان وماليزيا
  

الشريعة اإلسالمية الصادرة عن لجنة الرقابة إن أعمال المجموعة الخاصة بالنشاط المصرفي اإلسالمي متوافقة مع أحكام 
  الشرعية.

  
  )NBADالبنك مدرج ضمن قائمة سوق أبوظبي لألوراق المالية (الرمز: 

  
  أبوظبي. إمارةإن الشركة األم للبنك ھي مجلس أبوظبي لالستثمار، شركة مملوكة لحكومة 

  
عند الطلب من مقر البنك  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في و للسنة المنتھية في 

   .aehttp://www.nbad اإللكترونيموقع العلى المسجل أو 
  

  بيان االلتزام  ٢
  

ً لمعايير التقارير المالية الدولية  مستمرشكل تم اعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  معيار ال –وفقا
ومتطلبات القوانين المطبقة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.  "التقارير المالية المرحلية" ٣٤المحاسبي الدولي رقم 

 كما تتطلب معايير التقارير المالية ال تشتمل على كل المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية الموحدةوھي 
ديسمبر  ٣١، ويتوجب قراءتھا جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في  الدولية
٢٠١٤.  

  
  .٢٠١٥أكتوبر  ٢٨مجلس اإلدارة في من قبل تم اعتماد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  
  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  

ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك  إعداد فيتتوافق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة 
باستثناء  ٢٠١٤  ديسمبر  ٣١المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في  ھابياناتإعداد  فيالسياسات المحاسبية المتبعة 

أو بعد ذلك  ٢٠١٥يناير  ١معايير التقارير المالية الدولية التي أصبحت سارية على الفترة المحاسبية التي تبدأ من 
  التاريخ، وھي مبينة على النحو التالي:

  

  المعايير  التي تشمل التعديالت على :٢٠١٢ – ٢٠١٠التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية الدورة
  .٢٤رقم و ٣٨رقم و ١٦ رقم من معايير التقارير المالية الدولية والمعيار المحاسبي الدولي ١٣و ٨و ٣و ٢رقم 

  التي تشمل التعديالت على المعايير  :٢٠١٣ – ٢٠١١التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية الدورة
  .٤٠من معايير التقارير المالية الدولية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٣و ٣و ١رقم 

  تعويضات الموظفين توضح المتطلبات المتعلقة بالطريقة التي يتعين أن تكون  ١٩التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي
  مساھمات الموظفين أو أطراف أخرى الخاصة بالخدمة منسوبة إلى فترات الخدمة.

  

. موعةالموحدة للمجالمرحلية الموجزة البيانات المالية تحسينات والتعديالت السنوية ليس لھا تأثير جوھري على إن ال
 كما لم تقم المجموعة بتطبيق مبكر ألي من معايير التقارير المالية الدولية التي تم إصدارھا ولم يتم تفعيلھا.

  



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

٨  

  استخدام التقديرات واألحكام  ٤
  

أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  وضعالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب من اإلدارة  إعدادإن 
ج الفعلية قد تختلف النتائت والمصروفات. تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادا

ضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت التي تتم مراجعة التقديرات واالفترا عن ھذه التقديرات.
امت ق تطرأ على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيھا مراجعة تلك التقديرات وفي اي فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

الجوھرية وبمواجھة نفس مصادر األحكام  نفس بوضعھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  إعداداإلدارة خالل 
للسنة والبيانات المالية الموحدة كما في  عدادعند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة إل يقينالتقديرات وعدم ال

  .٢٠١٤ ديسمبر ٣١المنتھية في 
  
  إدارة المخاطر المالية   ٥

  
  مخاطر االئتمان  

  
ستثمارات لغير غرض المالية المتداولة ولالاالئتمان لدى المجموعة حسب الطرف المقابل لألوراق فيما يلي تركزات 

  المتاجرة:
  لغير استثماراتت العادلة بالقيمة استثمارات  
  المتاجرة غرض  الخسائر أو األرباح خالل من  
  (مدققة)  )مدققة(غير   (مدققة)  )مدققة(غير   
  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  

         

   ٢٦٫٢٥٥٫٢١٧  ١٨٫٥٧٢٫٢٠٣   ١٫٣٧٧٫٤١٥  ١٫٢٥٤٫٧١٠  القطاع الحكومي
   ٢٣٧٫٠٧٣  ٣٧٢٫٥٤٠   ١٫٨٤٠٫٥١٠  ١٫٠٩٣٫٤٢٩  مؤسسات دولية كبرى

   ١٨٫٨٣٣٫١٠٢  ١٥٫٧٤٠٫٢٧٤   ٢٫٠١٥٫١١٢  ١٫٩٠٩٫٤٥٢  القطاع العام
   ١٨٫٣٠٣٫٥٨٥  ٢١٫١٠٧٫٢٧٣   ٧٫٩٨٨٫٩٩٧  ٦٫٣٨٧٫٨٨٧  القطاع المصرفي

   ٣٫٨٦٤٫١٤٥  ٣٫٨٥١٫٣٣٤   ٢٫٢٠٣٫٦٢٨  ١٫٩٤٧٫١٨٢  قطاع الشركات / الخاص
  -------------------------  --------------------------  -----------------------------  --------------------------  
  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٥٩٫٦٤٣٫٦٢٤  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  ١٢٫٥٩٢٫٦٦٠  
  ===========  ===========  ===========  ===========  
  

  :ستثمارات لغير غرض المتاجرةاالو ألوراق المالية المتداولةفيما يلي التصنيف الخارجي ل
  

  استثمارات لغير  العادلة بالقيمة استثمارات  
  غرض المتاجرة  الخسائر أو األرباح خالل من  

  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ھمألف در  ألف درھم  
          

  ١٦٫٨٨٢٫٩٥٣  ٦٫٩٥٦٫٩٥٨  ٤٣٫٦٤٥  ٢٤٥٫٧٠٢  أ أ أ
  ٤١٫٢٠٦٫٧٨٣  ٤٣٫٦٢٩٫٨٦٢  ١١٫٠٦٧٫٤٧٠  ٧٫٤٣٠٫٩٦٩  أ إلى أ أ
  ٦٫٦٦٩٫٨١٩  ٧٫٧٧٠٫٩٣٣  ٢٫٢٠٢٫٩١٠  ٣٫١٠٢٫٩١٣  ب إلى ب ب ب
  ٢٫٧٣٣٫٥٦٧  ١٫٢٨٥٫٨٧١  ٢٫١١١٫٦٣٧  ١٫٨١٣٫٠٧٦  مصنفة غير

  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٥٩٫٦٤٣٫٦٢٤  ١٥٫٤٢٥٫٦٦٢  ١٢٫٥٩٢٫٦٦٠  
  ============  ===========  ===========  ===========  

  
  غير معرضة لمخاطر االئتمان.ملكية  المتاجرة على استثمارات في أدوات حقوق تشتمل االستثمارات لغير غرض

   



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

٩  

  
   (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٥
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  
  

ً ناإلجمالية للموجودات المالية  الدفتريةإلى القيم  استناداً بقياس تعرضھا للمخاطر االئتمانية كذلك تقوم المجموعة  المبالغ  اقصا
 تاالقيم الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض، إن وجدت. تمثل انخفاض القيمةالمعلقة وخسائر الفوائد و المخصومة

  لمخاطر االئتمان.

  
  القيمة مقابل أي موجودات مالية خالف تلك المذكورة أعاله نخفاضالفترة، لم يتم االعتراف بأي مخصص الخالل 

  .: ال شيء)٢٠١٤ديسمبر  ٣١( 
  

  مليون درھم ١٫٧٢٠قروض معاد جدولتھا بقيمة " في القيمة نخفاضتشتمل فئة "لم يتأخر سدادھا ولم تخضع ال
  .مليون درھم) ١٫٣٠٢: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( 

   

  أرصدة لدى المصارف  
  قروض وسلفيات  و المؤسسات المالية

  استثمارات 
  لغير غرض المتاجرة

  (مدققة)  (غيرمدققة)  (مدققة)   (غيرمدققة)   (مدققة)  (غيرمدققة)  
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر  ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر  ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

              خاضع النخفاض 
              القيمة بصورة فردية    

  -  -  ٢٫٢٧١٫٣٣٣  ٢٫٤٦٢٫٥٧٩     -  -  تسھيالت غير قياسية
  ٣٫٣٤٢  ٣٫٣٤٢  ١٫٦٤٩٫٢٧١  ١٫٣١٨٫٤٨٣  ٧١٨  ٧١٨  مشكوك في تحصيلھا

  -  -  ٣٫٣٦٤٫٧٥١ ٣٫١٢٠٫٦٤٦     -  -  خسائر
  ---------------------------  ---------------------------  --------------------------  --------------------------  -------------------  -------------------------  

  ٣٫٣٤٢  ٣٫٣٤٢  ٧٫٢٨٥٫٣٥٥  ٦٫٩٠١٫٧٠٨  ٧١٨  ٧١٨  القيمة اإلجمالية 
                

  -  -  )١٫١٢٤٫٨٨٩(  )١٫١٧٦٫٢٢٥(     -  -  فوائد معلقة
             

  مخصص محدد          
  النخفاض القيمة  

)٣٫١٢٢٫٧٧٠(  )٢٫٧٤١٫٩٦٥(  )٧١٨(  )٧١٨(  -  -  

  --------------------------  -----------------------  ------------------------------  ------------------------------  ---------------------  -----------------------  
  ٣٫٣٤٢  ٣٫٣٤٢  ٣٫٠٣٧٫٦٩٦  ٢٫٩٨٣٫٥١٨     -     -  القيم الدفترية

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

              القيمة فيتخضع النخفاض    
              

              تشتمل المبالغ المتأخرة
              السداد على:    

ً  ٣٠أقل من    -  -  ١٥٣٫٤٣٦  ١٣٩٫٠٦٧     -     -  يوما
ً  ٦٠إلى  ٣١من    -  -  ١٥١٫٣١٣  ١١٦٫٥١٠     -     -  يوما
ً  ٩٠إلى  ٦١من    -  -  ١٧٧٫٤٤٨  ٢٣١٫٤٢٨     -     -  يوما

ً  ٩٠أكثر من    -  -  ١٫١٦١٫٧٦٦  ١٫٤٤٧٫٢١٧     -     -  يوما
  --------------------------  -----------------------  ------------------------------  --------------------------  -------------------------  ------------------------  

  -  -  ١٫٦٤٣٫٩٦٣  ١٫٩٣٤٫٢٢٢     -     -  الدفترية ةالقيم
  --------------------------  -----------------------  ------------------------------  --------------------------  -------------------------  ------------------------  

              لم يتأخر سدادھا ولم 
  ٦٧٫٤٨٩٫٧٨٠  ٥٩٫٦٤٠٫٢٨٢  ١٩٣٫١٤٣٫٠٠٧  ٢١٠٫٩٥٧٫١٢٨  ١١٫١٣٤٫٢٦٢ ١٢٫٠٢١٫٦٥١  القيمة فيتخضغ النخفاض  
  --------------------------  --------------------------  ------------------------------  ----------------------------  -------------------------  ------------------------  

              مخصص إجمالي
    -     -  )٣٫٥٤٥٫٣١٤(  )٣٫٨٢١٫٠٦١(     -     -  النخفاض القيمة   
  --------------------------  -----------------------  ------------------------------  ----------------------------  -------------------------  ------------------------  
              
  --------------------------  -----------------------  ------------------------------  ----------------------------  -------------------------  ---------------------------  

  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٥٩٫٦٤٣٫٦٢٤  ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢  ٢١٢٫٠٥٣٫٨٠٧    ١١٫١٣٤٫٢٦٢  ١٢٫٠٢١٫٦٥١  الدفترية ةالقيم
  ===========  ==========  =============  ============  ===========  ===========  



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

١٠  

  الموجودات والمطلوبات المالية   ٦
  

  النظام المتدرج  -األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  

في  نھاية فترة التقرير، من خالل المستوى عنديبين الجدول أدناه تحليل لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة 
  والذي يتم في إطاره تصنيف قياس القيمة العادلة:لقيمة العادلة، ل النظام المتدرج

  
من النظام المتدرج للقيمة العادلة حيث قامت  ٣المستوى  ضمنتم اإلفصاح عن بعض سندات االستثمار المتاحة للبيع 

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

  :٣ى العادلة في المستويوضح الجدول التالي التسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لقياسات القيمة 
  

  (غير مدققة)  
 ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  

    موجودات مالية متاحة للبيع
  ١٣٫٨٧١  يناير ١الرصيد كما في 

  -  مشتريات
  )٢٦(  التسويات والتعديالت األخرى

  -------------------  
  ١٣٫٨٤٥  سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 

  =========  
   

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

       

           (غير مدققة) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠كما في 
          الموجودات المالية المحتفظ بھا

  ١٢٫٥٧٧٫٨٨٥  -  ٢٫٨٥٠٫١٥٨  ٩٫٧٢٧٫٧٢٧  لغرض المتاجرة   
       بالقيمة العادلة من الُمصنفة

  ١٤٫٧٧٥  -  -  ١٤٫٧٧٥  خالل األرباح والخسائر   
  ٥٢٫٢٤١٫١٤٦  ١٣٫٨٤٥  ٥٫٢٥٥٫٠٦٧  ٤٦٫٩٧٢٫٢٣٤  للبيع ةالموجودات المالية المتاح

  ١٠٫١٨٢٫٠٠٩  -  ١٠٫١٧٣٫٥٥٠  ٨٫٤٥٩  (موجودات) المالية المشتقة األدوات
  )١٣٫٠٥٨٫٤٦٩(  -  )١٣٫٠٠٨٫٧٨٠(  )٤٩٫٦٨٩(  (مطلوبات) المالية المشتقةاألدوات 

  ------------------------  ---------------------------  -------------------  ---------------------------  
  ٦١٫٩٥٧٫٣٤٦  ١٣٫٨٤٥  ٥٫٢٦٩٫٩٩٥  ٥٦٫٦٧٣٫٥٠٦  
  ===========  ============  ========  ============  
  

  (مدققة) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 
        

          الموجودات المالية المحتفظ بھا
  ١٥٫٤٠٩٫٠٣٢  -  ٢٫٩٠٢٫٣٣٩  ١٢٫٥٠٦٫٦٩٣  لغرض المتاجرة   

          بالقيمة العادلة من  الُمصنفة
  ١٦٫٦٣٠  -  ١٦٫٦٣٠  -  خالل األرباح والخسائر   

  ٦١٫٩٥٧٫٥١٤  ١٣٫٨٧١  ٤٫٦٥٢٫٧٤٧  ٥٧٫٢٩٠٫٨٩٦  للبيع ةالموجودات المالية المتاح
  ٧٫٤٢٢٫٨٢٨  -  ٧٫٤٢١٫٠٤٣  ١٫٧٨٥  (موجودات) المالية المشتقة األدوات
  )١٠٫٩٥٣٫١٢٤(  -  )١٠٫٩٤٦٫٦٠٤(  )٦٫٥٢٠(  (مطلوبات) المالية المشتقةاألدوات 

  ------------------------  ---------------------------  -------------------  ---------------------------  
  ٧٣٫٨٥٢٫٨٨٠  ١٣٫٨٧١  ٤٫٠٤٦٫١٥٥  ٦٩٫٧٩٢٫٨٥٤  
  ===========  ============  ========  ============  



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

١١  

  المصارف المركزيةالنقد واألرصدة لدى   ٧
  

مارات العربية المتحدة المركزي مصرف دولة اإل لدىيداع إرصدة لدى المصارف المركزية شھادات األنقد واليتضمن 
  مليون درھم). ٣٫٥٠٠: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٣٫٠٠٠بمبلغ 

  
  قروض وسلفيات  ٨
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  درھمألف   
      

  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  ٢١٩٫٧٩٣٫٠٥٨  إجمالي القروض والسلفيات
  )١٫١٢٤٫٨٨٩(  )١٫١٧٦٫٢٢٥(  ناقصاً: الفوائد المعلقة

  )٦٫٦٦٨٫٠٨٤(  )٦٫٥٦٣٫٠٢٦(  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
  ----------------------------  --------------------------  

  ١٩٤٫٢٧٩٫٣٥٢  ٢١٢٫٠٥٣٫٨٠٧  صافي القروض والسلفيات
  =============  ============  

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      لطرف المقابل:ا حسب
  ٢٣٫٤٣٥٫٢١٥  ٢١٫٠٦٩٫٩٣٠  القطاع الحكومي

  ٤١٫٢٨٤٫٦٨٤  ٤٤٫٣٥٤٫٤٨٨  القطاع العام
  ٢٤٫١٠٨٫٧٣٩  ٢٨٫٨٩١٫٠٩٥  القطاع المصرفي

  ٨١٫٠١٩٫٠٠٤  ٨٩٫٢٥٠٫٣٧٥  قطاع الشركات/ الخاص
  ٣٢٫٢٢٤٫٦٨٣  ٣٦٫٢٢٧٫١٧٠  القطاع الشخصي/ األفراد

  -------------------------------  -----------------------------  
  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  ٢١٩٫٧٩٣٫٠٥٨  إجمالي القروض والسلفيات

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

  (مدققة)  مدققة)(غير   
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المنتج: حسب

   ١٤٫١٠١٫٣٢٦  ١١٫٨١٦٫١٢٣   المكشوف على سحوبات
  ١١٧٫٠١٥٫٧٦٦   ١٢٣٫٠١٣٫٠١٠   ألجل قروض
  ٢٤٫٤٥٥٫٠٠٢   ٣٤٫٨٩٢٫٨١١   التجاري بالتمويل متعلقة قروض
   ٣٠٫٩٥٧٫٠٤٩   ٣٣٫٢٥٣٫٧٠٥   ورھن عقارات قروض
   ١٢٫١٦٥٫٩٧٨   ١٣٫٤٦٣٫٩١٢   شخصية قروض
   ١٫٨١١٫٦٦٢   ١٫٧٢٦٫٦٩٧   ائتمان بطاقات
   ١٫٥٦٥٫٥٤٢   ١٫٦٢٦٫٨٠٠   المركباتتمويل  قروض

  ----------------------------  ----------------------------  
  ٢٠٢٫٠٧٢٫٣٢٥  ٢١٩٫٧٩٣٫٠٥٨  إجمالي القروض والسلفيات

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

   



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

١٢  

  (تابع)قروض وسلفيات   ٨
  

  القيمة خالل السنة: انخفاضفيما يلي الحركة في مخصص 

  
  

  التمويل اإلسالمي
  

  تشتمل القروض و السلفيات المذكورة أعاله على عقود التمويل اإلسالمي التالية:
  

  (مدققة) (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٫٨٠٧٫٨٨٠  ٦٫٢٤١٫٤١٤  إجارة
  ٢٫٨٨٠٫٦٣٢  ٤٫٤٥٧٫٧٣٣  مرابحة
  ٣٫٩٨٤  ١٦٫٣٢٣  مضاربة
  ٨٫٥٩١  ١٢٫٦٧٥  أخرى

  -------------------------  -------------------------  
  ٨٫٧٠١٫٠٨٧  ١٠٫٧٢٨٫١٤٥  إجمالي عقود التمويل اإلسالمي
  )٥٦٫٦٦٤(  )٦٨٫٢٥١(  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

  )٧٢٠(  )٧٠١(  ناقصاً : أرباح معلقة
  -------------------------  -------------------------  
  ٨٫٦٤٣٫٧٠٣  ١٠٫٦٥٩٫١٩٣  
  ===========  ===========  
  

   

  (غير مدققة)  مدققة) ر(غي  (غير مدققة) مدققة) ر(غي  
 تسعةال فترة  

المنتھية  أشھر
  في
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  

 ھرأش تسعةال فترة
  المنتھية في 

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

 رأشھ الثالثة فترة
  في المنتھية

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٥  

الثالثة أشھر  فترة
  المنتھية في 

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٦٫٥٦٦٫٦٦٢  ٦٫٥٥٢٫٣١٠  ٦٫٣٢٧٫٠٢٦  ٦٫٦٦٨٫٠٨٤  الفترة بدايةفي 
          المحمل على الفترة

  ٧٨٫٩٥٠  ١٢١٫٠٩٦  ٤٢٣٫٤٧٥  ٢٨٤٫٤٥٨  مخصص جماعي   
  ٣٢٦٫٩٠١  ٢٧٧٫٢١٩  ٧٨٥٫١٤٤  ٨٧٥٫٣٤٢  مخصص محدد   

  )١٦٥٫١٢٧(  )٤٢٫٠٠٢(  )٣٠٩٫٢٨٥(  )١٣٩٫٢٠٤(  مبالغ مستردة
  )٣٩٫٤١١(  )١٨٧٫١٧٧(  )٢٥٥٫٤٨٠(  )٥١٨٫٨٣٨(  مرتجعات خالل الفترة

  )٢٦٣٫٠٤٨(  )١٥٨٫٤٢٠(  )٤٦٥٫٩٥٣(  )٦٠٦٫٨١٦(  حذفھا تم بالغم
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

  ٦٫٥٠٤٫٩٢٧  ٦٫٥٦٣٫٠٢٦  ٦٫٥٠٤٫٩٢٧  ٦٫٥٦٣٫٠٢٦  الفترة نھايةفي 
  ===========  ===========  ===========  ===========  



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

١٣  

  (تابع)قروض وسلفيات   ٨
  

  :الفترةفيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل 
  

  
  استثمارات لغير غرض المتاجرة  ٩

  

  
  تحليل االستثمارات لغير غرض المتاجرة حسب نوعھا في تاريخ التقرير:يلي  فيما

  

  
نفة راء المص ادة الش ات إع من اتفاقي دين ض ة أدوات ال ت قيم من بلغ تثمارات  ض راس رض لغي اجرة غ ا  المت كم

 مليون درھم). ١٠٫١٢٦: ٢٠١٤ ديسمبر ٣١(مليون درھم  ٣٢٫٧٣٣ما قدره  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في

  (غير مدققة)  مدققة)ر (غي  (غير مدققة) مدققة)ر (غي  
 تسعة أشھرفترة ال  

  المنتھية في
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  

 تسعة أشھرفترة ال
  المنتھية في 

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

فترة الثالثة أشھر 
  المنتھية في

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٥  

فترة الثالثة أشھر 
  المنتھية في 

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
          

  ٥٠٫٢٤٤  ٥٥٫٤١٨   ٤٨٫٣٩٠  ٥٦٫٦٦٤  بداية الفترة
    ٤٠ -  )٦٫٤٩٥(  جماعيمخصص 

  ٥٫٢٤٨  ١٣٫٨٦٠  ٨٫٩٤٥  ٣٣٫٥٤٥  مخصص محدد
  )٤٣٧(  )٢٫٠٣٦( ) ١٫٤٤٦(  )١٤٫٤٦٤(  خالل الفترة ومستردات مرتجعات

  )٤٨٢(  ٩٦٩ )١٫٣١٦(  )٩٩٩(  مبالغ تم حذفھا و تعديالت أخرى
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

  ٥٤٫٥٧٣  ٦٨٫٢٥١ ٥٤٫٥٧٣  ٦٨٫٢٥١  نھاية الفترة
  ===========  ===========  ===========  ===========  

  (مدققة) (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦١٫٩٥٧٫٥١٤  ٥٢٫٢٤١٫١٤٦  استثمارات متاحة للبيع
  ٥٫٥٣٥٫٦٠٨  ٧٫٤٠٢٫٤٧٨  استثمارات محتفظ بھا لالستحقاق

  ---------------------------  ---------------------------  
  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٥٩٫٦٤٣٫٦٢٤  
  ===========  ============  

 )مدققة(غير  
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

  درھم ألف
__________________________  

  (مدققة)
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  درھم ألف
  _________________________  

  

 مدرجة  
 

  اإلجمالي  مدرجة غير  مدرجة اإلجمالي مدرجةغير

  ٣٥٫٨٧٥   ١٣٫٦٨٧  ٢٢٫١٨٨ ٣٦٫٢٤٣ ١٣٫٨١٩ ٢٢٫٤٢٤  يةالملك حقوق في استثمارات
  ٦٦٫٨٧٠٫١٨١   ٢٢٦٫٢٧٧  ٦٦٫٦٤٣٫٩٠٤  ٥٩٫٤٦١٫٨٨٥ ١٣٣٫٩٢٢ ٥٩٫٣٢٧٫٩٦٣  نالدي سندات في استثمارات
  ٥٨٧٫٠٦٦   ١٨٤  ٥٨٦٫٨٨٢ ١٤٥٫٤٩٦ ٢٦ ١٤٥٫٤٧٠  الصناديق

  ---------------------------  --------------------  ---------------------------  ---------------------------  -----------------------  -------------------------  
  ٦٧٫٤٩٣٫١٢٢  ٢٤٠٫١٤٨  ٦٧٫٢٥٢٫٩٧٤  ٥٩٫٦٤٣٫٦٢٤ ١٤٧٫٧٦٧ ٥٩٫٤٩٥٫٨٥٧  
  =========== ========= ===========  ===========  ==========  ===========  



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

١٤  

  عقارات استثمارية  ١٠
  

لتي االدفترية لھذه العقارات االستثمارية القيمة  بلغت. أخرى ألطراف تأجيرھا تم التي العقارات بعض المجموعة تمتلك
  .مليون درھم) ٣٢: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٤٥تم إعادة تصنيفھا من المباني و المعدات 

  
  لمصارف والمؤسسات الماليةلأرصدة   ١١

  
  مليون درھم ١٦٫١١٠مصارف المركزية بمبلغ للأرصدة  لمصارف والمؤسسات الماليةلتتضمن أرصدة 

  مليون درھم). ١٣٫٣٨٥ :٢٠١٤ديسمبر  ٣١( 
  

  أوراق يورو تجارية  ١٢
  

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

 
  .شھراً  ١٢لھا فترات استحقاق تقل عن بعمالت مختلفة  ومةإن السندات القائمة بتاريخ التقرير مق

  
  أخرىودائع و العمالء حسابات  ١٣

    
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٦٫٥٧٥٫٥٦٥  ٥٨٫٨١٥٫٢٤٥  حسابات جارية
  ١١٫٧٠٩٫٧٠١  ١٢٫١٧١٫٧١٠  حسابات توفير

  ١٫٠٨٨٫٧١٤  ١٫٤١٣٫٥٠٥  الھامشحسابات 
  ١٦٣٫٠٥١٫٦١٧  ١٤٢٫٣٩٦٫٩٧٠  ودائع بإشعار وألجل

  ----------------------------  --------------------------  
  ٢٣٢٫٤٢٥٫٥٩٧  ٢١٤٫٧٩٧٫٤٣٠  

  ١٠٫٧٥٩٫٠٥٥  ٢٠٫٢١٦٫٠٩٠  شھادات إيداع
  ----------------------------  --------------------------  
  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  ٢٣٥٫٠١٣٫٥٢٠  
  ============  ============  
  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
    

      حسب الطرف المقابل:
  ٦٩٫٥٧٦٫٠١٣  ٣١٫١٩٨٫١٨٨  القطاع الحكومي

  ٣٨٫٥٩١٫٢١٠  ٥٢٫٦٩٧٫٠٧٧  القطاع العام
  ٦١٫٢٤٤٫١٨٦  ٦١٫٨٩٩٫٨٨٣  قطاع الشركات / الخاص
  ٦٣٫٠١٤٫١٨٨  ٦٩٫٠٠٢٫٢٨٢  القطاع الشخصي / األفراد

  --------------------------  --------------------------  
  ٢٣٢٫٤٢٥٫٥٩٧  ٢١٤٫٧٩٧٫٤٣٠  

  ١٠٫٧٥٩٫٠٥٥  ٢٠٫٢١٦٫٠٩٠  شھادات إيداع
  ----------------------------  --------------------------  
  ٢٤٣٫١٨٤٫٦٥٢  ٢٣٥٫٠١٣٫٥٢٠  
  ============  ============  

   



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

١٥  

  )تابع( أخرىحسابات العمالء وودائع   ١٣
  

  الودائع اإلسالمية للعمالء  
  

  تشتمل ودائع العمالء المذكورة أعاله على الودائع اإلسالمية للعمالء كالتالي:  
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٫٣٢٠٫٤١٠  ٢٫٥٦٦٫٣٦٠  الوكالةودائع 
  ٣٦٠٫٦٢٧  ٣٣١٫١١٥  ودائع المضاربة

  --------------------------  --------------------------  
  ٣٫٦٨١٫٠٣٧  ٢٫٨٩٧٫٤٧٥  
  ============  ============  

  
   



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

١٦  

  ألجل قروض  ١٤
  

  كانت السندات التالية قائمة كما في: . ٢٠٤٥إلى  ٢٠١٧. تستحق ھذه السندات من سنداتعدة خالل الفترة، أصدر البنك 
  

  سندات مصدرة خالل الفترة. *
  
لمجموعة ا لدى يكنألجل. لم  القروضوالعمالت األجنبية على  الفائدةلمخاطر معدالت  التعرضقام البنك بالتحوط من  لقد
منتھية ال أشھر تسعةال فترةألجل، خالل  بالقروضحاالت عدم السداد للقيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق  أي

    .: ال شيء)٢٠١٤ سبتمبر ٣٠( ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 

  (مدققة)  (غير مدققة)      
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠      

  ألف درھم  ألف درھم  استحقاق  الفائـدة  العملـة
          

   ٢٫٧٦٨٫٨٥١     -  ٢٠١٥مارس   (ثابت) ٪٤،٢٥  دوالر أمريكي
   ٥٠٢٫٦٢٨     -  ٢٠١٥يونيو   (ثابت) ٪٤،٧٥  رينغيت ماليزي 
   ٢٫٧٧٨٫٧٠٠  ٢٫٧٨٧٫١٢٦  ٢٠١٧ مارس  (ثابت) ٪٣،٢٥  دوالر أمريكي

     -   ٩١٫٨٢٥  ٢٠١٧ مارس  أساس نقطة ٤٠+  ليبور أشھر ٣  *أمريكي دوالر
     -   ٩١٫٨٢٥ ٢٠١٧مارس أساسنقطة٤٠+ليبورأشھر ٣  *أمريكيدوالر
     -   ٩١٫٨٢٥  ٢٠١٧ مارس  أساس نقطة ٤٠+  ليبور أشھر ٣  *أمريكي دوالر
     -   ١٨٣٫٦٣٧  ٢٠١٧ يونيو  أساس نقطة ٣٧+  ليبور أشھر ٣  *أمريكي دوالر

   ١٥١٫٢٨١   ١٥٢٫٠٧٥  ٢٠١٧سبتمبر   (ثابت) ٪٣،٤٠  دوالر ھونغ كونغ
   ١١٢٫٦٠٤   ١١٢٫٧٩٦  ٢٠١٧سبتمبر   (ثابت) ٪٣،٧١  دوالر أمريكي

   ١٤٩٫٤٢٢   ١٤٩٫٠٧٥  ٢٠١٧سبتمبر   (ثابت) ٪٤،٣٢  دوالر ھونغ كونغ
   ٩١٨٫٦٢٢   ٧٨٦٫٤٤٨  ٢٠١٨ مارس  (ثابت) ٪٥،٠٠  استرالي دوالر
   ١٫٧٢٨٫١٨٠   ١٫٧٧٣٫٢٣٨  ٢٠١٨ مارس  (ثابت) ٪١،٠٠  أمريكي دوالر
   ١٫٢٤٨٫٥٥٥   ١٫٠٧٢٫١١٨  ٢٠١٩ مارس  (ثابت) ٪٤،٧٥  استرالي دوالر

   ٢٫٦٩١٫٠١٨   ٢٫٧٥٣٫٠٤٤  ٢٠١٩ أغسطس  (ثابت) ٪٣،٠٠  دوالر أمريكي
   ١٥٩٫٣٧٥   ١٦١٫٢٨٣  ٢٠١٩ سبتمبر  (ثابت) ٪٤،٤٥  دوالر ھونغ كونغ

     -   ٢٫٧٦٤٫٢٤٢  ٢٠٢٠ فبراير  (ثابت) ٪٢،٢٥  دوالر أمريكي*
     -   ١١٩٫٧٩٦  ٢٠٢٠ مارس  (ثابت) ٪٤،٧٩  صيني* رينمنبي
     -   ١٠٢٫٤٦٢  ٢٠٢٠ أبريل  (ثابت) ٪٠،٥٧  *يورو
     -   ١٨٣٫٢٥٦  ٢٠٢٠ أبريل  أساس نقطة ٦٨+  ليبور أشھر ٣  *أمريكي دوالر
     -   ٧٧٫٨٦٩  ٢٠٢٢ مايو  (ثابت) ٪٣،٣٧  *استرالي دوالر

   ٤٩٢٫٥٠٥   ٣٨٨٫٦٣٢  ٢٠٢٠ ديسمبر  (ثابت) ٪٤،٩٠  رينغيت ماليزي
   ١٥٦٫٢٣٣   ١٦١٫٢٠٠  ٢٠٢٢ أبريل  (ثابت) ٪٣،٩٥  دوالر ھونغ كونغ

     -   ٧٥٫٨٤٨  ٢٠٢٢ مايو  (ثابت) ٪٢،٣٥  دوالر ھونغ كونغ*
   ٣٦٩٫٧٠٧   ٣١٧٫٥٦١  ٢٠٢٦ يوليو  (ثابت) ٪٢،٦٠  ياباني ين

   ١٨٠٫٩٩٥   ١٩٠٫٨٠٠  ٢٠٢٧ يوليو  (ثابت) ٪٣،٩٤  دوالر ھونغ كونغ
   ٣٢٫٢٦١   ٣٢٫٤٢٣ ٢٠٢٨مارس (ثابت)٪٠،٥٠  مكسيكيبيزو

     -   ٢٠٠٫٧١١  ٢٠٣٠ ابريل  (ثابت) ٪٣،٧٧  دوالر أمريكي*
   ٢٧٩٫٢٤٨   ٢٨٧٫٧٤٢  ٢٠٣٢ أغسطس  (ثابت) ٪٤،٣٧  دوالر أمريكي
   ١٠٨٫٢٩٠   ١١١٫٤٣٣  ٢٠٣٢ سبتمبر  (ثابت) ٪٤،١٠  دوالر أمريكي

     -   ٩٥٫٤٠٤  ٢٠٣٥ ابريل  (ثابت) ٪٥،١٢  دوالر أمريكي*
   ٧٦٫٨٤٣   ٧٩٫١٠٢  ٢٠٣٦ سبتمبر  (ثابت) ٪٤،٨٠  دوالر أمريكي
   ٩٣٫٣٩٨   ٩٦٫٣٤٧ ٢٠٤٢مايو (ثابت)٪٥،٠١  دوالر أمريكي

     -   ١٥٤٫٠٣٠  ٢٠٤٥ ابريل  (ثابت) ٪٤،٧٠  دوالر أمريكي*
     -   ٢٥٠٫٩٠٥  ٢٠٤٥ مايو  (ثابت) ٪٤،٦٥  دوالر أمريكي*
     -   ١٤٧٫٠١٥  ٢٠٤٥ يوليو  (ثابت) ٪٥،٠٩  دوالر أمريكي*
     -   ٢٨٧٫٥٢٢  ٢٠٤٥ يوليو  (ثابت) ٪٥،٠١  دوالر أمريكي*
     -   ٢٩١٫٨١٤  ٢٠٤٥ يوليو  (ثابت) ٪٥،٠٦  دوالر أمريكي*

     -   ١٤٥٫٤٥١  ٢٠٤٥ يوليو  (ثابت) ٪٥،٠٥  أمريكي*دوالر 
     -   ١٤٧٫١٢٠  ٢٠٤٥ أغسطس  (ثابت) ٪٥،١٠  دوالر أمريكي*

      ------------------------  ------------------------  
      ١٤٫٩٩٨٫٧١٦  ١٦٫٩١٥٫٠٠٠  
      ===========  ===========  



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

١٧  

   سندات ثانوية  ١٥
  

مارس  ١٥إصدار  من )شيء ال: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠( درھم ألف ١٢٥٫٠٠٠قام البنك خالل الفترة بإعادة شراء ما قيمته 
نتيجة لذلك ، انخفض إجمالي البنود القائمة  ).شيء ال: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(ألف درھم  ١٢٤٫٩٣٧من السوق بمبلغ  ٢٠٠٦

من  بخسارة االعتراف تم ذلك إلى باإلضافة: ال شيء). ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(ألف درھم  ١٢٤٫٧٨٩من المطلوبات بمبلغ 
  البيان المرحلي الموجز الموحد لألرباح أو الخسائر. ضمن )شيء ال: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠( درھم ألف١٤٨ بمبلغاالطفاء 

  
  

  (مدققة)  مدققة)(غير   
  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٠٣٧٫٠٤٧  ٩١٣٫٧٣٩  ٢٠٠٦مارس  ١٥إصدار 
  ٤٧٩٫٥٩٤  ٣٤٣٫٩٥٥  ٢٠١٢ديسمبر  ١٠إصدار 

  ----------------------  ------------------------  
  ١٫٥١٦٫٦٤١  ١٫٢٥٧٫٦٩٤  
  ==========  ==========  

 
 لدى يكن . لمسندات الثانويةالبعض والعمالت األجنبية على  الفائدةلمخاطر معدالت  التعرضقام البنك بالتحوط من  لقد

سعة تفترة ال، خالل لسندات الثانويةباحاالت عدم السداد للقيمة األصلية والفوائد أو أي إخالل أخر متعلق  أيالمجموعة 
  .: ال شيء)٢٠١٤ سبتمبر ٣٠( ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر

  
  واالحتياطيات رأس المــال  ١٦

  
  رأس المال

رباح نقدية أ، على توزيعات ٢٠١٥مارس  ١٠وافق مساھمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 
 من خاللمال الوعلى زيادة رأس  درھم لكل سھم عادي) ٠،٤٠ :٢٠١٤ديسمبر  ٣١(درھم لكل سھم عادي  ٠،٤٠ بقيمة
: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(ألف سھـم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم  ٤٧٣٫٦١١كأسھم منحة من خالل إصدار  ٪ ١٠
 ٤٧٣٫٦١١البالغ قيمتھا  )ألف سھـم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم ٤٣٠٫٥٥٦كأسھم منحة من خالل إصدار  ٪١٠

وبذلك يتكون رأس المـال المصدر والمدفوع بالكامل كما في . ألف درھم) ٤٣٠٫٥٥٦: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(ألف درھم 
بما في ذلك أسھم تقع ضمن برنامج  ،ألف سھم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم ٥٫٢٠٩٫٧٢٣من  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

  .ألف سھم عادي بقيمة درھم واحد لكل سھم) ٤٫٧٣٦٫١١٢: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( )١٨(إيضاح  خيارات أسھم الموظفين
  

  تسوية رأس المال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في اجتماع الجمعية االحتياطي العام متاح للتوزيع على المساھمين بناًء على توصية من مجلس اإلدارة. اعتمد  إن
مليار  ٢،٤: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليار درھم  ٢ ،٤تحويل مبلغ وقدره  ٢٠١٥مارس  ١٠بتاريخ العمومية السنوي 

  إلى االحتياطي العام.درھم) 
 

  (غير مدققة)  مدققة)(غير   
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم ألف درھم  
      

  ٤٫٣٠٥٫٥٥٦  ٤٫٧٣٦٫١١٢  يناير ١كما في 
  ٤٣٠٫٥٥٦  ٤٧٣٫٦١١  إصدار أسھم منح خالل الفترة

  ----------------------  ----------------------  
  ٤٫٧٣٦٫١١٢  ٥٫٢٠٩٫٧٢٣  

  )١٣٫٣١٢(  )١١٫٠٨٣(  )١٨(إيضاح أسھم الخزينة 
  ----------------------  ----------------------  
  ٤٫٧٢٢٫٨٠٠  ٥٫١٩٨٫٦٤٠  
  ==========  ==========  



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

١٨  

  سندات الشق األول الرأسمالية  ١٧
  

مليون دوالر أمريكي. إن ھذه  ٧٥٠سندات الشق األول الرأسمالية بمبلغ  إصدارب قام البنك، ٢٠١٥يونيو  ١٧ بتاريخ
باالضافة الى ذي الصلة سنوات  خمسل المقايضة معدل متوسط( تحسب ب ٪٥،٢٥وتحمل فائدة بمعدل  دائمةالسندات 

ً  .٪ ٣ ،٣٥ھامش  ً . األولية" الفترةخالل " )سنويا  لفائدةا ساباحت سيتم ،إعادة تسعير تاريخ كل وفي األولية، للفترة والحقا
ً  .٪ ٣ ،٣٥باالضافة الى ھامش ذي الصلة سنوات  خمسل المقايضة معدل متوسطب التالية،إعادة التسعير  لفترة  .سنويا

اريخ "بالفترة األولية" الفترة (من ومتضمنة) ت يقصدتدفع الفائدة على ھذه السندات بشكل نصف سنوي قي آخر الفترة. 
اليوم كل  طلب وفي نفسأول تاريخ " إعادة التسعير تاريخ"بـ  يقصداألول.  الطلبباستثناء) تاريخ لكن اإلصدار وحتى (

و في كل "تاريخ الطلب األول"  ٢٠٢٠يونيو  ١٧السندات اعتباراً من  ھذهللبنك طلب  يحق. فيما يلي ذلكم واعخمس أ
  ذلك.  بعددفع فائدة تاريخ 

  

  
ي نھاية وتدفع ف األولية الفترة خاللثابتة  فائدةثانوية غير مضمونة وتحمل  ھي دائمة الشق األول الرأسمالية سندات إن

تلك السندات  ملااليحق لح حق عدم دفع أي من الفوائد بناًء على تقديره الخاص.بيحتفظ البنك . ويسن الفترة بشكل نصف
نه ھناك باإلضافة إلى أسداد الفائدة ال يعتبر ھذا الحدث تخلفاً عن السداد. عدم البنك  اختياروفي حال  بالفائدةالمطالبة 

  الصلة. يفع  ذالدفي تاريخ الفائدة دفع ببعض الحاالت التي ال يسمح للبنك فيھا 
  

 أي فعد أو اإلعالن(أ)  بـ البنك يقوم فلن بالدفع، فيھا يسمح ال أحداث وقوع أو الدفع عدم باختيار البنك يقوم عندما
 أو مال رأس أي استحواذ من ذلك خالف أو خفض أوأو الغاء  شراء أو إسترداد(ب)  أو أرباح توزيعات أو توزيعات
تنص شروطھا  يالت ماليةال وراقاأل باستثناء مرتبة تلي السندات أو التي مرتبةالفي  وياستصنف بالت للبنك مالية أوراق

 تابعتين.مت فائدةلم أو حتى يتم السداد الكامل لدفعتي  في كل حالة ما ،إلى حقوق ملكية إلزامي على استحقاق أو تحويل
  .)مليون درھم ١٨٧٫٥: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(مليون درھم  ١٢٨٫٨٨وقدره بمبلغ  فائدةقرر البنك دفع  خالل الفترة ،

   

  (مدققة)  (غير مدققة)    
 سبتمبر ٣٠    

٢٠١٥  
  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١

  ألف درھم  ألف درھم  العملة  
        

  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  درھم  أبوظبي حكومةسندات 
        ). سنوياً٪ ٢،٣ش أشھر ايبور باالضافة الى ھام ٦فائدة تعادل (  

      دوالر  أمريكي دوالر مليون ٧٥٠ بمبلغ سندات
  باالضافة الى سنوات لخمس المقايضة معدلمتوسط  تعادل فائدة(  

ً  .٪ ٣،٣٥ ھامش      ) سنويا
  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠     -  

    ----------------------  ----------------------  
    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٧٥٤٫٧٥٠  
    ==========  ==========  



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

١٩  

   برنامج خيارات األسھم  ١٨
  

داد يرتكز على خيارات أسھم ("البرنامج") لنخبة من الموظفين، خاضعة  ٢٠٠٨قام البنك خالل عام  بإطالق برنامج س
نوات ة خيار التحويل خالل الثالث س نوات للتمكن من ممارس الحية ممتدة لثالث س رط .  الالحقة لفترة ص إن الش

تمر في العمل مع البنك  تحقاق ھو أن يكون حامل الخيار مس لمحددة. ا الصالحية فترة حتى نھايةالرئيسي الواجب لالس
  أم ال. ة خيار تحويلهتم ممارس قد ما إذا كانعسنوات من تاريخ المنح، بصرف النظر ٦يسقط الخيار بعد 

  
ار أسھم عند ممارسة الخيار المكتسب من قبل الموظفين. يتم معاملة ھذه إلصد تابعةقامت المجموعة بتأسيس شركة 

  تتم ممارستھا من قبل حاملي خيارات األسھم.إلى أن األسھم على أنھا أسھم خزينة 
  

: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(ألف خياراً لموظفيه المؤھلين  ١٨٫٥٠٠بنك بمنح شرائح جديدة تصل إلى قام الخالل الفترة 
  و ذلك من ضمن ذات برنامج خيارات األسھم للموظفين الحالي. )ألف خيار ٢٣٫٦٨٦

  
من قبل حاملي  ألف خيار) ١٤٫١١٨: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠( ألف خيار ٢٫٩٧٦في تاريخ التقرير تم إجراء ممارسة 

ألف  ١٤٫١١٨: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(درھم ألف  ٢٫٩٧٦خيارات األسھم مما أدى إلى زيادة إجمالي رأس المال بمقدار 
  ألف درھم). ٩٩٫٢٨٥: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(ألف درھم  ١٩٫٧٧٢وعالوة إصدار أسھم بمقدار  )درھم

  
  تسوية أسھم الخزينة ضمن البرنامج

  
  القيمة العادلةإحتياطي   ١٩

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم ألف درھم  
      

      اإلستثمارات المتاحة للبيع –إحتياطي إعادة التقييم 
  ٧٨٧٫١٥٧  ٣٣١٫٦٢٠  يناير ١في 

  ١٨٨٫٦٣٧  )٨٨٩٫٨٥٨(  صافي التغير في القيمة العادلة
  ------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------  

  ٩٧٥٫٧٩٤  )٥٥٨٫٢٣٨(  سبتمبر ٣٠في 
  ------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------  

      تحوط  للتدفقات النقدية –إحتياطي تحوط 
  ٣٥٫٨٩٦  )٦٫٦٨٨(  يناير ١في 

  )٣٨٫٣٠٦(  ٦٫٠١٨  صافي التغير في القيمة العادلة
  ------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------  

  )٢٫٤١٠(  )٦٧٠(  سبتمبر ٣٠في 
  ------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------  

  ٩٧٣٫٣٨٤  ٥٥٨٫٩٠٨  سبتمبر ٣٠اإلجمالي كما في 
  ==========  ==========  

  (غير مدققة) (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
    

   ٢٥٫٠٨٦  ١٢٫٩٤٠  يناير ١كما في 
  )١٤٫١١٨(  )٢٫٩٧٦(  من قبل الموظفين خالل الفترة ممارستھاخيارات تم 

  ----------------------  ----------------------  
  ١٠٫٩٦٨  ٩٫٩٦٤  

  ٢٫٣٤٤  ١٫١١٩  إصدار أسھم منح خالل الفترة
  ----------------------  ----------------------  

  ١٣٫٣١٢  ١١٫٠٨٣  سبتمبر ٣٠كما في 
  ==========  ==========  



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

٢٠  

  واإلرتباطات الطارئة اإللتزامات  ٢٠
  

اإلقدام على إلتزامات معينة  تبرم المجموعة ، في سياق األعمال اإلعتيادية ، أنواع مختلفة من المعامالت التي تشمل
  كخطابات االعتماد والضمانات وإلتزامات قروض غير مسحوبة.

  
مليون  ٢٢٫١٠٠: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٢٧٫٦٩٠بلغت إلتزامات تقديم تسھيالت ائتمانية غير مسحوبة 

   درھم).
  

ما عدا تلك الناجمة عن سياق األعمال  الفترةواالرتباطات الطارئة خالل  لم يكن ھناك تغيرات جوھرية في االلتزامات
  عتيادية.اال
  

  القيمة انخفاضصافي   ٢١
  

  

  مدققة) غير(  (غيرمدققة)  مدققة) غير(  (غيرمدققة)  
 تسعة أشھرلفترة ال  

 ٣٠ المنتھية في
  ٢٠١٥ سبتمبر

 تسعة أشھرلفترة ال
 ٣٠المنتھية في 

  سبتمبر
٢٠١٤  

 أشھرلفترة الثالثة 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥ سبتمبر

 أشھرلفترة الثالثة 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤ سبتمبر

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

مخصصات جماعية للقروض 
  ٧٨٫٩٥٠  ١٢١٫٠٩٦  ٤٢٣٫٤٧٥  ٢٨٤٫٤٥٨  والسلفيات 

  ٣٢٦٫٩٠١  ٢٧٧٫٢١٩  ٧٨٥٫١٤٤  ٨٧٥٫٣٤٢ للقروض والسلفيات  محددةمخصصات 
  )٣٩٫٤١١(  )١٨٧٫١٧٧(  )٢٥٥٫٤٨٠(  )٥١٨٫٨٣٨(  عكس مخصصات القروض والسلفيات 
  )١٦٥٫١٢٧(  )٤٢٫٠٠٢(  )٣٠٩٫٢٨٥(  )١٣٩٫٢٠٤(  استرداد مخصصات خسائر القروض 

 ً   )١٫٨١٤(  )٧٫٠٨٦(  )٤٫٢٠٢(  )٣٧٫٢٢٠(  استرداد قروض تم حذفھا سابقا
  ٢٫٨٦٢  ٨٫٨٥٧  ٤٢٫٤٢٢  ٤٢٫٧٦٤   القيمة منخفضة مالية موجودات حذف
  القيمة انخفاض مخصص عكس

  للموجودات الغير مالية   
-  )١٤٫٣٤٢(  -  -  

  --------------------------  -----------------------  ------------------------  ------------------------  
  ٢٠٢٫٣٦١  ١٧٠٫٩٠٧  ٦٦٧٫٧٣٢  ٥٠٧٫٣٠٢  
  ============  ===========  ============  ===========  



   
  
  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإ

  

٢١  

  ربحية السھم  ٢٢
  

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

  

  
  

  أشھر المنتھية في  الثالثة  المنتھية في  أشھر تسعةال  
  (غيرمدققة)  (غيرمدققة)  (غيرمدققة)  (غيرمدققة)  
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
          

          ربحية السھم األساسية :
  ١٫٣٦٩٫٧٧٧  ١٫٣٢٦٫٤٤٤  ٤٫٢٠٦٫٩١٠  ٤٫١٩٥٫٨٢٨  صافي أرباح الفترة (ألف درھم)

       على سندات الشقناقصاً: دفعات الفائدة 
  )٦٧٫٤٩٥(  )٦٤٫٦٦٣(  )١٨٧٫٤٩٥(  )١٢٨٫٨٧٥(  األول الرأسمالية (ألف درھم)   
  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  

          صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق 
  ١٫٣٠٢٫٢٨٢  ١٫٢٦١٫٧٨١  ٤٫٠١٩٫٤١٥  ٤٫٠٦٦٫٩٥٣  األول الرأسمالية (ألف درھم)   
  ==========  ==========  ==========  ==========  
       

          المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية:
  ٤٫٢٨٠٫٤٧٠  ٤٫٧٢٣٫١٧٢  ٤٫٢٨٠٫٤٧٠  ٤٫٧٢٣٫١٧٢  يناير (باآلالف) ١األسھم العادية كما في 

  ٤٧٢٫٤٩٢  ٤٧٢٫٤٩٢  ٤٧٢٫٤٩٢  ٤٧٢٫٤٩٢  (باآلالف) ٢٠١٥المنحة المصدرة خالل  تأثير أسھم
  ٤٢٨٫٢١٢  -  ٤٢٨٫٢١٢  -  (باآلالف) ٢٠١٤تأثير أسھم المنحة المصدرة خالل 

المتوسط المرجح لعدد األسھم المشتراة من خالل برنامج 
  ٦٫١٢٥  ١٫٨٩٠  ٦٫١٢٥  ١٫٨٩٠  خيارات األسھم (باآلالف)

  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
  ٥٫١٨٧٫٢٩٩  ٥٫١٩٧٫٥٥٤  ٥٫١٨٧٫٢٩٩  ٥٫١٩٧٫٥٥٤  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية (باآلالف)

  ==========  ==========  ==========  ==========  
  ٠،٢٥  ٠،٢٤  ٠،٧٨  ٠،٧٨  ربحية السھم األساسية (درھم)

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

          صافي األرباح بعد دفعات سندات الشق 
  ١٫٣٠٢٫٢٨٢  ١٫٢٦١٫٧٨١  ٤٫٠١٩٫٤١٥  ٤٫٠٦٦٫٩٥٣  األول الرأسمالية (ألف درھم)   

          يضاف: الفائدة على السندات القابلة
  ١١٫١٧٩  ١١٫٦٨٩  ٣٣٫١٩١  ٣٤٫١١٧  للتحويل (ألف درھم)   
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

          صافي أرباح الفترة الحتساب ربحية
  ١٫٣١٣٫٤٦١  ١٫٢٧٣٫٤٧٠  ٤٫٠٥٢٫٦٠٦  ٤٫١٠١٫٠٧٠  السھم المخفضة (ألف درھم)   
  ==========  ==========  ==========  ==========  
          

  ٥٫١٨٧٫٢٩٩  ٥٫١٩٧٫٥٥٤  ٥٫١٨٧٫٢٩٩  ٥٫١٩٧٫٥٥٤  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية (باآلالف)
تأثير األسھم العادية المحتملة المخفضة المصدرة 

  ١١٧٫٦٥٥  ١١٧٫٦٥٥  ١١٧٫٦٥٥  ١١٧٫٦٥٥  (باآلالف)
المخفضة من خالل المتوسط المرجح لعدد األسھم 

  ١٠٫٠٥٧  ٥٫٦٨٥  ١٠٫٠٥٧  ٥٫٦٨٥  برنامج خيارات األسھم (باآلالف)
  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

          المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية المصدرة
  ٥٫٣١٥٫٠١١  ٥٫٣٢٠٫٨٩٤  ٥٫٣١٥٫٠١١  ٥٫٣٢٠٫٨٩٤  لربحية السھم المخفضة (باآلالف)   
  ==========  ==========  ==========  ==========  

  ٠،٢٥  ٠،٢٤  ٠،٧٦  ٠،٧٧  ربحية السھم المخفضة (درھم)
 ========== ==========  ==========  ==========  



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٢٢  

  معلومات حول القطاعـات  ٢٣
  

  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال
  ____________________________________________  __________________________________  

             القطاع  
المصرفي   

  قطاع إدارة  للمؤسسات 
القطاع المصرفي 
  اإلمارات العربية    المركز  لألفراد واألعمال

      

  اإلجمالي  الدولي  الخليج  المتحدة  اإلجمالي  الرئيسي  التجارية   الثروات   والشركات  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                   

                (غير مدققة) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  تسعة أشھرلفترة ال
                    

  ٥٫٤٦٣٫٢٥٩  ٩٣١٫٧٦٦  ١٩٢٫٥٦٠  ٤٫٣٣٨٫٩٣٣  ٥٫٤٦٣٫٢٥٩  )٤٧٫٠٢٨(  ٢٫١٩٥٫٩٥٤  ٥٧٩٫٧٢٢  ٢٫٧٣٤٫٦١١  الفائدة إيرادات صافي
  ٢٫٥٣٥٫٦٦١  ٤٤٣٫٦٥٥  ٦٩٫٧٥٠  ٢٫٠٢٢٫٢٥٦ ٢٫٥٣٥٫٦٦١  ٣٥٢٫٢٨٠  ٨٠٣٫٥٥٣  ٢٢٣٫٨٢٦  ١٫١٥٦٫٠٠٢  الفائدة إيرادات غير اإليرادات صافي

                   
  ٧٫٩٩٨٫٩٢٠  ١٫٣٧٥٫٤٢١  ٢٦٢٫٣١٠  ٦٫٣٦١٫١٨٩  ٧٫٩٩٨٫٩٢٠  ٣٠٥٫٢٥٢  ٢٫٩٩٩٫٥٠٧  ٨٠٣٫٥٤٨  ٣٫٨٩٠٫٦١٣  ايرادات التشغيل 

  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
                    واإلدارية العمومية المصروفات

  ٣٫٠٤٣٫٦٨٩  ٤٥٢٫٩٥٦  ١١٨٫٢٥٤  ٢٫٤٧٢٫٤٧٩ ٣٫٠٤٣٫٦٨٩  ٢٢٫٣٥١  ١٫٧٠٢٫٩٦٣  ٣٢٢٫٣٢٦  ٩٩٦٫٠٤٩  والمصرفات التشغيلية األخرى  
                   

  ٥٠٧٫٣٠٢  ٤٢٫٣٠٧  ١٤٫٥٨٠  ٤٥٠٫٤١٥  ٥٠٧٫٣٠٢  )١٢٢٫٩٤١(  ٣٥٥٫٥٨٨  ٢٩٫٦٣٩  ٢٤٥٫٠١٦  صافي مخصص انخفاض القيمة
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٤٫٤٤٧٫٩٢٩  ٨٨٠٫١٥٨  ١٢٩٫٤٧٦  ٣٫٤٣٨٫٢٩٥  ٤٫٤٤٧٫٩٢٩  ٤٠٥٫٨٤٢  ٩٤٠٫٩٥٦  ٤٥١٫٥٨٣  ٢٫٦٤٩٫٥٤٨  األرباح قبل الضرائب
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٢٥٢٫١٠١  ٢٣٥٫٠٣٩  ١٣٫٦٨٦  ٣٫٣٧٦  ٢٥٢٫١٠١  ٦٫٦٣٠  ٥١٫٨٩٦  ٦١٫٨٠٧  ١٣١٫٧٦٨  ضرائب خارجية
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٤٫١٩٥٫٨٢٨  ٦٤٥٫١١٩  ١١٥٫٧٩٠  ٣٫٤٣٤٫٩١٩  ٤٫١٩٥٫٨٢٨  ٣٩٩٫٢١٢  ٨٨٩٫٠٦٠  ٣٨٩٫٧٧٦  ٢٫٥١٧٫٧٨٠  الفترةصافي أرباح 
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
             

                  (غير مدققة) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠كما في 
  ٤٤١٫٩٩٣٫٨٣٠  ١١٨٫٠٠٩٫٣٤٢  ١٠٫٤١٢٫٩٥٢  ٣١٣٫٥٧١٫٥٣٦  ٤٦٢٫٠٣٥٫٢٧٢  ٥٦٫٣٠٩٫١٨٤  ٩٠٫٩٧٠٫٢٦٦  ٣٢٫٥٧٢٫٨٩٣  ٢٨٢٫١٨٢٫٩٢٩  إجمالي موجودات القطاع 

  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
  )٣٧٫٣٣١٫٧٤٨(        )٥٧٫٣٧٣٫١٩٠(          أرصدة فيما بين القطاعات

         ---------------------------        -----------------------------  
  ٤٠٤٫٦٦٢٫٠٨٢        ٤٠٤٫٦٦٢٫٠٨٢          إجمالي الموجودات

          ============        =============  
  ٣٩٩٫٩٥٩٫٤٤٥  ١١٥٫٠٢٨٫٦٠٤  ٨٫٩٨٥٫٣٤٠  ٢٧٥٫٩٤٥٫٥٠١  ٤٢٠٫٠٠٠٫٨٨٧  ٢٢٫١٥٤٫٧٠٧  ٨٨٫٠٨٨٫٢٩٠  ٣١٫٧٠٥٫٠٢٨  ٢٧٨٫٠٥٢٫٨٦٢  إجمالي مطلوبات القطاع

  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
  )٣٧٫٣٣١٫٧٤٨(       )٥٧٫٣٧٣٫١٩٠(         أرصدة فيما بين القطاعات

          ---------------------------        ---------------------------  
  ٣٦٢٫٦٢٧٫٦٩٧        ٣٦٢٫٦٢٧٫٦٩٧          إجمالي المطلوبات

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

   



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٢٣  

  (تابع)معلومات حول القطاعـات   ٢٣
  

  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال
  ____________________________________________  __________________________________  

             القطاع  
المصرفي   

  قطاع إدارة  للمؤسسات 
القطاع المصرفي 
  اإلمارات العربية    المركز  لألفراد واألعمال

      

  اإلجمالي  الدولي  الخليج  المتحدة  اإلجمالي  الرئيسي  التجارية   الثروات   والشركات  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                   

                (غير مدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  تسعة أشھرلفترة ال
                    

  ٥٫١٢٣٫٢٩٣  ٨٥٣٫٩٦٢  ١٥٧٫٩٧٧  ٤٫١١١٫٣٥٤  ٥٫١٢٣٫٢٩٣  )٢٩٫٨٤٣(  ١٫٧٥٤٫٩٤٣  ٥٢٨٫٤٠٦  ٢٫٨٦٩٫٧٨٧  إيرادات الفائدةصافي 
صافي اإليرادات غير إيرادات 

  الفائدة
٢٫٥٣٤٫٧٣٢  ٣٧٤٫٤٧٠  ٥٨٫٩١١  ٢٫١٠١٫٣٥١ ٢٫٥٣٤٫٧٣٢  ٢١٤٫٠٠٠  ٨٩٦٫٥٨٦  ٢٨٢٫١٢٥  ١٫١٤٢٫٠٢١  

                    
  ٧٫٦٥٨٫٠٢٥  ١٫٢٢٨٫٤٣٢  ٢١٦٫٨٨٨  ٦٫٢١٢٫٧٠٥  ٧٫٦٥٨٫٠٢٥  ١٨٤٫١٥٧  ٢٫٦٥١٫٥٢٩  ٨١٠٫٥٣١  ٤٫٠١١٫٨٠٨  ايرادات التشغيل 

  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
                   المصروفات العمومية واإلدارية

  ٢٫٥٨٥٫٦٦٦  ٣٨٤٫٢٩٣  ١٠٠٫٣٩٣  ٢٫١٠٠٫٩٨٠ ٢٫٥٨٥٫٦٦٦  )٢٨٫٧٥٦(  ١٫٤٧٥٫٨٩٥  ٢٨١٫٦٠٨  ٨٥٦٫٩١٩  والمصرفات التشغيلية األخرى  
                    

  ٦٦٧٫٧٣٢  ١١٥٫٠٦٥  ٣٨٫١٢٨  ٥١٤٫٥٣٩  ٦٦٧٫٧٣٢  ٣٧٫٧١٧  ٢٦٤٫٥٠٦  ٢١٫١٠٦  ٣٤٤٫٤٠٣  القيمة انخفاضصافي مخصص 
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٤٫٤٠٤٫٦٢٧  ٧٢٩٫٠٧٤  ٧٨٫٣٦٧  ٣٫٥٩٧٫١٨٦ ٤٫٤٠٤٫٦٢٧  ١٧٥٫١٩٦  ٩١١٫١٢٨  ٥٠٧٫٨١٧  ٢٫٨١٠٫٤٨٦  األرباح قبل الضرائب
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ١٩٧٫٧١٧  ١٨٩٫٧٠٦  ١٠٫٦١١  )٢٫٦٠٠(  ١٩٧٫٧١٧  -    ٢٣٫٧٤٥  ٥٧٫٥٣٧  ١١٦٫٤٣٥  ضرائب خارجية
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    

  ٤٫٢٠٦٫٩١٠  ٥٣٩٫٣٦٨  ٦٧٫٧٥٦  ٣٫٥٩٩٫٧٨٦  ٤٫٢٠٦٫٩١٠  ١٧٥٫١٩٦  ٨٨٧٫٣٨٣  ٤٥٠٫٢٨٠  ٢٫٦٩٤٫٠٥١  الفترةصافي أرباح 
  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
                  

                  (مدققة)٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 
  ٣٩٦٫٥٦٢٫٢٥٢  ٨٢٫٦٤٢٫٢١٨  ٩٫٥٥٧٫١٨٧  ٣٠٤٫٣٦٢٫٨٤٧  ٤٣٠٫٣٩٠٫٥٣٠  ٤٧٫٥٢٨٫٢٦٦  ٨٩٫٧٧١٫٣٤٨  ٣٢٫٩٠٩٫٢٩١  ٢٦٠٫١٨١٫٦٢٥  إجمالي موجودات القطاع 

  ===========  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========    
  )٢٠٫٤٦٣٫٥٤٠(       )٥٤٫٢٩١٫٨١٨(          أرصدة فيما بين القطاعات

          ---------------------------        -----------------------------  
  ٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢        ٣٧٦٫٠٩٨٫٧١٢          إجمالي الموجودات

          ============        =============  
  ٣٥٨٫٥٩٨٫٨٧٠  ٧٩٫٨٧٨٫٠٢٥  ٨٫٢٣٩٫٦٢٠  ٢٧٠٫٤٨١٫٢٢٥  ٣٩٢٫٤٢٧٫١٤٨  ٢٠٫٠٠١٫٢٣٨  ٨٦٫٢٤٦٫١٢٨  ٣١٫٧٨٠٫٠٥٧  ٢٥٤٫٣٩٩٫٧٢٥  إجمالي مطلوبات القطاع

  ===========  ===========  ===========  ===========   ===========  ===========  ===========    
  )٢٠٫٤٦٣٫٥٤٠(        )٥٤٫٢٩١٫٨١٨(          أرصدة فيما بين القطاعات

          ------------------------------        -----------------------------  
  ٣٣٨٫١٣٥٫٣٣٠        ٣٣٨٫١٣٥٫٣٣٠          إجمالي المطلوبات

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



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٢٤  

  األطراف ذات العالقة  ٢٤
  

  ھوية األطراف ذات العالقة
  

القدرة على التحكم أو ممارسة نفوذ ھام على طرٍف آخر بخصوص  لطرفتعتبر األطراف أطرافاً ذات عالقة إذا كانت 
ار دارة وكبالمساھمين وأعضاء مجلس اإل كباراتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة على 

يتألف موظفي اإلدارة الرئيسيين من أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجموعة. يشارك ھؤالء األعضاء  .موظفي إدارة المجموعة
يتم اعتماد شروط ھذه المعامالت من قبل إدارة  في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات الخاصة بالمجموعة.

  قاً للشروط الموضوعة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة.المجموعة وف
  

  الشركة األم والجھة المھيمنة العليا
  

 ٪٦٩،٩٢بة الذي يمتلك نس("المجلس") ، تم إنشاء مجلس أبوظبي لالستثمار ٢٠٠٦) لسنة ١٦وفقاً ألحكام القانون رقم (
  لبنك.ل المصدر مال من رأس )٪٦٩،٩٦: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(
  

  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة و كبار موظفي اإلدارة 
  (غيرمدققة)   (غيرمدققة)   
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      تعويضات كبار موظفي اإلدارة
  ٧٠٫٢٧٨  ٨٠٫١٥١  تعويضات الموظفين قصيرة األجل

  ١٫٥١٥  ١٫٥٤٣  تعويضات التقاعد للموظفين
  ١٫١٤٣  ١٫١٧٣  تعويضات نھاية الخدمة

  ٦٫٣٦٧  ٩٫٩٠٢  األسھم أساس على مدفوعات
  --------------------  =========  

  ٦٫٥١٤  ٥٫٧٠٤  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  =========  =========  

  
فيما  مليون درھم) ١٨٧،٥: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(مليون درھم  ١٢٨،٩قرر البنك القيام بسداد فائدة خالل الفترة بقيمة 

 ٤٫٠٠٠: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون  ٤٫٠٠٠الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة  الرأسمالية يخص سندات الشق األول
  مليون درھم).

  
  األحكام والشروط

  
بعمالت متعددة ولفترات زمنية  ھيأطراف ذات عالقة وإلى  من المقبولةو والمطلوبات المالية الممنوحة المجوداتإن 

ة ألطراف ذات عالقة خالل الفتر بعمالت متعددة المقدمة المالية المجوداتعلى  المتحصلة مختلفة. تراوحت نسب الفائدة
 تراوحت نسب الفائدة سنوياً). ٪١٠،٧٥إلى  ٪ ٠،٠٥: من  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(سنوياً  ٪٨،٢٥إلى   ٪٠،٠٥ البسمن 

  سنوياً  ٪٤،٥٠ء إلى يمن أطراف ذات عالقة خالل الفترة بين الش بعمالت متعددة المالية المطلوباتعلى  المتكبدة
  .سنوياً) ٪٣،٨٠: الشىء إلى  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠( 

    
  

  ألطراف ذات العالقة من كونھا غير مضمونة إلى مضمونة بالكامل.لتتراوح الضمانات على سلفيات 
   



   
  

  ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

٢٥  

  (تابع)األطراف ذات العالقة   ٢٤
  

  حكومة أبوظبي. على مؤسسات شتمل "أخرى"ت 
  

القيمة على القروض والسلفيات المقدمة ألطراف ذات عالقة أو على االلتزامات الطارئة  نخفاضلم يتم إدراج مخصص ال
  .: ال شىء) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠( فترةالالصادرة بحق أطراف ذات عالقة خالل 

  
  المقارنةأرقام   ٢٥

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

  الموحدة.الموجزة البيانات المالية المرحلية 
  

ياسة قاً للس، قامت المجموعة بتغيير السياسة المحاسبية الخاصة بالزكاة ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. وف٢٠١٤خالل 
المحاسبية السابقة، كان يتم تحميل الزكاة على بيان األرباح أو الخسائر الموحد كمصروفات، بينما سوف تشكل حالياً، 

كأحد بنود المعامالت مع مالك  الموحد التغيرات في حقوق الملكيةبموجب السياسة المحاسبية الجديدة، جزءاً من بيان 
. مليار درھم ٤،٢١لتصل إلى مليون درھم  ١١،٥بمبلغ  في الفترة السابقة ي األرباح. وبالتالي، ازداد صافالمجموعة

  الموحدة. المرحلية الموجزة خر على ھذه البيانات الماليةآليس لھذا التغيير أي تأثير 
  

وبالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، حيث كانت تشكل في السياسة المحاسبية السابقة جزءاً من بيان اإليرادات 
الشاملة األخرى الموحد، بينما سوف تشكل بموجب السياسة المحاسبية الجديدة جزءاً من بيان األرباح أو الخسائر الموحد 

االفتتاحية  تم إعادة بيان األرباح المحتجزة نتيجة لھذا التغيير. رة السابقةالفتكمصرفات. ال يوجد تأثير على صافي أرباح 
  الموجز الموحد. المرحلي في بيان التغيرات في حقوق الملكية كما ھو مبين ٢٠١٤لعام والختامية 

 
عية صدة القطااألرباح والخسائر ذات الطابع المركزي واألر بإعادة النظر في أسس توزيع قامت المجموعةخالل الفترة، 

   .المقارنة القطاعية صياغة األرقام دةااألخرى والذي أدى إلى إع

  (مدققة)  (غيرمدققة)        
أعضاء مجلس   

  اإلدارة وكبار
 

  المساھم
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥  
 ديسمبر ٣١

٢٠١٤  
  اإلجمالي  اإلجمالي  أخرى  الرئيسي  موظفي اإلدارة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  

  مع األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير: فيما يلي األرصدة
  ٧٢٫٦٧٩٫٨٧٦ ٦٧٫٠٩٧٫٣٨٢ ٥٨٫٨٩٧٫٨٩٨  ٧٫٢٥٨٫٨٢١  ٩٤٠٫٦٦٣  الماليةالموجودات 

  =========  =========  ==========  ==========  ===========  
  ٩٠٫١٣٣٫٥٧٧ ٥٧٫٢٤٢٫٨٧٣ ٥٣٫٦٢٠٫٣٠٢  ٣٫٢١٠٫٠٨٣  ٤١٢٫٤٨٨  المطلوبات المالية

  =========  =========  ==========  ==========  ===========  
  ٤٣٫٥٤٠٫٤٣١ ٢٢٫٩٨٢٫٩٦٢ ١٧٫٨٧٨٫٧٧٢  ٤٫٧٢٠٫٦١١  ٣٨٣٫٥٧٩  الطارئةااللتزامات 

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

  فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل فترة التسعة أشھر:
  (غيرمدققة)          
 سبتمبر ٣٠          

٢٠١٤    
            

  ١٫٥٨٢٫١٧٨  ١٫٦٣٧٫٨٦٧  ١٫٢٥٩٫٩٦٣  ٣٥٨٫١٧٦  ١٩٫٧٢٨   إيرادات الفوائد
  =========  =========  ==========  ==========  ==========  

  ٢٨٩٫١٤٩  ٣١٧٫٨٥٤  ١٠٥٫٩٨٤  ٢١١٫٧٤٦  ١٢٤  مصروفات الفوائد
  =========  =========  ==========  ==========  ==========  

إيرادات الرسوم 
  ٦٥٫٤١٥  ٦١٫٢١٣  ٢٫٦٥٠  ١٫٥٥٢  والعموالت

٥٨٫٥٦١  

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


