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  البيانات المالية المرحلية
  الموجزة الموحدة

 ٢٠١٧يونيو ٣٠  



        
  

  

  بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد
  كما في

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠    الموجودات

  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٢٣٫٤٤١٫٣١٦  ١١٠٫٨٣٤٫٦٩٩    نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
  ١١٫٣٨١٫٨٥١  ١٥٫٨٢٣٫١٣٤    من خالل األرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة 

  ١٧٫٣٠٨٫٢٥٧  ١٥٫٧٠٦٫٣٦٠    مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
  ١٤٫٢٧٨٫٨٤٢  ٢٣٫٠١٨٫٢٢٠    اتفاقيات إعادة شراء عكسي

  ١٣٫٧٩٦٫٧٣٩  ١١٫١٥١٫٠٤٧    أدوات مالية مشتقة
  ٣٣٤٫٤٣٠٫٠٣٥  ٣٢١٫٢٦٤٫١٨٧    قروض وسلفيات

  ٩٢٫٨٥٥٫٤٢٣  ٨٢٫٧٣٦٫٥٦٥   استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ١٦٫٢٦١٫٦٣٥  ١٧٫٩٤٦٫١٨٩    موجودات أخرى
  ٦٫٤٦٨٫١٠٦  ٦٫٥٥١٫٩٧٤    استثمارات عقارية
  ٤٫٥٩٤٫٢٣٠  ٤٫٤٩٣٫٥٦٥    ممتلكات ومعدات

  ١٤٫٣٠٤٫١٨٩  ١٥٫٠٦٠٫٤٠٠    غير ملموسةموجودات 
    -------------------------------  -------------------------------  

  ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣  ٦٢٤٫٥٨٦٫٣٤٠    الموجوداتإجمالي
    =============  =============  

 المطلوبات
  

      

  ٤٨٫٤٠١٫٩٥٠  ٣٤٫٠١٨٫١٩٥    مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
  ٢٩٫٥٩٤٫٥٣٥  ٢٢٫٣٩٨٫٦٥٤    اتفاقيات إعادة الشراء

  ١٣٫٧٢٥٫٨٩٧  ١٣٫٤٥٦٫٠٨٧    أوراق تجارية
  ١٦٫٠٤٠٫٠٥٩  ١٥٫٥٦٠٫٤٣٥    أدوات مالية مشتقة

  ٣٧٩٫١٦٥٫٢٩٠  ٣٧٧٫٢٦٨٫٥١٩    حسابات العمالء وودائع أخرى
  ٤٦٫٨٣٠٫٩٤٥  ٤٤٫٢١٢٫٣٨٩    قروض ألجل

  ١٧٫٥٧١٫٩٨٣  ٢٠٫٢٧١٫٠٢٣    مطلوبات أخرى
  ٣٥٥٫٩٨٧  ٣٨٨٫١٩٢    سندات ثانوية

    ------------------------------  ------------------------------  
  ٥٥١٫٦٨٦٫٦٤٦  ٥٢٧٫٥٧٣٫٤٩٤    المطلوباتإجمالي

        
        حقوق الملكية
  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥    رأس المال

  ٥٢٫٧٧١٫٦٨٤  ٥٣٫٠٢٤٫٠٦٠    عالوة إصدار
  )٤٨٫٧٤٦(  )٤٢٫٨٧٥(    أسھم خزينة

  ٥٫٢٥٤٫٥٤٥  ٥٫٢٥٤٫٥٤٥    احتياطيات قانونية وخاصة
  ٧٢٥٫٠٦٧  ٩٥٧٫١٢٠    احتياطيات أخرى

  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠    يةرأسمالالسندات الشق األول من 
  ٢٢٨٫٣٤٩  ٢٤١٫٩٦٦    برنامج خيارات األسھم

  ١٠٨٫٢٦٥  ١٠٨٫٢٦٥    حقوق الملكية بند -سندات قابلة للتحويل 
  ١٦٫٣٠٩٫٧٣٦  ١٥٫٣٦٣٫٨٨١    أرباح محتجزة

    ------------------------------  ------------------------------  
  ٩٧٫٠٠١٫١٩٥  ٩٦٫٥٥٩٫٢٥٧    المنسوبة الى مساھمي المجموعة حقوق الملكية إجمالي

  ٤٣٢٫٧٨٢  ٤٥٣٫٥٨٩    حقوق غير مسيطرة
    -------------------------------  -------------------------------  

  ٩٧٫٤٣٣٫٩٧٧  ٩٧٫٠١٢٫٨٤٦    حقوق الملكيةإجمالي
    ----------------------------------  ---------------------------------  

  ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣  ٦٢٤٫٥٨٦٫٣٤٠   المطلوبات وحقوق الملكية إجمالي
    =============  =============  

  



        
  

  

  الخسائر المرحلي الموجز الموحد بيان األرباح أو
  لفترة الستة أشھر المنتھية 

  
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في  فترة الستة أشھر المنتھية في   
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠   

   ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
         

  ٧٠٦٫٦٠٨٫٤   ٤٧٤٫٧٩٦٫٤   ٠١١٫٢٢٣٫٩ ٩٥٩٫٣٧٠٫٩    إيرادات الفوائد
)٥٢٣٫٤٩٣٫٢( )٩٢٧٫٩٨٧٫٢(     مصاريف الفوائد   )٧٢٢٫٦٢٥٫١(   )٨٤٩٫٢٥١٫١(  

    ----------------------------  __________  ___________  ___________  
  ٨٥٧٫٣٥٦٫٣   ٧٥٢٫١٧٠٫٣   ٤٨٨٫٧٢٩٫٦ ٠٣٢٫٣٨٣٫٦    صافي إيرادات الفوائد

            
  ٧١١٫٣٩٩٫١   ٨٣١٫٢١٠٫١   ٤٥٧٫٦٥٧٫٢  ٥٩٦٫٣٥٣٫٢     والعموالتإيرادات الرسوم 

)٨٢٧٫٧٠٤( )١٠٦٫٧٢٢(    مصاريف الرسوم والعموالت   )٦٥٦٫٣٦٥(   )٣٩٨٫٣٥٨(  
    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  

  ٣١٣٫٠٤١٫١   ١٧٥٫٨٤٥   ٦٣٠٫٩٥٢٫١  ٤٩٠٫٦٣١٫١     إيرادات الرسوم والعموالتصافي
            

  ٣٩٥٫٣٦٥   ٠٩٤٫٣٢٦   ٢٧٠٫٧٥٠  ٤٠١٫٤٩٤     صافي أرباح الصرف األجنبي
  ٨٢١٫٩٠   ٤٣٨٫٢٧١   ٥٦٢٫١١٨  ٦٤٦٫٢٥٢٫١     االستثمارات والمشتقاتأرباح صافي 

  ١٦٢٫٩٩   ٦٥٠٫٤٨   ٤٩٩٫١٧٧  ٢٤٧٫٨٩     إيرادات تشغيلية أخرى
    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  

  ٥٤٨٫٩٥٣٫٤   ١٠٩٫٦٦٢٫٤   ٤٤٩٫٧٢٨٫٩  ٨١٦٫٨٥٠٫٩     اإليرادات التشغيلية
            

            مصاريف عمومية وإدارية 
)٢٫٨٩١٫٩٥٩( )٢٫٨٩١٫٩٠٧(    ومصاريف تشغيلية أخرى      )١٫٣٨٤٫٣٢٩(   )١٫٤٦٩٫٢٩٥(  
    ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

           األرباح قبل صافي 
  ٣٫٤٨٤٫٢٥٣   ٣٫٢٧٧٫٧٨٠   ٦٫٨٣٦٫٤٩٠ ٦٫٩٥٨٫٩٠٩    مخصص انخفاض القيمة والضريبة  
            

)١٫٣٦٦٫٨٨١( )١٫٢٦٠٫٣٢٣(     صافي مخصص انخفاض القيمة   )٦١٠٫٩٧١(   )٦٩٥٫٩٨٧(  
    ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

  ٢٫٧٨٨٫٢٦٦   ٢٫٦٦٦٫٨٠٩   ٥٫٤٦٩٫٦٠٩  ٥٫٦٩٨٫٥٨٦     األرباح قبل الضريبة
            

)١٦٥٫٣٨٤( )١٩٩٫٤٩٩(    مصروف ضريبة الدخل الخارجية   )٩٤٫٢٧٤(   )٨٧٫٦٤٦(  
    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  

  ٢٫٧٠٠٫٦٢٠   ٢٫٥٧٢٫٥٣٥   ٥٫٣٠٤٫٢٢٥  ٥٫٤٩٩٫٠٨٧    صافي أرباح الفترة
    ============  ============  ============  ============  
            

            األرباح منسوبة إلى:
  ٢٫٦٨١٫٥٥٠   ٢٫٥٦٢٫٠٥٨   ٥٫٢٨٤٫٤٦٨  ٥٫٤٨٧٫٧٣٧     مساھمي المجموعة
  ١٩٫٠٧٠   ١٠٫٤٧٧   ١٩٫٧٥٧  ١١٫٣٥٠     سيطرةالحصص غير الم

    ----------------------------  ----------------------------  _________  _________  
     ٢٫٧٠٠٫٦٢٠   ٢٫٥٧٢٫٥٣٥   ٥٫٣٠٤٫٢٢٥  ٥٫٤٩٩٫٠٨٧  
    ============  ============  ============  ============  

 
    



  

  

  

  
  معلومات القطاعات  

  

  
  
  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  _________________________________________________________________________  ______________________________________________________________  

  

    
قطاع الخدمات 

ات للمؤسس المصرفية
وقطاع  والشركات
  االستثمار

  
  

الخدمات مجموعة 
  الشركات التابعة  المصرفية لألفراد

  
  
  

  الرئيسي المركز

  
  
  

  اإلجمالي

  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  
  
  شرق األوسط وأفريقياال

  
  
  

  أوروبا واألمريكتين

 
 
 
 

 آسيا والمحيط الھادئ

  
  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم درھمألف ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

  

 (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

   ٦٫٣٨٣٫٠٣٢    ١٤٩٫٣٥٢    ١٨١٫٨٥٩    ٣٢٩٫٣٧٩    ٥٫٧٢٢٫٤٤٢    ٦٫٣٨٣٫٠٣٢    ٧٣٩٫٩٣٦    ٣٢٦٫٥٥٦    ٢٫٥٧٧٫٩٥٦    ٢٫٧٣٨٫٥٨٤   صافي إيرادات الفوائد
   ٣٫٤٦٧٫٧٨٤    ١٠٧٫٠٠٥    ٣١٢٫١٢٠    ١٥٣٫٥١٤    ٢٫٨٩٥٫١٤٥  ٣٫٤٦٧٫٧٨٤   ٣٢٩٫١٥٩    ٢٩٠٫٤٤٥    ٨٣٨٫٨٧٢    ٢٫٠٠٩٫٣٠٨   استثناء الفوائدصافي اإليرادات ب

                
   ٩٫٨٥٠٫٨١٦    ٢٥٦٫٣٥٧    ٤٩٣٫٩٧٩    ٤٨٢٫٨٩٣   ٨٫٦١٧٫٥٨٧    ٩٫٨٥٠٫٨١٦   ١٫٠٦٩٫٠٩٥   ٦١٧٫٠٠١   ٣٫٤١٦٫٨٢٨   ٤٫٧٤٧٫٨٩٢   اإليرادات التشغيلية

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

  تشغيلية أخرى 
 ٢٫٨٩١٫٩٠٧    ٨٠٫٤٢٣    ١٥٦٫٨٨٤    ١٧٩٫١٤٩    ٢٫٤٧٥٫٤٥١    ٢٫٨٩١٫٩٠٧    ١١٦٫٣١٠    ٣٧٤٫٠٢٥    ١٫٤٠٨٫٧٦٣    ٩٩٢٫٨٠٩   

                      
   ١٫٢٦٠٫٣٢٣   )٣٨٫٣١٩(   )٢٩٣(    ٢١٫٠٧٢    ١٫٢٧٧٫٨٦٣    ١٫٢٦٠٫٣٢٣    ٦٩٫٨٣٥    ٣٠٠٫٣٠٦    ٩٧٨٫٢٦٥   )٨٨٫٠٨٣(   صافي مخصص انخفاض القيمة

  =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============     
   ٥٫٦٩٨٫٥٨٦    ٢١٤٫٢٥٣    ٣٣٧٫٣٨٨    ٢٨٢٫٦٧٢    ٤٫٨٦٤٫٢٧٣    ٥٫٦٩٨٫٥٨٦    ٨٨٢٫٩٥٠   )٥٧٫٣٣٠(    ١٫٠٢٩٫٨٠٠    ٣٫٨٤٣٫١٦٦   األرباح قبل الضريبة

  =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============     
   ١٩٩٫٤٩٩    ١٤٫٩٤٢    ١٢٢٫٩٩١    ٥٩٫٤٨٠    ٢٫٠٨٦  ١٩٩٫٤٩٩  )٧٠٠(    ٧٫١٨٠    ٦٦٫٢٨٥    ١٢٦٫٧٣٤   ضريبة خارجية

  =============  =============  =============  =============   =============  =============  =============  =============     
   ٥٫٤٩٩٫٠٨٧    ١٩٩٫٣١١    ٢١٤٫٣٩٧    ٢٢٣٫١٩٢    ٤٫٨٦٢٫١٨٧  ٥٫٤٩٩٫٠٨٧   ٨٨٣٫٦٥٠   )٦٤٫٥١٠(    ٩٦٣٫٥١٥    ٣٫٧١٦٫٤٣٢   صافي أرباح الفترة

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

  قة)(غير مدق ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
                

   ٦٤٦٫٢٥٩٫٠١٤   ٢٠٫٣٨٧٫٣٦٢    ٩٤٫٧٣٩٫٠٤٥    ٢١٫٢٧٠٫١٦٦    ٥٠٩٫٨٦٢٫٤٤١    ٦٥٤٫٤٢٧٫٥٩٧  ١٣٣٫٤١١٫٨٢٢     ٢٤٫٨٣٨٫٠٩٩   ٩٨٫٩٢٨٫١٢١   ٣٩٧٫٢٤٩٫٥٥٥  موجودات القطاعإجمالي 
  ==============  ===============  ===============  ==============    ================  =============  ===============  =============    

  )٢١٫٦٧٢٫٦٧٤(          )٢٩٫٨٤١٫٢٥٧(          أرصدة بين القطاعات
          -----------------------------------          -----------------------------------  

   ٦٢٤٫٥٨٦٫٣٤٠           ٦٢٤٫٥٨٦٫٣٤٠          الموجوداتإجمالي 
          =============          =============  

   ٥٤٩٫٢٤٦٫١٦٨   ١٦٫٤٧٩٫١١٩    ٩١٫٧٢٩٫٦٠٠    ١٥٫٥٥٨٫٩٢٨    ٤٢٥٫٤٧٨٫٥٢١    ٥٥٧٫٤١٤٫٧٥١   ٥٥٫٤١١٫٤٩٥    ١٤٫٣٦٣٫٥٩٠   ٩٧٫٢٩٥٫٤٨٣   ٣٩٠٫٣٤٤٫١٨٣ مطلوبات القطاع إجمالي
  ================  ===============  ===============  =============    ================  =============  ===============  =============    

  )٢١٫٦٧٢٫٦٧٤(       )٢٩٫٨٤١٫٢٥٧(       أرصدة بين القطاعات
          ----------------------------------          -----------------------------------  

   ٥٢٧٫٥٧٣٫٤٩٤       ٥٢٧٫٥٧٣٫٤٩٤       المطلوبات إجمالي
  .        =============          ==============  

  
  
  



  

  

  

  معلومات القطاعات 
  
  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  _________________________________________________________________________  ______________________________________________________________  

  

    
قطاع الخدمات 

للمؤسسات  المصرفية
وقطاع  والشركات
  االستثمار

  
  

الخدمات مجموعة 
  الشركات التابعة  المصرفية لألفراد

  
  
  

  الرئيسي المركز

  
  
  

  اإلجمالي

  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  
  
  شرق األوسط وأفريقياال

  
  
  

  أوروبا واألمريكتين

 
 
 
 

 آسيا والمحيط الھادئ

  
  
  

  الياإلجم
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

  

 (غير مدققة) ٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

   ٦٫٧٢٩٫٤٨٨    ١١٥٫٣٠٨    ٢٢٤٫٢٥٥    ٣٩٩٫١٢٣    ٥٫٩٩٠٫٨٠٢    ٦٫٧٢٩٫٤٨٨    ٦١٤٫٩٩٨    ٣١٥٫٢٣٧    ٢٫٩٠٠٫٩٨٤    ٢٫٨٩٨٫٢٦٩   صافي إيرادات الفوائد
   ٢٫٩٩٨٫٩٦١    ٩٨٫٩٢٩    ٢٦١٫٧٠٦    ١٨٧٫٦٠٥    ٢٫٤٥٠٫٧٢١    ٢٫٩٩٨٫٩٦١   )٣٩٫٠٧٢(    ٤١١٫٢٩٣    ٨٣٣٫٠٦٦    ١٫٧٩٣٫٦٧٤   صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

                      
   ٩٫٧٢٨٫٤٤٩    ٢١٤٫٢٣٧    ٤٨٥٫٩٦١    ٥٨٦٫٧٢٨    ٨٫٤٤١٫٥٢٣    ٩٫٧٢٨٫٤٤٩    ٥٧٥٫٩٢٦    ٧٢٦٫٥٣٠    ٣٫٧٣٤٫٠٥٠    ٤٫٦٩١٫٩٤٣   اإليرادات التشغيلية

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

  تشغيلية أخرى  
                    

   ٢٫٨٩١٫٩٥٩    ٨٣٫٢٧٤    ١٥٥٫٩٥٩    ٢٠٤٫٠٢٦    ٢٫٤٤٨٫٧٠٠    ٢٫٨٩١٫٩٥٩   )٥١٫٧٠٧(    ٣١٦٫٨٦٥    ١٫٥٨٢٫٧٣٧    ١٫٠٤٤٫٠٦٤   
                      صافي مخصص انخفاض القيمة

   ١٫٣٦٦٫٨٨١   )٩٧٫٠٥١(    ٨٦٫٢٢٤    ٣٨٫٧٤٨    ١٫٣٣٨٫٩٦٠    ١٫٣٦٦٫٨٨١    ٧٫٠٩٦    ٢٧٤٫٠٠٩    ١٫٠٧٩٫٦٦٠    ٦٫١١٦   
     =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============  األرباح قبل الضريبة

   ٥٫٤٦٩٫٦٠٩    ٢٢٨٫٠١٤    ٢٤٣٫٧٧٨    ٣٤٣٫٩٥٤    ٤٫٦٥٣٫٨٦٣    ٥٫٤٦٩٫٦٠٩    ٦٢٠٫٥٣٧    ١٣٥٫٦٥٦    ١٫٠٧١٫٦٥٣    ٣٫٦٤١٫٧٦٣   
     =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============  ضريبة خارجية

   ١٦٥٫٣٨٤    ٣٫٢٨٤    ٧٤٫٧١٥    ٨٦٫٧٧٢    ٦١٣    ١٦٥٫٣٨٤    ٢٤٤    ١٢٫٣١٩    ٥٩٫٣٣٥    ٩٣٫٤٨٦   
     =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============  ةصافي أرباح الفتر

   ٥٫٣٠٤٫٢٢٥    ٢٢٤٫٧٣٠    ١٦٩٫٠٦٣    ٢٥٧٫١٨٢    ٤٫٦٥٣٫٢٥٠    ٥٫٣٠٤٫٢٢٥    ٦٢٠٫٢٩٣    ١٢٣٫٣٣٧    ١٫٠١٢٫٣١٨    ٣٫٥٤٨٫٢٧٧   
                      

 (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
                     

                     موجودات القطاع إجمالي
   ٦٩١٫٣٣٤٫٢٣٩    ٢٦٫٨٠٨٫٣٨٦    ١١١٫٣٥٧٫٢٦٦    ٢٢٫٢٥١٫٨٩٥    ٥٣٠٫٩١٦٫٦٩٢    ٧٠٧٫١٥٨٫٠٠٢    ١٥٨٫٨٧٤٫٧٣٦    ٢٤٫٩١٩٫٤٧٤    ١٠١٫٣٤٩٫٨٨٠    ٤٢٢٫٠١٣٫٩١٢   

    ================  ===============  ===============  ================    ================  ===============  ===============  ================  أرصدة بين القطاعات
           )٤٢٫٢١٣٫٦١٦(           )٥٨٫٠٣٧٫٣٧٩(  

  -------------------------------------------          -------------------------------------------          الموجودات إجمالي
           ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣            ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣   

  ================          ===============         مطلوبات القطاع إجمالي
   ٥٩٣٫٩٠٠٫٢٦٢    ٢١٫٦٩٤٫٥٣٦    ١٠٩٫٢١٤٫٧٥٥    ١٦٫١٦٠٫٤٧٦    ٤٤٦٫٨٣٠٫٤٩٥    ٦٠٩٫٧٢٤٫٠٢٥    ٨٥٫٧٢٦٫٠٠٠    ١٤٫٣١٠٫٨٦٧    ٩٨٫٥٢٠٫٠٣٨    ٤١١٫١٦٧٫١٢٠   

    ===============  =============  =============  ==============    ===============  ===============  ===============  ================ أرصدة بين القطاعات
           )٤٢٫٢١٣٫٦١٦(           )٥٨٫٠٣٧٫٣٧٩(  

  -------------------------------------------          -------------------------------------------          المطلوبات إجمالي
           ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣            ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣   
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٤  

  بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد
  رة الستة أشھر المنتھية (غير مدققة)لفت
  

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في  فترة الستة أشھر المنتھية في   
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠   

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧ إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
        

   ٢٫٠٨٤٫٦٣٢   ٤،٧٤٢،٧٧٣    ٤٫٢١٩٫٨٩٠    ٦٫٨٥٥٫٨٢٨     إيرادات الفوائد
  )٥٢٣٫٩٩٩(   )١٫٥٧٢٫٠٢١(   )١٫٠٧٨٫٠٨٦(   )٢٫١٣٠٫٥٢٢(     مصاريف الفوائد

    ----------------------------  __________  ___________  ___________  
  ١٫٥٦٠٫٦٣٣  ٣٫١٧٠٫٧٥٢  ٣٫١٤١٫٨٠٤  ٤٫٧٢٥٫٣٠٦    صافي إيرادات الفوائد

            
   ٥٣٢٫٣٦٢    ١٫٢١٠٫٨٣١    ٩٦٠٫٣٨٦    ١٫٦٠١٫٦١٠     إيرادات الرسوم والعموالت
  )٨١٫٥٨٨(  )٣٦٥٫٦٥٦(  )١٥٠٫٠٦٣(  )٤٤٦٫٩١٥(     مصاريف الرسوم والعموالت

    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  
  ٤٥٠٫٧٧٤  ٨٤٥٫١٧٥  ٨١٠٫٣٢٣  ١٫١٥٤٫٦٩٥    صافي إيرادات الرسوم والعموالت

            
   ٤٠٫٧١٥    ٣٢٦٫٠٩٤    ١٠٦٫٥٣٥    ٣٦٧٫١٧٢     صافي أرباح الصرف األجنبي

   ٦٨٫١٠٩    ٢٧١٫٤٣٨    ١٣٥٫٧٣٣    ٣٥٦٫٣٣٥   ٢٣  االستثمارات والمشتقاتأرباح صافي 
   ٩٥٫٥٠٦    ٤٨٫٦٥٠    ١٦٦٫٩٦٧    ٩٤٫٧٨٠   ٢٤  إيرادات تشغيلية أخرى

    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  
  ٢٫٢١٥٫٧٣٧  ٤٫٦٦٢٫١٠٩  ٤٫٣٦١٫٣٦٢  ٦٫٦٩٨٫٢٨٨    اإليرادات التشغيلية

            
            مصاريف عمومية وإدارية 

  )٤٨٢٫١٠٥(  )١٫٣٨٤٫٣٢٩(  )٩١٧٫٥٥٠(  )١٫٩١٨٫٠٥٣(    ومصاريف تشغيلية أخرى   
    ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

           األرباح قبل صافي 
  ١٫٧٣٣٫٦٣٢  ٣٫٢٧٧٫٧٨٠  ٣٫٤٤٣٫٨١٢  ٤٫٧٨٠٫٢٣٥    مخصص انخفاض القيمة والضريبة  
            

  )٣٩٨٫٠٨٩(  )٦١٠٫٩٧١(  )٧٧٤٫٠٨٦(  )٩٦٢٫٧٠٦(  ٢٥  صافي مخصص انخفاض القيمة
    ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

  ١٫٣٣٥٫٥٤٣  ٢٫٦٦٦٫٨٠٩  ٢٫٦٦٩٫٧٢٦  ٣٫٨١٧٫٥٢٩    األرباح قبل الضريبة
            

  )١١٫١٦٨(  )٩٤٫٢٧٤(  )١٢٫٣٥٠(  )١٠٠٫٩٥٠(    خل الخارجيةمصروف ضريبة الد
    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  

  ١٫٣٢٤٫٣٧٥  ٢٫٥٧٢٫٥٣٥  ٢٫٦٥٧٫٣٧٦  ٣٫٧١٦٫٥٧٩   صافي أرباح الفترة
    ============  ============  ============  ============  
            

            األرباح منسوبة إلى:
   ١٫٣٠٥٫٣٠٥    ٢٫٥٦٢٫٠٥٨    ٢٫٦٣٧٫٦١٩    ٣٫٧٠٥٫٢٢٩     مساھمي المجموعة
   ١٩٫٠٧٠    ١٠٫٤٧٧   ١٩٫٧٥٧   ١١٫٣٥٠     سيطرةالحصص غير الم

    ----------------------------  ----------------------------  _________  _________  
    ١٫٣٢٤٫٣٧٥  ٢٫٥٧٢٫٥٣٥  ٢٫٦٥٧٫٣٧٦  ٣٫٧١٦٫٥٧٩  
    ============  ============  ============  ============  
            

   ٠،٢٣   ٠،٢٣   ٠،٤٦   ٠،٤٣ ٢٦  ربحية السھم األساسية (بالدرھم)
   =====  =====  =====  =====  

   ٠،٢٣   ٠،٢٣   ٠،٤٦   ٠،٤٣  ٢٦  ربحية السھم المخفّضة (بالدرھم)
    =====  =====  =====  =====  
           
  

  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٣١ إلى ١اإليضاحات من تشكل 
  .٢و  ١تين الموجزة الموحدة مدرج على الصفح حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 

    



        
  

٥  

  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد
  لفترة الستة أشھر المنتھية (غير مدققة)

  

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في  فترة الستة أشھر المنتھية في    
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    

   ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
          

  ٥١٫٣٢٤٫٣٧  ٢٫٥٧٢٫٥٣٥  ٦٢٫٦٥٧٫٣٧  ٣٫٧١٦٫٥٧٩    صافي أرباح الفترة
            

            الدخل الشامل اآلخر
           

يان الحقاً في بيتم إعادة تصنيفھا  قدبنود 
ر المرحلي الموجز ئح أو الخساارباأل

  الموحد 
  

        
            

عند  فروق صرف العمالت األجنبية
  األجنبيةات يتحويل العمل

   (٥٫٥٤٣) ٢٠٫٥٦٦   ٥٫٨١٠  ٢٧٫٣٤٧  

           
 دلةالقيمة العا صافي التغير في احتياطي

 الفترة   خالل
  

١٣٢٫٢٩٨ ١٠٥٫٤٥٣  ٢٢٥٫٣٥٧ ٢١٤٫١٦٦ 
            

يان الحقاً في بلن يتم إعادة تصنيفھا بنود 
ر المرحلي الموجز ئح أو الخساارباأل

 الموحد
  

        
            

  -  )٨٦٥(  -  )٨٦٥(    المحددة  المكافآتإعادة قياس التزامات 
    ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

  ١٢٦٫٧٥٥  ١٢٥٫١٥٤  ٢٣١٫١٦٧  ٢٤٠٫٦٤٨    للفترة اإليرادات الشاملة األخرى
    ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

   ١٫٤٥١٫١٣٠   ٢٫٦٩٧٫٦٨٩  ٢٫٨٨٨٫٥٤٣  ٣٫٩٥٧٫٢٢٧    الدخل الشامل للفترةإجمالي
    ==========  ===========  ===========  ===========  

           :إلى لمنسوبالدخل الشامل ا
  ١٫٤٣٤٫٢٨١   ٢٫٦٨٠٫٢٨٠   ٢٫٨٦٦٫٢٨٧    ٣٫٩٣٦٫٤٢٠   المجموعةمساھمي 

   ١٦٫٨٤٩    ١٧٫٤٠٩    ٢٢٫٢٥٦    ٢٠٫٨٠٧    الحصص غير المسيطرة
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

   ١٫٤٥١٫١٣٠   ٢٫٦٩٧٫٦٨٩   ٢٫٨٨٨٫٥٤٣    ٣٫٩٥٧٫٢٢٧     اجمالي الدخل الشامل للفترة
   ==========  ==========  ==========  ==========  
            
  
  
  

  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٣١ إلى ١اإليضاحات من تشكل 
  .٢و  ١تين على الصفحالموجزة الموحدة مدرج  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
  

٦  

   بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد
  )لفترة الستة أشھر المنتھية (غير مدققة 

    
  (غير مدققة)

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠
  (غير مدققة)

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠
  ألف درھم  ألف درھم    

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٫٦٦٩٫٧٢٤  ٣٫٨١٧٫٥٢٩    الضريبةاألرباح قبل 
        تعديالت لـ:
  ٦١٫٢٤٧  ١٤٢٫٧٦٧    االستھالك 

  )٦٦٫٨٢٩(  )٢٩٫٩٩٧(    أرباح بيع عقارات استثمارية
  ٨٢٢٫٤١٨  ١٫١٥٣٫٨٣٥    صافي مخصصات انخفاض القيمة

  ٢٫٣٨٥  ٦٢٫٧٩٩    فوائد متراكمة
  ١١٦٫١٥٣  ٢٥٤٫١٣٨    تحويل العمالت األجنبيةتعديالت 
  -  ٦٫١٦٨    خيارات األسھمبرنامج 

  )٤٩٫٨٩٣(  ١٫٢٦٤٫٠٥٠    التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٣٧٩٫٠١٣  )١٫٥٤٥٫٧٢٩(    التغير في المبالغ المستحقة من البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية

  )١٫٣٦٢٫٢٧٤(  ٣٠٧٫١٧٠    التغير في اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 
  )٥٫٢٨٨٫٣٦٥(  ٢٢٫٢٣٩٫٣٧٢    التغير في القروض والسلفيات
  ١٫٨٩٦٫٠٧٣  )٢٫٢٤٥٫٣٩٧(    التغير في الموجودات األخرى

  ٢٫٤٠٣٫٠٢٨  )١٨٫٥٥١٫٢٩٢(  التغير في المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
  ١٫٧٨١٫٥٤٥  ٢٫٦٨٩٫٣١٢    التغير في اتفاقيات إعادة الشراء

  )٢٫٧٩٩٫٩٥٩(  )٢١٫٥٠٩٫٤٨٩(    حسابات العمالء والودائع األخرىالتغير في 
  ١٤٥٫٦٤٤  ٢٫١٦٣٫٢٢٩    التغير في األدوات المالية المشتقة

  )١٫٦٣١٫١١٤(  ١٫١٣٤٫٤٧٧    التغير في المطلوبات األخرى
  )٥٫١٨٤(  )١٠٤٫٦٨٢(    ضريبة الدخل الخارجية المدفوعة، صافية من المستردات

    --------------------------------  --------------------------------  
  )٩٢٦٫٣٨٨(  )٨٫٧٥١٫٧٤٠(    األنشطة التشغيلية/ من  صافي النقد الناتج (المستخدم في)

    --------------------------------  --------------------------------  
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )٧٥٤٫٦٢٧(  )٧٫٠٢٧٫٢١٦(    صافي شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة 
  )١٥٦٫٠١٦(  )٣٠٠٫٢٤٨(    شراء عقارات استثمارية

  ٢١٠٫٥٨٢  ٢٠٠٫٧٧٣    المتحصالت من بيع عقارات استثمارية
  -    ١٢١٫٢٥٨٫٦٣٦    النقد وما يعادله لشركة تابعة تم االستحواذ عليھا

  )١٧٧٫٩٣٦(  ٣٥٫٥١٠    من االستبعادات شراء ممتلكات ومعدات، صافية
   --------------------------------  --------------------------------  

  )٨٧٧٫٩٩٧(  ١١٤٫١٦٧٫٤٥٥  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثمارية
    --------------------------------  --------------------------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  -    ٣٠٫٩٩٩    متحصالت من إصدار أسھم ضمن برنامج خيارات األسھم

  )٤٫٣٥٥٫١٥٠(   )٤٫٤٨٩٫٥٢٤(    توزيعات األرباح المدفوعة
  )٥١١٫٤٧٠(   )٨٫٥٣٧٫٤٦٣(    صافي حركة األوراق التجارية 

   ٢٫٥٣٤٫٦٩٨   ٧٩٩٫٥٥٧٫١    إصدار قروض ألجل
  )١٫٢٨٩٫٦١٢(   )٧٫٤٧٧٫٨٣٣(    ألجل سداد قروض

  )٦٦٫٠٦٦(   )١٤٩٫٥٢٩(     يةرأسمالالدفعات سندات الشق األول من 
    --------------------------------  --------------------------------  

  )٣٫٦٨٧٫٦٠٠(  )١٩٫٠٤٧٫٥٥١(    األنشطة التمويلية لمستخدم فياصافي النقد 
    --------------------------------  --------------------------------  
        

  )٥٫٤٩١٫٩٨٥(    ٨٦٫٣٦٨٫١٦٤    صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يعادله
   ٢١٫١٧٠٫٠٥٥    ٢٣٫٥٧٩٫٥٢٧    يناير ١النقد وما يعادله في 

    --------------------------------  --------------------------------  
  ١٥٫٦٧٨٫٠٧٠  ١٠٩٫٩٤٧٫٦٩١     )٢٢ (إيضاح يونيو ٣٠النقد وما يعادله في 

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

  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٣١ إلى ١اإليضاحات من تشكل 
  .٢و  ١تين الموجزة الموحدة مدرج على الصفح حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 
  



  

٧  

 المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

  لفترة الستة أشھر المنتھية
  

  

  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات من 

  .٢و  ١تين الموجزة الموحدة مدرج على الصفح حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 
  
  
  
  

  

  
  ةخزينأسھم   ارإصدعالوة   رأس المال

ة قانونياحتياطيات 
  امعاحتياطي   وخاصة

الشق سندات 
  األول
  يةرأسمالال

  برنامج خيارات 
  األسھم

القيمة احتياطي 
  دلةالعا

احتياطي تحويل 
  األجنبيةالعمالت 

  
  
  
حتياطي إعادة ا

  التقييم

سندات قابلة 
  -للتحويل 

  زةمحتجأرباح   حقوق الملكية بند

  
  

ملكية ال حقوق
المنسوبة إلى 

مساھمي 
  المجموعة

  
  
  
  

غير حقوق 
  مجموعال  مسيطرة

  ألف درھم  ألف درھم  الف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  
                      

   ٣٦٫٣٠٤٫٠٧١    ٤٠٠٫٤٣٩   ٣٥٫٩٠٣٫٦٣٢   ١٥٫٦٣٢٫٠٤٦    -    ٢٨٠٫٦٠١   )٦٩٫٧٦٣(    ٤١٠٫٦٣٨    -    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٢٠٫٠٠٠  ١١٫٠٣٠٫١١٠    -    -    ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٦يناير١الرصيد في 
   ٢٫٨٨٨٫٥٤٣    ٢٢٫٢٥٦    ٢٫٨٦٦٫٢٨٧    ٢٫٦٣٧٫٦١٧    -    -    ٣٫٣١٣    ٢٢٥٫٣٥٧    -    -    -    -    -    -    -   الدخل الشامل للفترة إجمالي

                                المجموعةالمعامالت مع ُمالك
   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   الزكاة

   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   إصدار أسھم
   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   )٢٠(إيضاح خيارات أسھم ممارسة 
  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(    -   )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(   )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   ٢٠١٥توزيعات أرباح لسنة 

   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   ممنوحة للموظفين  أسھم خيارات
دفعات سندات الشق األول الرأسمالية 

  )٦٦٫٠٦٦(    -   )٦٦٫٠٦٦(   )٦٦٫٠٦٦(     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   )١٩ (إيضاح
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   ٣٧٫٦٥٦٫٩٧٢    ٤٣٢٫٧٨٢  ٣٧٫٢٢٤٫١٩٠  ١٦٫٩٦٩٫٠١٦    -    ٢٨٠٫٦٠١   )٨٨٫٣٢٧(    ٤١٢٫٧٩٠    -    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٢٠٫٠٠٠  ١١٫٠٣٠٫١١٠    -    -    ٤٫٥٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٧يناير١الرصيد في 
   ٣٫٩٥٧٫٢٢٧    ٢٠٫٨٠٧    ٣٫٩٣٦٫٤٢٠    ٣٦٤٫٧٠٤٫٣    -   -  ٨٩٠٫١٧  ١٦٦٫٢١٤  -  -  -  -  -  -  -  الدخل الشامل للفترةإجمالي 

   ٦٠٫٦٧٠٫٩٧٩    -  ٦٠٫٦٧٠٫٩٧٩    -    ١٠٨٫٢٦٥   -  -  -  ٢٣٥٫٧٩٨  ٦٫٧٥٤٫٧٥٠  - )٥٫٧٧٥٫٥٦٥(  )٤٦٫٨٣٢( ٥٢٫٩٩٧٫٠١٨  ٦٫٣٩٧٫٥٤٥  )٢٩ (إيضاحعملية دمج االعمال 
  )٦٥٩٫٢٨١(   -   )٢٨١٫٩٦٥(  )٢٨١٫٩٦٥(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   )٣٠ (إيضاح تعديالت ناتجة عن الدمج

                                المعامالت مع ُمالك المجموعة
  )٦٨٩(    -   )٦٨٩(   )٦٨٩(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   الزكاة

   ٣٠٫٩٩٩    -    ٣٠٫٩٩٩    -    -   -  -  -  -  -  -  -  ٣٫٩٥٧  ٢٧٫٠٤٢  -  )٢٠(إيضاح خيارات أسھم ممارسة 
  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(    -  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(    -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   ٢٠١٦لسنة  المدفوعة توزيعات أرباح

   ٦٫١٦٨    -    ٦٫١٦٨    -    -    -    -    -    ١٦٨٫٦    -    -    -    -    -    -   ممنوحة للموظفين أسھم خيارات
 يةمالرأسالدفعات سندات الشق األول 

  )١٤٩٫٥٢٩(    -   )١٤٩٫٥٢٩(   )٥٢٩٫١٤٩(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   )١٩ (إيضاح
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  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

 رقم بموجب المادة نيدمج البنك یاألول ش.م.ع عل جيوبنك الخل ش.م.ع ، وافق مساھمو بنك أبوظبي الوطني٢٠١٦ سمبريد ٧في 
فيما يتعلق بالشركات التجارية (القانون). تم تنفيذ  ٢٠١٥لعام  ٢المتحدة رقم  ةي) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العرب١( ٢٨٣

 سھم جديد لبنك أبوظبي الوطني مقابل كل سھم واحد في بنك الخليج األول عند انتھاء العمل ١،٢٥٤عملية الدمج من خالل إصدار 
، وافق ٢٠١٧أبريل  ٢٥تم شطب أسھم بنك الخليج األول من سوق أبوظبي لألوراق المالية. في  ومن ثم ،٢٠١٧مارس  ٣٠ يوم

ي إن العنوان المسجل للبنك ھو ف .)البنك( "ولألابو ظبي "بنك أ المدمج بنكالمساھمو بنك أبوظبي الوطني على اقتراح تغيير اسم 
يتم احتساب  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. ٦٣١٦بريد رقم  القرم، صندوق ١ لألعمال خليفة مجمع ول،ألابنك أبو ظبي مبنى 

لمزيد من  ٢٩يضاح رقم اإلراجع (ال عماألدمج  - ٣وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ةعكسيعملية إستحواذ ھذه المعاملة ك
  ول.األلبنك الخليج ھي المقارنة في البيانات المالية  األرقام وبالتالي فإن )التفاصيل

  
التابعة (يشار البنك وشركاته  ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في وللفترة المنتھية في  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتتضمن ھذه 

"المجموعة"). تعمل المجموعة بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد، واألنشطة ب إليھم مجتمعين 
ھا وتباشر المجموعة أعمالالعقارية، األنشطة والمصرفية الخاصة واالستثمارية، والخدمات اإلدارية، واألنشطة المصرفية اإلسالمية، 

 مارات العربية المتحدة والبحرين ومصرإلكاتبھا التمثيلية المتواجدة في اا التابعة وممن خالل فروعھا المحلية واألجنبية وشركاتھ
والمملكة المتحدة وسويسرا وھونغ كونغ واألردن ولبنان وماليزيا  والسودان وليبياوفرنسا وُعمان والكويت والبرازيل وجزر كايمان 

  .وكوريا الجنوبيةة وقطر وسنغافور والھند والصين والواليات المتحدة األمريكية
  

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

  ).FABأسھم البنك مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية (الرمز: 
  

عند الطلب في مقر البنك المسجل أو على  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 
  .http://www.nbad.com الموقع اإللكتروني 

  
  بيان االلتزام  ٢

  
"التقارير المالية  ٣٤على أساس مستمر وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةيتم إعداد ھذه 

المرحلية" وأحكام القوانين المعمول بھا في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما أنھا ال تتضمن جميع المعلومات الالزمة للبيانات 
دة ، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحتقارير الماليةوفقا للمعايير الدولية إلعداد الالكاملة  الموحدة المالية السنوية

  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 
  

لدولة "قانون الشركات (مارات العربية المتحدة اإلللشركات التجارية في دولة  ٢تحادي رقم االقانون ال، صدر ٢٠١٥أبريل  ١في 
قانون الشركات في دولة لحكام السارية األمع  ملتزمالبنك إن .٢٠١٥يوليو  ١ تفعيل بتاريخ) "٢٠١٥المتحدة لعام العربية  ماراتاإل
  .ه البياناتكما في تاريخ ھذ ٢٠١٥مارات العربية المتحدة لعام اإل
  

  .٢٠١٧يوليو  ٢٦بتاريخ  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هوافق مجلس اإلدارة على إصدار ھذ
  

  السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

ة ھي نفس السياسات المطبق البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة المجموعة في ھذه 
تغيير السياسات المحاسبية أثر  ، باستثناء٢٠١٦ديسمبر  ٣١بواسطة المجموعة على بياناتھا المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في 

  .٢٠١٧يناير  ١تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التالية اعتباراً من  و ٣٠المبينة في االيضاح 
  
"ضريبة الدخل": االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير  ١٢تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -

 المعترف بھا.
لتوفير إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات المالية من " بيان التدفقات النقدية  "  ٧  على المعيار المحاسبي الدولي رقمتعديالت  -

  تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل.
من المعايير الدولية  ١٢م تعديالت على المعيار رق ٢٠١٦ – ٢٠١٤ة إلعداد التقارير المالية المعيار الدوليالتحسينات السنوية  -

  إلعداد التقارير المالية.
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  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تعتمد بعد
  

والتفسيرات التي تنطبق على المجموعة ولكنھا غير سارية المفعول تم إصدار عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير 
  ولم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
المعيار الدولية إلعداد التقارير 

  ١٥المالية رقم  
نموذجا من خمس  توحدد ٢٠١٤صدرت في مايو  ء:اليرادات من العقود مع العمإلا

قارير عداد التإلء. وفقا للمعيارالدولي الخطوات لحساب اإليرادات الناتجة عن العقود مع العم
عكس المقابل الذي تتوقع المؤسسة ت التي لغ اإليراداتابمب  اإلعتراف، يتم ١٥المالية رقم 

جميع  محل يارالمعھذا  أن يكون مستحقا مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل. يحل
 ١٨يرادات، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم إلباعتراف رشادات المتعلقة باإلاإل

لجنة الصادرة عن  التفسيرات نشاء وإلاعقود  ١١اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
  .عمالءبرامج والء  بخصوص تفسيرات التقارير المالية الدولية

 
للفترات السنوية التي تبدأ في أو  ١٥لي إعداد التقارير المالية رقم يسري مفعول المعيار الدو

مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل لھذا  ٢٠١٨يناير  ١بعد 
  المعيار على البيانات المالية الموحدة.

  
ة إلعداد التقارير المعيار الدولي

    ١٦المالية رقم 
، وھو ما سيؤدي إلى ٢٠١٦في يناير  ١٦تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يجار تقريبا في بيان المركز المالي، حيث يتم إزالة التمييز بين عقود اإلتسجيل جميع عقود 
ق في األصل (الحيتم اإلعتراف بيجار التشغيلية والتمويلية. وبموجب المعيار الجديد، اإل

يجار. واالستثناءات الوحيدة ھي عقود اإلوالمطلوبات المالية لدفع  لبند المستأجر)استخدام ا
  القيمة المنخفضة.ذات اإليجار القصيرة األجل و

  
يناير  ١أو بعد  في أرة السنوية التي تبدتعلى الف ١٦لية المامعيار الدولي للتقارير ليسري ا
مبكر. وبما أن محاسبة المؤجرين لن تتغير بشكل جوھري، لمع السماح بالتطبيق ا ٢٠١٩

  تتوقع أي تأثير محاسبي ھام على بياناتھا المالية الموحدة. الفإن المجموعة 
  

ة إلعداد التقارير المعيار الدولي
  ٩  المالية رقم

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الصيغة النھائية للمعيار الدولي ٢٠١٤في يوليو 
دوات األ ٣٩دوات المالية الذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي األ ٩ارير المالية رقم للتق

عداد التقارير إلصدارات السابقة للمعيار الدولي إلعتراف والقياس وجميع اإلالمالية: ا
جميع الجوانب الثالثة للمحاسبة  ٩. يجمع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩المالية رقم 

  نخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط.إلت المالية: القياس، ادوااأل
  

دوات المالية التي تحتفظ بھا األعلى  ٩سوف يعتمد تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
حكام التي ستقوم بھا األالمحاسبية و السياساتقتصادية، وكذلك اإلوضاع األالمجموعة، و

وحدة عندما يصبح المعيار ساري المفعول. تقوم المجموعة المجموعة في بياناتھا المالية الم
وات المالية داألعن  باإلفصاححاليا بمراجعة عملياتھا المحاسبية والضوابط الداخلية المتعلقة 

يجب مواءمتھا قبل تاريخ السريان. قامت المجموعة بإجراء تقييم أولي للتأثير المحتمل التي 
وعالقات  المالي إلى مركزھا ستناداً إ ٩عداد التقارير المالية رقم إللتطبيق المعيار الدولي 

. وبشكل ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٦مارس  ٣١التحوط المحددة في 
تتوقع المجموعة أي تأثير جوھري باستثناء مخصص الخسارة الذي ينتج عنه تأثير  العام، 
قيد  دةتكبرئيسية المتعلقة بالخسائر المن بعض االفتراضات الأ. وحيث رأس المالعلى 

  المراجعة حاليا، فإن أثر مخصص الخسارة ال يمكن تحديده بصورة موثوقة.
  

  التصنيف والقياس
أوحقوق الملكية عند تطبيق  بيان المركز الماليتتوقع المجموعة تأثيرا جوھريا على  ال

. وتتوقع أن يستمر ٩المالية رقم عداد التقارير إل متطلبات التصنيف والقياس للمعيار الدولي
د تطبيق عنقياس القيمة العادلة لجميع الموجودات المالية المحتفظ بھا حاليا بالقيمة العادلة.

يث يتم حيتم قياس أسھم حقوق الملكية المتداولة المحتفظ بھا حاليا كمتاحة للبيع المعيارس
بالقيمة العادلة من كأوات مقومة  خراآلرباح والخسائر المسجلة في الدخل الشامل األ إدراج

 سيتموالمسجلة. باح أو الخسائر ألراباح أو الخسائر، مما سيزيد من التقلبات في ألرا اللخ
خر اآلالمتراكم المتاح حاليا في الدخل الشامل  إعادة تصنيف احتياطي الموجودات المالية

 .رباح المحتجزةاأليةحتافتإإلى



        
  

١٠  

  (تابع) المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات  
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  (تابع) المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تعتمد بعد  
  

إن سندات الدين التي يتم تسجيلھا حاليا كموجودات مالية متاحة للبيع من المتوقع أن   
خر بموجب المعيار الدولي اآلل الدخل الشامل اليتم قياسھا بالقيمة العادلة من خ

حتفاظ بالموجودات اإلحيث تتوقع المجموعة ليس فقط  ٩عداد التقارير المالية رقم إل
ساس نسبي على أ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولكن أيضا لبيع مبلغ كبير

  متكرر.
  

تقبل سملافي  اظ بھايتوقع اإلحتفدرجة الم يرركات غشال فيلكية ملحقوق ا أسھمإن 
نظور. تتوقع المجموعة تطبيق خيار عرض التغيرات في القيمة العادلة في الدخل ملا

لن يكون  ٩خر، وبالتالي تعتقد أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية اآلالشامل 
سھم األھذه حتفاظ باإلله تأثير كبير. إذا لم تقم المجموعة بتطبيق ھذا الخيار، فسيتم 

سائر رباح أو الخاألرباح أو الخسائر، مما سيزيد من تقلب األل الالقيمة العادلة من خب
  المسجلة.

  
ع الذمم المدينة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن المتوقوحتفاظ بالقروض يتم اإل

أن تؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة. وبالتالي، تتوقع 
تقارير عداد الإلالمطفأة بموجب المعيار الدولي  عة أن يستمر قياسھا بالتكلفةالمجمو

. ومع ذلك، ستقوم المجموعة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ٩المالية رقم 
ات تستوفي دواألدوات بمزيد من التفصيل قبل استنتاج ما إذا كانت جميع تلك األلتلك 

  .٩المطفأة تحت المعيار الدولي للتقارير المالية معايير قياس التكلفة 
  

  إنخفاض القيمة
من المجموعة تسجيل  ٩ة رقم عداد التقارير الماليإليتطلب المعيار الدولي 

ئتمان المتوقعة على جميع أوراق دينھا والقروض والذمم المدينة إما على االخسائر
لنھج المبسط وتسجيل شھرا أو مدى الحياة. تتوقع المجموعة تطبيق ا ١٢أساس 

الخسائر المتوقعة طوال العمر على جميع الذمم المدينة. وتشير النتائج األولية لتحليل 
األثر إلى أن المجموعة تحمل مبلغا كافيا من المخصصات، ولكنھا ستحتاج إلى 

مة، عودمإجراء تحليل أكثر تفصيال يأخذ في االعتبار جميع المعلومات المعقولة وال
  العناصر التطلعية لتحديد مدى التأثير. بما في ذلك

  
  التحوطمحاسبة 

 القات التحوط الفعالة الع ضمنتعتقد المجموعة أن جميع عالقات التحوط الحالية 
. ٩عداد التقارير المالية رقم إلة التحوط بموجب المعيار الدولي تزال مؤھلة لمحاسب

يغير المبادئ العامة لكيفية  ال ٩التقارير المالية رقم عداد إلكما أن المعيار الدولي 
 قيلتطب ةجيجوھري نت ريتأث المجموعة. ال تتوقع محاسبة المنشأة للتحوطات الفعالة

ملة المحت راتيالتغ ميي. سوف تقوم المجموعة بتق٩رقم  ةيالمال ريالدولي للتقار اريالمع
 مشھوا أو اآلجلةالعقود أو نقاط  اراتيللخ ةيالزمن مةيالمتعلقة بالمحاسبة عن الق

  في المستقبل. ليمن التفاص ديبمز ملعُ ال
  

للفترات السنوية التي تبدأ  ٩التقارير المالية رقم عداد إلمفعول المعيار الدولي  يسري
مع السماح بالتطبيق المبكر. وباستثناء محاسبة التحوط،  ٢٠١٨يناير  ١في أو بعد 

نسبة قارنة ليس إلزاميا. بالفإن التطبيق بأثر رجعي مطلوب ولكن تقديم معلومات الم
بشكل عام بأثر مستقبلي، مع بعض  المتطلبات بيقلمحاسبة التحوط، يتم تط

ريان تاريخ الس فيجديد لعيار املاجموعة تطبيق المستثناءات المحدودة. تعتزم اإل
  مطلوب.لا
 

  
  



        
  

١١  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  أساس التوحيد
  

تخضع لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركات المستثمر بھا إذا استوفت  شركات مستثمر بھاإن الشركات التابعة ھي 
معايير السيطرة. تقوم المجموعة بإجراء إعادة التقييم للتحقق ما إذا كان لديھا سيطرة، في حالة أن تطرأ تغيرات في أحد عوامل 

ظ بحقوق وقائية والتي ينتج عنھا إمكانية سيطرة المجموعة السيطرة. يتضمن ھذا التقييم الظروف التي يمكن خاللھا تحقيق االحتفا
ھذه البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء  ضمنعلى الشركة المستثمر بھا. ويتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة 

  السيطرة إلى تاريخ انتھاء تلك السيطرة. 
  

  أدناه: المبينةشركات التابعة اللبنك والبيانات المالية لالموحدة كالً من  المرحلية الموجزةتضـم البيانات المالية 
  

  نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  د التأسيسبل  االسم القانوني
        

      بنك أبوظبي الوطني األمريكتين إن في (سابقاً بنك
  ٪١٠٠ األعمال المصرفية  كوراساو )أبوظبي الدولــي إن في  

  ٪١٠٠ الوساطة المالية اإلمارات العربية المتحدة .للخدمات المالية ذ.م.مشركة أبوظبي 
  ٪١٠٠ التأجير اإلمارات العربية المتحدة .شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ.م.م

  ٪١٠٠ إدارة العقارات اإلمارات العربية المتحدة .شركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش.م.خ
  ٪١٠٠  األعمال المصرفية سويسرا أس آيه سويس)الخاص ( بنك أبوظبي الوطني

  ٪١٠٠ التمويل اإلسالمي اإلمارات العربية المتحدة .شركة أبوظبي الوطنية للتمويل اإلسالمي ش.م.خ
  ٪١٠٠ التأجير ھونج كونج أمبل شاينا القابضة المحدودة
  ٪٩٦ الوساطة المالية مصر أبوظبي للوساطة المالية مصر

  ٪١٠٠ األعمال المصرفية ماليزيا ماليزيا بيرھادبنك أبوظبي الوطني 
  بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسھم

 للموظفين المحدود  
  األسھم واألوراق  اإلمارات العربية المتحدة

 المالية  
  

١٠٠٪  
  ٪١٠٠ التأجير فرنساماجيالن ١٠اس اي اس 

      صندوق بنك أبوظبي الوطني العالمي
  ٪١٠٠ إدارة الصناديق جزر الكيمان المتعددةلالستراتيجيات   

  ٪١٠٠ مكتب تمثيلي البرازيل بنك أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز المحدود
  ٪١٠٠ مؤسسة مالية  جزر الكيمان كيمان) المحدود( بنك أبوظبي الوطني لألسواق المالية

  ٪١٠٠ خدمات  اإلمارات العربية المتحدة  نواه للخدمات اإلدارية
  ٪١٠٠ استثمارات عقارية  اإلمارات العربية المتحدة ة مسماك العقارية ذ م م (مسماك) شرك

  ٪١٠٠ استثمارات عقارية  اإلمارات العربية المتحدة الشركة التجارية الدولية األولى ذ م م
شركة ذات أھداف   جزر الكيمان  I ليمتد إف جي بي صكوك كومباني

  خاصة
١٠٠٪  

شركة ذات أھداف   جزر الكيمان II ليمتدإف جي بي صكوك كومباني 
  خاصة

١٠٠٪  

  ٪٥٠ خدمات مصرفية  ليبيا مصرف الخليج األول الليبي
شركة ذات أھداف   جزر الكيمان أف جي بي لألسواق الدولية كيمان المحدودة

 خاصة
١٠٠٪  

اإلدارة والوساطة في  اإلمارات العربية المتحدةشركة الخليج األول للعقارات ذ م م
 الممتلكات العقارية

١٠٠٪  

  ٪١٠٠ تمويل إسالمي اإلمارات العربية المتحدةأصيل للتمويل ش.م.خ.
بطاقات التمويل  اإلمارات العربية المتحدةدبي فيرست ش.م.خ.

 االئتماني
١٠٠٪  

خدمات تقنيات  اإلمارات العربية المتحدةالخليج األول لتقنيات المعلومات ذ.م.م
 المعلومات

١٠٠٪  

  

    



        
  

١٢  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  استخدام التقديرات واألحكام  ٤
  

من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةيتطلب إعداد 
المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. تتم 

ي لتعديالت التي تطرأ على التقديرات المحاسبية فمراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. ويتم االعتراف با
حلية الموجزة البيانات المالية المرأي فترات مستقبلية تتأثر بذلك. وخالل إعداد ھذه  الفترة التي يتم فيھا مراجعة تلك التقديرات وفي

جموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات ، كانت األحكام الجوھرية التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمالموحدة
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١والشكوك ھي نفس تلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في 

  
  إدارة المخاطر المالية  ٥
  

  مخاطر االئتمان 
  

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

  
من خالل األرباح استثمارات بالقيمة العادلة   

  استثمارات لغير أغراض المتاجرة  أو الخسائر

          
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
         

  ٨٫٨٢٢٫٠٤٣  ٣٣٫٧٢٣٫٧١٣  ٥٨٫٧٦٧ ٤٫٦٦٦٫٠٥٢  القطاع الحكومي
  ٢٫٧٦٢٫٤٤٧  ٣٫٤٦٨٫٨١٠  ٧٫٣٥٦ ٩٤٣٫٠٦٢  المؤسسات الدولية

  ٥٫٧٤٢٫٦٨١  ٢٣٫٥٠٠٫٧٦٢  ١٢٥٫٦٢٧ ١٫٦٦٨٫٩٥٨  القطاع العام
  ٥٫٩٦١٫٨٢٢  ١٥٫٢٢٥٫٤٠٣  ٤٤٧٫١٥٦ ٧٫١٩٤٫٦٧٥  القطاع المصرفي

  ٥٫١٢٤٫٥٠٦  ٦٫٨١٧٫٨٧٧  ٢٦٠٫٦١٨ ١٫٣٥٠٫٣٨٧  الشركات / القطاع الخاصقطاع 
  ----------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ٢٨٫٤١٣٫٤٩٩  ٨٢٫٧٣٦٫٥٦٥  ٨٩٩٫٥٢٤ ١٥٫٨٢٣٫١٣٤  
  ============ ===========  ===========  ===========  

  

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

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

          
  (مدققة)  (غير مدققة) (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
          
  ٦٫٠٦٢٫٥٣٣  ١٢٫٤٩٩٫١١١  ٧٫٣٥٦ ٢٢٫٥٧٢  أأأ
  ١٠٫٣٧١٫١٧٣  ٤٩٫٦٨٦٫٩٢٤  ٥٤٩٫٤٣٦ ٩٫٥٢٦٫٥١٣  أإلى  أأ

  ٩٫٩٦٦٫٦٨٧  ١٤٫٤٧١٫٢٣٤  ٢٧٠٫٧٦٦ ٤٫٥١٤٫٩٨٩  بإلى  ب ب ب
  -   ٧٤٫٩١٦  -  ٣٤  و أقل  ج جج 

  ٢٫٠١٣٫١٠٦  ٦٫٠٠٤٫٣٨٠  ٧١٫٩٦٦ ١٫٧٥٩٫٠٢٦  غير مصّنفة
  ----------------------------  --------------------------  ----------------------------  ---------------------------  
  ٢٨٫٤١٣٫٤٩٩  ٨٢٫٧٣٦٫٥٦٥  ٨٩٩٫٥٢٤ ١٥٫٨٢٣٫١٣٤  
  ============ ===========  ============  ===========  

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



        
  

١٣  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)مخاطر االئتمان 
  

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

  االئتمان.
  

  
مستحقة من بنوك ومؤسسات مبالغ 

  مالية
  استثمارات لغير أغراض المتاجرة  قروض وسلفيات

  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  يونيو  ٣٠  

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦ 
  يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

بصورة  القيمة تعرضت النخفاض
  فردية

            

  -    -    ١٧٣٫٧٤٦٫١   ٨٥٦٫٠٧٤٫٢  -    -    دون القياسية
  -    -    ٩٩٧٫٢٠٨   ٦٣٨٫٧٦٠٫٤   -    -    مشكوك في تحصيلھا

  -    -    ١١٥٫١٧٩٫١   ٤٠٥٫٦٩٦٫٤   -    -    رئخسا
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  

  -    -    ٤٫٢٥٥٫٤٩٦  ١٢٫٣١٤٫٨٩٩  -    -    القيمة اإلجمالية
           

  -    -    )٥٦٧٫٠١٤(  )١٫٨١٧٫٨٤٢(  -   -   معلقة فوائد
           

              مخصص محدد
  -    -    )١٫٨٧٠٫١٢٣(  )٤٫٦٢٩٫٠٣٧(  -    -    النخفاض القيمة   
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  

  -    -    ١٫٨١٨٫٣٥٩  ٥٫٨٦٨٫٠٢٠  -    -    القيمة الدفترية
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  
              

لم تتعرض النخفاضمتأخرة السداد و 
  القيمة

            

           
              المبالغ متأخرة السداد تشتمل على: 

  -    -     ٠٤١٫٦١٨٫٢    ٣٫٤٥٨٫٠٧٣   -    -    يوماً  ٣٠أقل من    
   ٦٠ – ٣١  ً   -    -     ٦٥٠٫٣٤٥    ١٫٣٣٩٫٧٢٦   -    -    يوما
   ٩٠ – ٦١  ً   -    -     ٥٧١٫٧٨٢    ١٫٢٧٣٫٠١٠   -    -    يوما
ً  ٩٠أكثر من       -    -     ٦٣٨٫٥٠٨٫١    ٢٫٨٥٣٫٤٤١   -    -    يوما
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  

  -    -    ٤٫٤٩٣٫٨٠٦  ٢٥٠٫٤٩٢٫٨  -    -    القيمة الدفترية
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  
              

  ٧٦٤٫٦٥٥٫٦٢  ٣٠٩٫٩٥٠٫٠٨  ١٠١٫٦٥٥٫٣٣١٧٧٣٫٥٩٣٫٠١٣  ٥٧٠٫٢٩٣٫٢١   ٣٦٠٫٦٧٠٫٥١   لم يتأخر سدادھا ولم تتعرض
              النخفاض القيمة    
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  
           

  -    -    )٩٣٧٫٧٥٩٫٢(  )٧٫٠٨٤٫١٨٤(  -    -    مخصص جماعي
              النخفاض القيمة   
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  
              
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  

٧٦٤٫٦٥٥٫٦٢  ٣٠٩٫٩٥٠٫٠٨ ٠٠١٫٠٦٥٫٤١٣ ١٨٧٫٤٢٦٫١٣٢  ٥٧٠٫٢٩٣٫٢١  ٣٦٠٫٦٧٠٫٥١   القيمة الدفترية
  ============== ============== ==============  ==============  ==============  ==============  

  
    



        
  

١٤  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  الموجودات والمطلوبات المالية  ٦
  

  أساليب القياس  مستويات تسلسل –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  

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

  
  جمالياإل  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

          (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  ١٥٫٨١٢٫٠٨٥  ٧٫٦٦٧  ٢٫٥٩٨٫٥٢٨  ١٣٫٢٠٥٫٨٩٠  موجودات مالية محتفظ بھا للمتاجرة

  ١١٫٠٤٩  -  -  ١١٫٠٤٩  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
  ٧٤٫٩٠٨٫١٣١  ١٫٨٤٦٫٠٤٨  ٤٫٥٤٩٫٧٣٧ ٦٨٫٥١٢٫٣٤٦  موجودات مالية متاحة للبيع

  ١١٫١٥١٫٠٤٧  -  ١١٫١٤٣٫٩٠٠  ٧٫١٤٧  أدوات مالية مشتقة (موجودات)
  ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
  ١٠١٫٨٨٢٫٣١٢  ١٫٨٥٣٫٧١٥  ١٨٫٢٩٢٫١٦٥  ٨١٫٧٣٦٫٤٣٢  
  ============ ============  ============  ============  
         

  ١٥٫٥٦٠٫٤٣٥  -  ١٥٫٥٢٠٫٢٣٣  ٤٠٫٢٠٢  أدوات مالية مشتقة (مطلوبات)
  ============ ============  ============  ============  

          (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  ٨٩٩٫٥٢٤  ٧٫٣٨٣  ٥٠٫٩٩٠  ٨٤١٫١٥١  موجودات مالية محتفظ بھا للمتاجرة

  -  -  -  -  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
  ٢٥٫٩٤٢٫١٦٤  ١٫٦٧٦٫٣٣٧  ١٫٣٦٣٫٤٣١  ٢٢٫٩٠٢٫٣٩٦  موجودات مالية متوفرة للبيع

  ١٫٩٥٣٫٠٠٣  -  ١٫٩٥٢٫٣٢٩  ٦٧٤  أدوات مالية مشتقة (موجودات)
  ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
  ٢٨٫٧٩٤٫٦٩١  ١٫٦٨٣٫٧٢٠  ٣٫٣٦٦٫٧٥٠  ٢٣٫٧٤٤٫٢٢١  
  ============ ============  ============  ============  
          

  ٢٫٨٣٥٫٠٠٨  -  ٢٫٨٣٥٫٠٠٨  -  أدوات مالية مشتقة (مطلوبات)
  ============ ============  ============  ============  
  

اتي دين أدللقيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات مالية فيما عدا  تسلسل مستويات أساليب القياس  لم يكن ھناك تحويالت ضمن 
مليون درھم وأداتي  ٩٩ضمن بند الموجودات المالية المتاحة للبيع والتي تم تحويلھا من المستوى الثاني الى المستوى األول وتبلغ 

مالية الموجودات ضمن بند المليون درھم. باإلضافة فقد تم تم تحويل أداة دين  ٩٧دين من المستوى االول الى المستوى الثاني وتبلغ 
  مليون درھم ٢٩من المستوى االول الى المستوى الثاني وتبلغ  فظ بھا للمتاجرةمحتال
  

مجموعة لالمستخدمة  من قبل اتماثل تلك  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن أساليب التقييم والمعطيات المستخدمة في ھذه 
  .٣٠القيمة العادلة المذكورة في إيضاح  تعديالتباستثناء  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھية في 

  
  

  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية  ٧
  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

   ٤٤٧٫٠٦٨    ١٫٨٩٥٫٢٥٨   نقد في الصندوق
   ٢٤٫٣٢٩٫٦٤٩    ١٠٨٫٩٣٩٫٤٤١   أرصدة لدى البنوك المركزية

  --------------------------  --------------------------  
   ٢٤٫٧٧٦٫٧١٧    ١١٠٫٨٣٤٫٦٩٩   
  ===========  ===========  

  
  .درھم) مليار ١٣،٩٥ :٢٠١٦(درھم  مليار ١١دة المركزي ھادات إيداع تبلغ تتمضن األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتح  

  
   



        
  

١٥  

  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراستثمارات   ٨

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

   ٥٠٫٩٩٠    ١٤٩٫٣٦٧   مدارة في صناديقاستثمارات 
   ٢٠٫٩٧٦    ١٫٠٧٥٫٩٤٩   استثمارات في األسھم

   ٨٢٧٫٥٥٨    ١٤٫٥٩٧٫٨١٨   سندات الدين
  -----------------------------  -----------------------------  
   ٨٩٩٫٥٢٤    ١٥٫٨٢٣٫١٣٤   
  =============  =============  

  

  قروض وسلفيات  ٩
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

   ١٣٩٫٦٨٥٫٠٧٥    ٣٣٤٫٧٩٥٫٢٤٩   القروض والسلفياتإجمالي 
  )٥٦٧٫٠١٤(   )١٫٨١٧٫٨٤١(   ناقصاً: الفوائد المعلقة

  )٤٫٤٦٨٫٠٦٠(   )١١٫٧١٣٫٢٢١(   ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

  -----------------------------  ------------------------------  
  ١٣٤٫٦٥٠٫٠٠١   ٣٢١٫٢٦٤٫١٨٧   صافي القروض والسلفيات

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

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠    

  ألف درھم  ألف درھم  
     الطرف المقابل: حسب

   ٢٦٨٫٠٠٢   ٧٠٧٫٠٦٠٫٨١   القطاع الحكومي
   ١٤٫٧٨٨٫٩٤٥   ١٦٠٫٠٨٦٫٧٥   القطاع العام

   ٤٫٥٢٨٫٥١٢   ٥٨٦٫٦٢٨٫٧١   القطاع المصرفي
   ٨٢٫١٩٥٫٤٠٩    ٥٥٧٫٢١٤٫١٧٠   قطاع الشركات / القطاع الخاص

   ٣٧٫٩٠٤٫٢٠٨   ٢٣٩٫٣٧٣٫٧١   قطاع األفراد / التجزئة
  ---------------------------- -----------------------------  

  ٦٠٧٫٥٦٨٫٩١٣ ٩٢٤٫٥٧٩٫٤٣٣  إجمالي القروض والسلفيات
  =============  =============  
  

  (مدققة)  مدققة)(غير   
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المنتج: حسب
   ٨٫٤٥٨٫٤٢١    ١٦٫٧٥١٫٥٢١   سحوبات على المكشوف

   ٩٢٫٠٩٥٫٥٧١    ٢٠٦٫٠٦٩٫٤٣٩   قروض ألجل
   ٧٫٦١٦٫٦٢٥    ٢٠٫٨١٣٫٧٤٧   التمويل التجاري  قروض 

   ٣٫٥٠٧٫٧١١    ٣١٫١٥٢٫٧٣٢   قروض التمويل العقاري 
   ٣٫٤١٠٫٣١٩    ١٨٫٠١٤٫٩٢٤     العقاري قروض الرھن

   ١٧٫٦١٧٫٣٧٧    ٣٢٫٢٠٧٫٧١٨   قروض شخصية
   ٦٫٧٨٩٫٤٨١    ٨٫٣٣٧٫٧٢٥   بطاقات ائتمان

   ١٤٫٠٠٩    ١٫٢٩١٫٩٩٥   قروض تمويل المركبات
   ١٧٥٫٥٦٢    ١٥٥٫٤٤٨   أخرى

  -----------------------------  -----------------------------  
  ٠٧٦٫٥٦٨٫٩١٣  ٢٤٩٫٥٧٩٫٤٣٣  إجمالي القروض والسلفيات

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

   



        
  

١٦  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)قروض وسلفيات   ٩
  
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

     :التركزات حسب القطاع الصناعي

   ٢٥٨٫٥٥٤    ٣٩٢٫٦٥٧   الزراعة
   ٨٥٢٫٨٤٦٫٧    ١٩٫٧٤٥٫٤١٩  الطاقة

   ٠٥٧٫٨٤٧٫٦    ١٧٫٤٧٣٫٨٧١  الصناعة
   ٦٫٥٢١٫١٤١   ١٢٫٤٩٤٫٤٢٤  اإلنشاءات
   ١٦٫٦٥٤٫٥٤٥   ٦٥٫١٦٧٫٤٤٣  العقارات
   ١٦٫٨٦٣٫٠٤٤    ٢٣٫٧٤٠٫٦٦٨  التجارة

   ١٢٫٠٤٧٫٩٤٨    ٢٩٫٤٩٤٫٠٦٠  واالتصاالت المواصالت
   ٤٫٥٢٨٫٥١٢    ١٧٫٢٨٦٫٥٨٦  البنوك

   ٦٫٣٢٢٫٧٤٧    ٢٨٫١٠٧٫٠٣٧  المؤسسات المالية األخرى
   ٢٤٫٣٦٩٫٤٦٦   ٣١٫٤٥٩٫١٣٨ الخدمات
   ٢٦٨٫٠٠٢   ١٨٫٠٦٠٫٧٠٧  الحكومة

   ٣٧٫٩٠٤٫٢٠٨    ٧١٫٣٧٣٫٢٣٩   قروض التجزئة وبطاقات االئتمان -قروض شخصية 
  -----------------------------  -----------------------------  
   ١٣٩٫٦٨٥٫٠٧٦    ٣٣٤٫٧٩٥٫٢٤٩   
  =============  =============  

  
  فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة:

  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  الستة أشھر   الستة أشھر   
  المنتھية في  المنتھية في  
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

   ٤٫٤١٩٫٥٧٧    ٤٫٤٦٨٫٠٦٠   في بداية الفترة
  -   ٦٫٨٥٧٫٢٧٦   و التعيالت اآلخرى زيادة بسبب االستحواذ

  -  ٣٢٥٫٢٦٠    أثر موازاة السياسة المحاسبية
  )٦١٫٥٦٢(   )١٥٢٫٨٠١(   للفترةمخصص جماعي عكس 
   ٨٨٣٫٩٨٠    ١٫٢٩٧٫٩١٢   محمل  مخصص محددصافي 
  )٦٨٧٫٤٥٧(  )١٫٠٨٢٫٤٨٦(  مشطوبةمبالغ 

  -------------------------  -------------------------  
   ٤٫٥٥٤٫٥٣٨    ١١٫٧١٣٫٢٢١   الفترة في نھاية 

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

   



        
  

١٧  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  استثمارات لغير أغراض المتاجرة  ١٠
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٥٫٩٤٢٫١٦٤   ٧٤٫٩٠٨٫١٣١   استثمارات متاحة للبيع
   ٢٫٤٣١٫٣٠٥    ٧٫٧٥٨٫٧٩٣   استثمارات محتفظ بھا لحين االستحقاق

  ٤٠٫٠٣٠  ٦٩٫٦٤١  ومشاريع مشتركةاستثمار في شركات زميلة 
  -----------------------------  -----------------------------  
  ٢٨٫٤١٣٫٤٩٩  ٨٢٫٧٣٦٫٥٦٥  
  =============  =============  

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

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم ألف درھم  
  ---------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------  
  المجموع  مدرجةغير   مدرجة المجموع مدرجةغير  مدرجة  
              

   ٣٢٩٫٧٥١    ١٨٩٫٣٨٣    ١٤٠٫٣٦٨    ٥٣٣٫٧١٩    ٢٣٤٫١٦٢    ٢٩٩٫٥٥٧   استثمارات أسھم
   ١٫٥٢٦٫٩٨٤    ١٫٥٢٦٫٩٨٤      -    ١٫٦٨١٫٥٣٤    ١٫٦٨١٫٥٣٤      -   في صناديق الملكية الخاصةاستثمارات 

  استثمارات سندات الدين
 

٧٨٫٨١٩٫٦٥٦  
 ١٫٦٨٩٫٦٥٣   

 
٨٠٫٥٠٩٫٣٠٩  

 
٢٤٫٢٨١٫١٥٢  

 ٢٫٢٧٥٫٦١٢   
 

٢٦٫٥٥٦٫٧٦٤  
     -      -      -    ١٢٫٠٠٣      -    ١٢٫٠٠٣   صناديق 

  ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  
  ٢٨٫٤١٣٫٤٩٩  ٣٫٩٩١٫٩٧٩  ٢٤٫٤٢١٫٥٢٠  ٨٢٫٧٣٦٫٥٦٥  ٣٫٦٠٥٫٣٤٩  ٧٩٫١٣١٫٢١٦  
  ============= =============  =============  =============  =============  =============  
  

ة كما استثمارات لغير أغراض المتاجر والتي تم ادراجھا ضمن بند وفقا التفاقيات إعادة الشراء  التي تم رھنھا بلغت قيمة سندات الدين
  مليون درھم).١٢٫٦٠١ :٢٠١٦ديسمبر  ٣١(درھم مليون  ٩٫٨٤٠ ما قيمته ٢٠١٧يونيو  ٣٠في 

  

  استثمارات عقارية  ١١
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

   ٨٫٢٤٢٫١٩٠    ٦٫٤٢٢٫٥٠٢  الرصيد االفتتاحي في بداية الفترة
      

  ٧٩٨٫٨٥٦   ٣٠٠٫٢٤٨   اإلضافات
  )٢٫٧٠٣٫٠٤٥(  )١٧٠٫٧٧٦(   االستبعادات

   ٩٠٫١٥٢    -   صافي التحويالت من الممتلكات والمعدات 
  )٥٫٦٥١(   -  تعديل القيمة العادلة 

 -----------------------------  -----------------------------  
  ٦٫٤٢٢٫٥٠٢   ٦٫٥٥١٫٩٧٤  في نھاية الفترة 

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

  موجودات غير ملموسة  ١٢
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  -    ١٤٫٩٠٠٫٥٣٩   دمج األعمالناتجة عن  مؤقتةً  الشھرة التجارية
  ٣٦٫٨٦٨    ٣٦٫٨٦٨  شراء شركة تابعةالناتجة عن الشھرة التجارية 

  ١٣٣٫٥٣٠   ١٢٢٫٩٩٤  غير ملموسة آخرى موجودات
  -----------------------------  -----------------------------  
   ١٧٠٫٣٩٨   ١٥٫٠٦٠٫٤٠١  
 =============  =============  

  
  



        
  

١٨  

  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  
  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية  ١٣

  

ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ١٠٫٧١٩ تتضمن المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية أرصدة مستحقة للبنوك المركزية بقيمة
  .)ال شيء :٢٠١٦

  
  

  تجاريةأوراق   ١٤
  

مليار دوالر أمريكي. ويجري حاليا تقليص  ١٠،٥إلى حدودھا  يصل مجموعلدى البنك برنامجي أوراق تجارية مقومة باليورو 
ً  بنك الخليج األولالمملوك من قبل برنامج األوراق التجارية األوروبية  مليارات دوالر أمريكي،  ٣، الذي يبلغ حده البرنامجي سابقا

. لدى البنك "برنامج أوراق تجارية بالدوالر الحالي بنھاية العام برنامجميع المطلوبات المتعلقة بھذا الج يتم سدادومن المتوقع أن 
  مليارات دوالر. ٥ يبلغ األمريكي" مع حد للبرنامج

  
  حسابات العمالء وودائع أخرى  ١٥

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      نوع الحساب:حسب 
   ٣٩٨٫٠٧٠٫٠٣    ١٣٤٫٩١٢٫٩٩   حسابات جارية
   ٩٥٨٫٨٤٧٫٢    ٧١١٫٨٣٢٫٤١   حسابات توفير

   ٣٩٥٫٦٢٢٫١    ٤٠٧٫٦٤٨٫٤   الھامشحسابات 
   ٦٤٦٫١٣٨٫٩٨    ٣٧٥٫٨٥٧٫٨٢٢   ودائع بإشعار وألجل

  ------------------------------  ------------------------------  
   ٣٩٧٫٧٧٨٫٣١٢   ٦٢٧٫٢٥٢٫٦٣٤  

   ٤٠١٫٥٩٩٫١    ٨٩٢٫٥٧٤٫٠٣   شھادات إيداع
  ------------------------------  ------------------------------  
   ٧٩٨٫٢٧٨٫٥١٢   ٥١٩٫٨٢٦٫٧٣٧  
  =============  =============  
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      الطرف المقابل: حسب
   ٧٢٨٫٣٥١٫٧    ١٨٤٫٥٠٧٫٧٥   القطاع الحكومي

   ٢٣٧٫٨٩٣٫٩٢    ٥٨٠٫٩١٩٫٣٨   القطاع العام
   ٨٠٥٫٥١٨٫٥٦    ٠٢٤٫٠٧٣٫٦١٢  قطاع الشركات / القطاع الخاص

   ٦٢٧٫٩١٤٫١٢    ٨٣٩٫٧٥١٫٩٧  قطاع األفراد / التجزئة
  ------------------------------  ------------------------------  
   ٣٩٧٫٧٧٨٫٣١٢   ٦٢٧٫٢٥٢٫٦٣٤  

   ٤٠١٫٥٩٩٫١    ٨٩٢٫٥٧٤٫٠٣   شھادات إيداع
  ------------------------------  ------------------------------  
   ٧٩٨٫٢٧٨٫٥١٢   ٥١٩٫٨٢٦٫٧٣٧  
  =============  =============  
  
  

  



  

١٩  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  قروض ألجل  ١٦
  

  (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

    ٥أكثر من   ٥إلى  ٣  ٣إلى  ١  أشھر ٣  حتى    ٥أكثر من   ٥إلى  ٣  ٣إلى  ١  أشھر ٣  حتى    

  
  

  أشھر ٣
إلى سنة 
  واحدة

  أشھر ٣  اإلجمالي  سنوات  سنوات  سنوات
إلى سنة 
  واحدة

  اإلجمالي  سنوات  سنوات  سنوات

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  معدل الفائدة  العملة
                            

  -  -  -  -  -  -  ٩٨٫٢٨٠  -  -  ٩٨٫٢٨٠  -  -  أسھم بسعر ا المرتبطة ماراتيدرھم إ
نقطة اساس  ٨٠اشھلر ايبور +  ٣ ماراتيدرھم إ

  ٤٩٫٨٥٣  -  -  ٤٩٫٨٥٣  -  -  ٤٩٫٨٥٣  -  -  ٤٩٫٨٥٣  -  -  سنويا
الى  ٪٣،١٧معدل فائدة ثابت من  دوالر استرالي

  ٦٥٦٫٣٤٤  -  -  ٦٥٦٫٣٤٤  -  -  ٢٫٨٩٧٫٥٢٤  -  ٨٣٫١٣٢  ١٫٩٥٧٫٣٢٩  ٨٥٧٫٠٦٣  -  سنويا ٪٥
لثالثةAUD BBSWمعدل فائدة دوالر استرالي

  ٥٢٫٥١٧  -  -  ٥٢٫٥١٧  -  -  ١٢٦٫٧٧٠  -  ٧٠٫٥٩٠  ٥٦٫١٨٠  -  -  ٪١،٤٢زائداً ھامش بنسبة أشھر 
  ٧٣٥٫٣٩٦  -  ٧٣٥٫٣٩٦  -  -  -  ٧٧٤٫١١٥  -  ٧٧٤٫١١٥  -  -  -  ٪٠،٦٣بنسبة  معدل فائدة ثابت فرنك سويسري
الى  ٪٤،٥٥معدل فائدة ثابت من   رينمينبي صيني

  -  -  -  -  -  -  ٢٤٨٫٦٣٦  -  -  ١٧٨٫١٨٧  ٧٠٫٤٤٩  -  سنويا ٪٤،٧٩
الى  ٪٤،٥معدل فائدة ثابت من   رينمينبي صيني

  ٦٢٣٫٣٥٤  -  -  ٤١٨٫٢٩٤  ٢٠٥٫٠٦٠  -  ٦٥١٫٥٣٨  -  -  ٤٣٤٫٥٠٠  ٢١٧٫٠٣٨  -  سنويا ٪٥،٠٠
الى  ٪٠،٥٢معدل فائدة ثابت من   يورو

  ٤٢١٫٣٧٩  ٤٢١٫٣٧٩  -  -  -  -  ٦٥٤٫١٣٦  ٥٤٨٫٦٠٥  -  ١٠٥٫٥٣١  -  -  سنويا ٪٣،٠٠
 ٣٦الى  ٣٣أشھر يوريبور +  ٣  يورو

  ٥٨٫١٣٦  -  -  -  ٥٨٫١٣٦  -  ٣١٢٫٨٣٢  -  ٢٤٩٫٩١٦  -  ٦٢٫٩١٦  -  نقطة اساس سنويا
الى  ٪٢،٣٧معدل فائدة ثابت من   الدوالر ھنج كونج

  ٥٢٥٫٣٠٧  ٣٧٦٫٢٨٥  -  ١٤٩٫٠٢٢  -  -  ١٫٤٠٦٫٧٦٨  ٥٧٨٫٠٩٥  ٢٤١٫٩٤٦  ٣٠٧٫٣٥٠  -  ٢٧٩٫٣٧٧  سنويا ٪٤،٤٥
الى  ٪٠،٨٦معدل فائدة ثابت من   الين الياباني

  ٣١٥٫٨٢٦  -  -  ٣١٥٫٨٢٦  -  -  ٦٧٨٫٧١٥  ٣٥١٫٣٥٥  -  ٣٢٧٫٣٦٠  -  -  سنويا ٪٢،٦٠
  -  -  -  -  -  - ٨٫٢٨٠ ٨٫٢٨٠ -  - - -  ٪٠،٥بنسبة  ثابتمعدل فائدة   البيزو المكسيكي
  -  -  -  -  -  - ٤٢٣٫٠٨٦ - ٤٢٣٫٠٨٦  - - -  ٪٤،٩٠بنسبة  معدل فائدة ثابت  رينغيت ماليزي
  ٢٨٫١٣٨  -  -  -  ٢٨٫١٣٨  -  ٢٩٫٣٦٧  -  -  -  ٢٩٫٣٦٧  -  ٪٢،١٠بنسبة  معدل فائدة ثابت  دوالر سنغافوري
الى  ٪١،٠٠معدل فائدة ثابت من   دوالر امريكي

  ٨٫١٥٥٫٣٦٦  ٤٥٣٫٩٣٧  -  ٣٫٤٧٧٫٤٧٩  ٢٫٣٨٧٫٤٥٠  ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ٢٢٫٠٠٦٫٧٤٥  ٧٫٩٢٤٫١٨١  ٢٫١٦٢٫٣٤٤  ٧٫٦٠٥٫٧٦٩  ٤٫٢٠٤٫١٠٩  ١١٠٫٣٤٢  سنويا ٪٥،٣٠
 ١٨٥إلى  ٥أشھر ليبور +  ٣ - ١  دوالر امريكي

  ٦٫٦٧٢٫٩٢٩  -  ١٤٦٫٨٨٧  ٢٫٨٥٣٫٠٤٢  -  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ١٣٫٨٤٥٫٧٤٤  -  ١٧٢٫٢١١  ١١٫٦١٣٫٧٠٢  ١٫٧٦٢٫٣١٨  ٢٩٧٫٥١٣  سنويا نقطة أساس
    ---------------------------------------  ------------------------------------  --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------  --------------------------------  ------------------------------------  --------------------------------  ---------------------------------------  ---------------------------------------  

    
   

٢٢٫٧٣٤٫٠٤١  ٦٨٧٫٢٣٢ ٧٫٢٠٣٫٢٦٠  
  

٥٤٥٫٤٢٩٫٨١  ١٫٢٥١٫٦٠١  ٨٨٢٫٢٨٣  ٧٫٩٧٢٫٣٧٧  ٢٫٦٧٨٫٧٨٤  ٥٫٥٠٩٫٥٠٠  ٤٤٫٢١٢٫٣٨٩  ٩٫٤١٠٫٥١٦  ٤٫١٧٧٫٣٤٠  
   ========== ==========  ========== ========== ========== ========== ========= ========  ==========  ========  ==========  ==========  
  



        
  

٢٠  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)قروض ألجل   ١٦
  

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

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  الستة أشھر فترة   الستة أشھر فترة   
  المنتھية في  المنتھية في  
 ٢٠١٦ ديسيمبر ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  ١٩٫٨٧٣،١٩٥   ١٨٫٢٩٤،٥٤٥  بداية الفترة
      

  -      ٣١٫٢٩٤٫٥٩١ زيادة بسبب االستحواذ

   ٩٣٩٫٥١٩٫٢   ١٫٥٧٥٫٧٩٩   اإلصدارات الجديدة

  )٢٨٤٫٩١٢٫٣(  )٧٫٤٧٧٫٨٣٣(  االسترداد

  )١٨٦٫٣٠٥(  ٥٢٥٫٢٨٧  تبادل والتعديالت األخرى

  --------------------------  --------------------------  
   ١٨٫٢٩٤٫٥٤٥    ٤٤٫٢١٢٫٣٨٩ نھاية الفترة

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

  سندات ثانوية  ١٧
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  -  ٣٨٨٫١٩٢  )٢٠٢٧ديسمبر  ٩تاريخ االستحقاق: ( ٢٠١٢ديسمبر  ١٠إصدار 
  ===========  ===========  

  

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

  . ٢٠١٧يونيو  ٣٠المنتھية في فترة الستة أشھر 
  

  رأس المال   ١٨
  

مليون سھم  ٥،٦٤٣تم تنفيذ عملية الدمج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج األول من خالل إصدار رأس مال قدره 
 ١،٢٥٤درھم من بنك أبوظبي الوطني إلى مساھمي بنك الخليج األول في صفقة تبادل األسھم بسعر الصرف البالغ  ١بقيمة 

سھم لبنك أبوظبي الوطني لكل سھم من أسھم بنك الخليج األول. وفقا للمعاملة، تم شطب أسھم بنك الخليج األول من سوق 
أبوظبي لألوراق المالية واستبداله برأس المال المصدر الجديد. إن رأس المال المصدر حديثا الذي تم إضافته إلى أسھم بنك 

نك مال الب ل (كونه رأس مال الكيان القانوني الباقي عند االندماج) ليشكل رأسأبوظبي الوطني التي تم إصدارھا بالفع
  المندمج (بنك أبوظبي األول).

  

  :تاريخ الدمجفي مجموعة كما لمعاملة الدمج على رأس مال ا يبين أثر ليالتا الجدول
  

  ٪  (باآلالف)وحدات   
     

    ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  األسھم القائمة لبنك الخليج األول
    ١،٢٥٤  الصرفنسبة 

  ---------------------------    
عدد األسھم المصدرة من بنك أبوظبي الوطني إلى بنك الخليج 

  ٥٢،٠١  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  األول
  ٤٧،٩٩  ٥٫٢٥٤٫٥٤٥  سھم القائمة لبنك أبوظبي الوطنياأل
  ---------------------------  ---------------------------  

  ١٠٠  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  األول إجمالي أسھم بنك أبوظبي
  =============  =============  

    ٦٫٣٩٧٫٥٤٥  تأثير معاملة دمج األعمال على رأس المال
  =============    
  

  حتياطي العام متاح للتوزيع على المساھمين بناء على توصية مجلس اإلدارة.اإلإن 



        
  

٢١  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  (تابع) رأس المال  ١٨

  
  سھم:األوة إصدار العمال على عاأليوضح الجدول التالي تأثير دمج   

  ألف درھم    
  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  الدمج قبل رأس مال بنك الخليج األول

  ٥٣٫٥٧٢٫١٦٧  مجموع االعتبار
  -------------------------------------  

  ٥٨٫٠٧٢٫١٦٧  الدمج بعد رأس المال
    

  ٥٫٧٧٥٫٥٦٤  تعديل االحتياطي القانوني
  -------------------------------------  

  ٦٣٫٨٤٧٫٧٣١  إجمالي رأس المال المدفوع
  ===============  

    
  :من إجمالي رأس المال المدفوعيتكون 

  ألف درھم  
  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  الدمج بعدبنك الرأس المال 
  )٤٦٫٨٣٢(  الدمج عند أسھم الخزينة

  ٥٢٫٩٩٧٫٠١٨  عالوة اإلصدار
  -------------------------------------  

  ٦٣٫٨٤٧٫٧٣١  إجمالي رأس المال المدفوع
  ===============  

  
  الرأسمالية سندات الشق األول   ١٩

  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠   
  ألف درھم  ألف درھم العملة  
         

  ٠٠٠٫٠٠٠٫٤  ٠٠٠٫٠٠٠٫٨  إماراتي درھم  سندات حكومة أبوظبي
        سنوياً) ٪٢٫٣أشھر إيبور زائدا ھامش  ٦(   

  -  ٧٥٠٫٤٧٥٫٢  دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي  ٧٥٠سندات بقيمة 
      سنوياً)  ٪٣٫٣٥(متوسط معدل المقايضة لخمس سنوات زائدا     

    --------------------------  -------------------------  
    ٠٠٠٫٠٠٠٫٤  ٧٥٠٫٤٧٥٫٠١  
    ===========  ===========  
  

سندات الشق األول من رأس المال ھي سندات دائمة ثانوية غير مضمونة وتحمل فائدة ثابتة خالل الفترة األولية وتدفع في 
نھاية كل ستة أشھر. ويحتفظ البنك بحق عدم دفع أي من الفوائد بناًء على تقديره الخاص. وال يحق لحامل تلك السندات 

 التباألضافة الى ذلك ھناك حاك عدم سداد الفائدة حدثا من أحداث التخلف عن السداد، المطالبة بالفائدة، وال يعد اختيار البن
  ال ُيسمح فيھا للبنك بدفع الفائدة في أي تاريخ دفع معين.

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

، أو (ب) استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء من رأس المال أرباح أو دفعھا
البنك تكون مساوية للسندات أو أقل منھا، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودھا على  قد أصدرھا أو أي أوراق مالية 

  كل الحاالت إال إذا تم، أو لحين أن يتم، سداد دفعتين متتاليتين كاملتين .اإللزام بالسداد أو التحويل إلى حقوق الملكية، في 
  

  .مليون درھم) ٦٦٫٠٦٦ :٢٠١٦يونيو  ٣٠(مليون درھم  ١٤٩٫٥٢٩ اختار البنك خالل الفترة دفع قسائم بقيمة
  

   



        
  

٢٢  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  برنامج خيارات األسھم   ٢٠
  

بإطالق برنامج سداد يرتكز على خيارات أسھم ("البرنامج") لنخبة من الموظفين بفترة استحقاق  ٢٠٠٨قام البنك خالل عام 
ثالث سنوات، ويمكن ممارسة ھذه الخيارات خالل الثالث سنوات الالحقة لفترة االستحقاق. والشرط الرئيسي لالستحقاق 

بنك حتى نھاية فترة االستحقاق. ويسقط حق استخدام الخيارات بعد مضي ست ھو أن يستمر حامل الخيار في عمله لدى ال
  سنوات من تاريخ المنح، بصرف النظر عما إذا كان قد تم ممارسة الخيار أم ال.

  
أسھم خزينة كھذه األسھم  ويتم معاملةأّسست المجموعة شركة تابعة إلصدار األسھم عندما يمارس الموظف الخيار الممنوح. 

  .حاملي الخيارستحقاقھا من لحين ا
  

ً  حكامالوكجزء من عملية الدمج، واصل البنك تنفيذ البرنامج بنفس الشروط و وي حقوق ذ الموظفين . يتم منحالمطبقة سبقا
  .الوطني أسھم بنك أبوظبياألول عوضاً عن أسھم بنك أبوظبي  البرنامجالممارسة في 

  
من قبل حاملي  )ال شيء: ٢٠١٦يونيو  ٣٠(ألف خيار  ٣٫٩٥٧تمت ممارسة بعد عملية الدمج وحتى تاريخ  تاريخ التقرير، 

وعالوة إصدار  )ال شيء: ٢٠١٦يونيو  ٣٠(ألف درھم  ٣٫٩٥٧مما أدى إلى زيادة إجمالي رأس المال بمبلغ الخيارات 
   .)الشيء:٢٠١٦يونيو  ٣٠(ألف درھم  ٢٧٫٠٤٢األسھم بمبلغ 

  

  االلتزامات واالرتباطات الطارئة  ٢١
  

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

  
عمال خالل الفترة ما عدا تلك الناجمة في سياق األ واالرتباطات الطارئةلم يكن ھناك أي تغيرات جوھرية  في االلتزامات 

  . ةاالعتيادي
   

  النقد وما يعادله  ٢٢
  

  
      

  
   

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  

  ألف درھم  ألف درھم  
  ٧١٧٫٧٧٦٫٢٤  ٦٩٩٫٨٣٤٫١١٠  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ٥٧٠٫٩٣٢٫١٢  ٣٦٠٫٧٠٦٫١٥  مؤسسات ماليةالبنوك والمستحق من 

  ------------------------------  ------------------------------  
  ٧٢٨٫٧٠٩٫٣٧  ٠٥٩٫٥٤١٫١٢٦  

  ناقصا: األرصدة لدى البنوك المركزية التي تستحق بعد
  )٣٦٥٫٢٨٠٫١٢(  )٧٦٢٫٩٧٦٫١٤(  ثالثة أشھرمن ايداعھا

  ناقصا: األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية التي تستحق
  )٣٩٥٫٨٤٩٫١(  )٦٠٦٫٦١٦٫١(  بعد ثالثة أشھر

  ------------------------------  ------------------------------  
  ٥٢٧٫٥٧٩٫٢٣  ٦٩١٫٩٤٧٫١٠٩  
  ===============  ===============  



        
  

٢٣  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  االستثمارات والمشتقات أرباحصافي   ٢٣

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  فترة الثالثة أشھر   فترة الثالثة أشھر   الستة أشھر فترة   الستة أشھرفترة  
  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

         المحققة وغير المحققة  صافي األرباح
         استثمارات بالقيمة العادلة من خالل من   
   ٥٫٦٩٨    ١٧٩٫٤٧٩    ٣٥٫٥٣٠   ١٨٣٫٢٧٩  أو الخسائر والمشتقات المالية األرباح  

        صافي األرباح الناتجة من بيع االستثمارات
   ٥٩٫٧٠٤    ٧٩٫٧٣٥    ٩٦٫٩٠٥   ١٥٦٫٧٤٠   المتاجرةلغير غرض   

   ٢٫٧٠٧    ١٢٫٢٢٤    ٣٫٢٩٨   ١٦٫٣١٦   إيرادات توزيعات األرباح
  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
   ٦٨٫١٠٩    ٢٧١٫٤٣٨    ١٣٥٫٧٣٣   ٣٥٦٫٣٣٥   
  =========  =========  =========  =========  

  
  إيرادات تشغيلية أخرى  ٢٤

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة)  
  فترة الثالثة أشھر  فترة الثالثة أشھر   الستة أشھر فترة  الستة أشھرفترة  
  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٦يونيو  ٣٠ ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
         

    ٤٤،٥٢٦    ١٨٫٤٨٧    ٦٦٫٨٢٩   ٩٩٧٫٩٢   العقارات االستثماريةإيرادات 
   ٤٣٫٢٩٦    ٢٢٫٤٠١    ٨٩٫٠٦٣   ٣٧٫٩٣٨   إيرادات االيجار
  ٧٫١٨٤    ٧٫٧٦٢    ١١٫٠٧٥  ٥٨٤٫٦٢  إيرادات أخرى

  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
   ٩٥٫٠٠٦    ٤٨٫٦٥٠    ١٦٦٫٩٦٧   ٠٧٨٫٤٩   
  =========  =========  =========  =========  

  
  صافي مخصص انخفاض القيمة  ٢٥

  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  فترة الثالثة أشھر   فترة الثالثة أشھر   الستة أشھر فترة   الستة أشھرفترة  
  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

        

  )١٫٩٥٠(   )١٥١٫٦٣٥(   )٦١٫٥٦٢(  )١٥٢٫٨٠١(   مخصص جماعي للقروض والسلفيات
   ٤٣٠٫٩٥٩    ٨٨٥٫٢٠٨    ٨٨٣٫٩٨٠   ١٫٢٩٧٫٩١٢   مخصص محدد للقروض والسلفيات

  )٣٠٫٩٢٠(   )١٣٠٫٤٨٩(   )٤٨٫٣٣٢(  )١٩١٫١٢٩(   استرداد قروض محذوفة سابقا
  حذف موجودات مالية تعرضت

     -    ٧٫٩٢٨      -   ٧٫٩٢٨   النخفاض في قيمتھا  
  في قيمة / (عكس انخفاض)انخفاض

     -   )٤١(      -   ٧٩٦   موجودات مالية أخرى  
  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
   ٣٩٨٫٠٨٩    ٦١٠٫٩٧١    ٧٧٤٫٠٨٦   ٩٦٢٫٧٠٦   
  =========  =========  =========  =========  

  
  

   



        
  

٢٤  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  

  ربحية السھم  ٢٦
  

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

  
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في  فترة الستة أشھر المنتھية في    
    -----------------------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------------------------------------  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
يونيو٣٠  

٢٠١٧  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٦  
يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٦  
        ربحية السھم األساسية:

  ١٫٣٠٥٫٣٠٥  ٢٫٥٦٢٫٠٥٨  ٢٫٦٣٧٫٦١٩  ٣٫٧٠٥٫٢٢٩  صافي أرباح الفترة (ألف درھم) 
  الرأسماليةناقصا: دفعات سندات الشق األول 

  -  )٧٢٫٣١١(  )٦٦٫٠٦٦(  )١٤٩٫٥٢٩(  (ألف درھم) 
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

  صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق األول 
  ١٫٣٠٥٫٣٠٥  ٢٫٤٨٩٫٧٤٧  ٢٫٥٧١٫٥٥٣  ٣٫٥٥٥٫٧٠٠  (ألف درھم) الرأسمالية  
  ============  ============  ============  ============  

         المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية:
  

        

  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ١٠٫٨٥٤٫٦٧٠  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  (باآلالف) بداية الفترةعدد األسھم العادية كما في 
  عند عملية المتوسط المرجح لعدد األسھم المعتبرة

  -  -  -  ٢٫٦٢٠٫٢٣٢  (باآلالف) ستحواد العكسية العكسية  اال 
  المتوسط المرجح لعدد األسھم الممارسة بموجب برنامج 

  -  ٢٫١٩٤  - ٢٫١٩٤ خيارات األسھم (باآلالف)  
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ١٠٫٨٥٦٫٨٦٤  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ٨٫٢٦٥٫٤٢٦  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية (باآلالف)
  ============  ============  ============  ============  

  ٠٫٢٣  ٠٫٢٣  ٠٫٤٦ ٠٫٤٣ ربحية السھم األساسية (بالدرھم)
  ======= =======  =======  =======  

        ربحية السھم المخّفضة:
  سندات الشق األول  صافي األرباح بعد خصم دفعات

  ١٫٣٠٥٫٣٠٣  ٢٫٤٨٩٫٧٤٧  ٢٫٥٧١٫٥٥١  ٣٫٥٥٥٫٧٠٠  (ألف درھم) الرأسمالية  
  -  ١١٫٦٣٥  - ١١٫٦٣٥  زائدا: الفائدة على السندات القابلة للتحويل (ألف درھم)

  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
  ربحية السھم  أجل حسابصافي أرباح الفترة من 

  ١٫٣٠٥٫٣٠٣  ٢٫٥٠١٫٣٨٢  ٢٫٥٧١٫٥٥١  ٣٫٥٦٧٫٣٣٥  المخفضة (ألف درھم)  
  ============  ============  ============  ============  

  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ١٠٫٨٥٦٫٨٦٤  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ٨٫٢٦٥٫٤٢٦  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية (ألف درھم)
  -  ٧٣٫٩٣٦  - ٧٣٫٩٣٦ المصدرة (باآلالف) المخفضةتأثير األسھم العادية المحتملة 

  المتوسط المرجح لعدد األسھم المخّفضة بموجب
  -  ٦٫٣٢٤  - ٦٫٣٢٤ برنامج خيارات األسھم (باآلالف)   
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

  لمصدرة من أجل االمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية 
  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ١٠٫٩٣٧٫١٢٤  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ٨٫٣٤٥٫٦٨٦ حساب ربحية السھم المخّفضة (باآلالف) 

  ============  ============  ============  ============  
  ٠،٢٣  ٠،٢٣  ٠،٤٦ ٠،٤٣ ربحية السھم المخّفضة (بالدرھم)

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

   



        
  

٢٥  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
 معلومات القطاعات  ٢٧
  

لعروض اقطاعات أعمال رئيسية عبر القطاعات الجغرافية التي تقود استراتيجية األعمال،  أربعةيتكون الھيكل التشغيلي من 
  العمالء باإلضافة إلى دعم اآلداء المالي للمجموعة. لعمالء، والمنتجات وتطوير القنوات وعالقاتل
   

  قطاعات األعمال
  

  قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات وقطاع االستثمار
خصصة (الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات تالعمالء الم قطاعاتيغطي العمالء من الشركات والمؤسسات من خالل 

 قطاع قدميالمصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة العمالء المتميزين والمؤسسات المالية ). 
التسھيالت اإلئتمانية وخدمات المعامالت العالمية وتمويل  الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات وقطاع االستثمار

  ت والتمويل اإلسالمي ومنتجات األسواق العالمية لكل من عمالء دولة اإلمارات العربية المتحدة والعمالء الدوليين.الشركا
  

  مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد 
 بين مجموعةالمقدمة من قبل ال لمنتجات المصرفيةا تراوح تو. األثرياءعمالء القطاع أعمال التجزئة، وال ھذا يستھدف

ً يوميالمستخدمة  لمنتجاتا مثل الحسابات الجارية والودائع وبطاقات االئتمان والقروض إلى حلول االستثمارات المتطورة  ا
تلفة حتياجات المخااليتم تنظيم مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد على أساس  والمنتجات والخدمات المصرفية التجارية.

والخدمات المصرفية الخاصة  ذوي الثراء عمالءالوقطاعات التجزئة  الواسعة المستھدفة والتي تغطيعمالء ال لقاعدة 
لى ع والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتقدم الشركة العديد من قنوات التوزيع والمبيعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية

  ء المبيعات المباشرة.اللة واإلنترنت والفروع ووكانقال الھواتف
  

  الشركات التابعة
إدارة العقارات، والخدمات  مقدمة عبر مساندة بعروض مكملة متنوعةعروض وأعمال  من الشركات التابعةتشمل أعمال 

يل، ص، وأدبي فيرست وھيالبنك التابعة  المصرفية اإلسالمية، والوساطة وبطاقات االئتمان. تغطي ھذه األعمال شركات
 مسماك، و أبوظبي الوطني للعقارات، وأبوظبيو ،األول للعقاراتشركة الخليج وأبوظبي الوطني للتمويل اإلسالمي، و 

  .الخليج األول لتقنيات المعلوماتالوطني لألوراق المالية، وليبيا و
  

  المكتب الرئيسي
الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات والتمويل واالستراتيجية  خدمات لمجموعةل المكتب الرئيسييوفر 

 القانونية واالمتثال والتدقيق الداخليالخدمات ثمرين وإدارة المخاطر وإدارة اإلئتمان واالتصالت المؤسسية ووعالقات المست
  .مركزيةبصورة  وحدات األعمال والدعم االداري لجميع أنشطة الدمجوالمشتريات وعمليات الخزينة ومكتب إدارة 

  
  القطاعات الجغرافية

 ھماوجغرافية  يينأعمالھا المختلفة من خالل شبكة فروع ومكاتب تمثيلية ضمن قطاعستقوم المجموعة بإدارة قطاعات 
م األعمال الدولية إلى ثالثة قطاعات فرعية ھي الشرق يقسيتم تو الدولي.قطاع مارات العربية المتحدة والقطاع دولة اإل
  .أوروبا واألمريكتين منطقة، وومنطقة آسيا والمحيط الھادئ، األوسط وأفريقيا

  
  الشرق األوسط وأفريقيا •

ن وقطر مان والبحريجدھا في عُ توامنطقة الشرق األوسط وأفريقيا يتم تشغيلھا من خالل في  بنك أبوطبي األولشبكة 
  ومصر والسودان والكويت ولبنان واألردن وليبيا.

  
  منطقة آسيا والمحيط الھادئ •

جدھا في سنغافورة وھونغ كونغ تواوالمحيط الھادئ من خالل  في منطقة آسيا بنك أبوطبي األوليتم تشغيل أعمال 
  وكوريا والصين وماليزيا والھند.

 

  منطقة أوروبا واألمريكتين• 
عن طريق وجودھا التشغيلي في الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل  تنمنطقة األوروبية واألمريكيال تغطية تتم

  والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا.
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قطاع الخدمات 

للمؤسسات  المصرفية
وقطاع  والشركات
  االستثمار

  
  

الخدمات مجموعة 
  الشركات التابعة  المصرفية لألفراد

  
  
  

  الرئيسي المركز

  
  
  

  اإلجمالي

  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  
  
  شرق األوسط وأفريقياال

  
  
  

  أوروبا واألمريكتين

 
 
 
 

 آسيا والمحيط الھادئ

  
  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  

 (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

   ٤٫٧٢٥٫٣٠٦    ١٢٩٫٥٧٠    ٩١٫٥٥٣    ١٨٧٫٢٢٢    ٤٫٣١٦٫٩٦١    ٤٫٧٢٥٫٣٠٦    ٥٤٤٫٢٢٧    ٢٥٢٫٨٩٠    ١٫٨١٣٫٧٣٦    ٢٫١١٤٫٤٥٣   صافي إيرادات الفوائد
   ١٫٩٧٢٫٩٨٢    ٦١٫٠٥٥    ١٥٤٫٣٥٨    ١٠٦٫٠٣٢    ١٫٦٥١٫٥٣٧    ١٫٩٧٢٫٩٨٢   )٥٢٫٠٧٠(    ٢٦٦٫٣٥٥    ٥٦٤٫١٥٨    ١٫١٩٤٫٥٣٩   صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

                      
   ٦٫٦٩٨٫٢٨٨    ١٩٠٫٦٢٥    ٢٤٥٫٩١١    ٢٩٣٫٢٥٤    ٥٫٩٦٨٫٤٩٨    ٦٫٦٩٨٫٢٨٨    ٤٩٢٫١٥٧    ٥١٩٫٢٤٥    ٢٫٣٧٧٫٨٩٤    ٣٫٣٠٨٫٩٩٢   التشغيليةاإليرادات 

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

   ١٫٩١٨٫٠٥٣    ٥٢٫٦٠١    ٨٢٫٣١٣    ١٠١٫٤٧٥    ١٫٦٨١٫٦٦٤    ١٫٩١٨٫٠٥٣    ٥٥٫٨٨٩    ٣١٣٫٣٥٤    ٨٩٦٫٠٧٧    ٦٥٢٫٧٣٣   تشغيلية أخرى 
                 

   ٩٦٢٫٧٠٦   )٢٦٫٤٤٧(    ١١٫٦٧٥    ١٩٫٣٢٢ ٩٥٨٫١٥٦ ٩٦٢٫٧٠٦ )٢٠٫٦٥٩(  ٢٧٨٫٦٧٣  ٧٩٢٫٣٦٩ )٨٧٫٦٧٧(  صافي مخصص انخفاض القيمة
  =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============     

   ٣٫٨١٧٫٥٢٩    ١٦٤٫٤٧١    ١٥١٫٩٢٣    ١٧٢٫٤٥٧    ٣٫٣٢٨٫٦٧٨    ٣٫٨١٧٫٥٢٩    ٤٥٦٫٩٢٧   )٧٢٫٧٨٢(    ٦٨٩٫٤٤٨    ٢٫٧٤٣٫٩٣٦   األرباح قبل الضريبة
  =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============     

   ١٠٠٫٩٥٠    ١٠٫١٤٨    ٥٥٫٨٥٠    ٣٤٫٢٦٧    ٦٨٥    ١٠٠٫٩٥٠   )١٫٦٨٠(    ٧٫١٨٠    ١٧٫٤٠٠    ٧٨٫٠٥٠   ضريبة خارجية
  =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============     

   ٣٫٧١٦٫٥٧٩    ١٥٤٫٣٢٣    ٩٦٫٠٧٣    ١٣٨٫١٩٠    ٣٫٣٢٧٫٩٩٣    ٣٫٧١٦٫٥٧٩    ٤٥٨٫٦٠٧   )٧٩٫٩٦٢(    ٦٧٢٫٠٤٨    ٢٫٦٦٥٫٨٨٦   صافي أرباح الفترة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============  =============    

                     

 (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو٣٠كما في
                

   ٦٤٦٫٢٥٩٫٠١٤   ٢٠٫٣٨٧٫٣٦٢    ٩٤٫٧٣٩٫٠٤٥    ٢١٫٢٧٠٫١٦٦    ٥٠٩٫٨٦٢٫٤٤١    ٦٥٤٫٤٢٧٫٥٩٧  ١٣٣٫٤١١٫٨٢٢     ٢٤٫٨٣٨٫٠٩٩   ٩٨٫٩٢٨٫١٢١   ٣٩٧٫٢٤٩٫٥٥٥  موجودات القطاعإجمالي 
  ==============  ===============  ===============  ==============    ================  =============  ===============  =============    

  )٢١٫٦٧٢٫٦٧٤(       )٢٩٫٨٤١٫٢٥٧(       أرصدة بين القطاعات
          -----------------------------------          -----------------------------------  

   ٦٢٤٫٥٨٦٫٣٤٠           ٦٢٤٫٥٨٦٫٣٤٠          الموجوداتإجمالي 
          =============          =============  

   ٥٤٩٫٢٤٦٫١٦٨   ١٦٫٤٧٩٫١١٩    ٩١٫٧٢٩٫٦٠٠    ١٥٫٥٥٨٫٩٢٨    ٤٢٥٫٤٧٨٫٥٢١    ٥٥٧٫٤١٤٫٧٥١   ٥٥٫٤١١٫٤٩٥    ١٤٫٣٦٣٫٥٩٠   ٩٧٫٢٩٥٫٤٨٣   ٣٩٠٫٣٤٤٫١٨٣  مطلوبات القطاع إجمالي
  ================  ===============  ===============  =============    ================  =============  ===============  =============    

  )٢١٫٦٧٢٫٦٧٤(          )٢٩٫٨٤١٫٢٥٧(          أرصدة بين القطاعات
          ----------------------------------          -----------------------------------  

   ٥٢٧٫٥٧٣٫٤٩٤           ٥٢٧٫٥٧٣٫٤٩٤           المطلوبات إجمالي
          =============          ==============  
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  (تابع)معلومات القطاعات   ٢٧
  
  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال 
 _________________________________________________________________________  ______________________________________________________________  

  

    
قطاع الخدمات 

للمؤسسات  المصرفية
وقطاع  والشركات
  االستثمار

  
  

الخدمات مجموعة 
  الشركات التابعة  المصرفية لألفراد

  
  
  

  الرئيسي المركز

  
  
  

  اإلجمالي

  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  
  

  الشرق األوسط وأفريقيا

  
  
  

  أوروبا واألمريكتين

 
 
 
 

 آسيا والمحيط الھادئ

  
  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  

 (غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في
  

   ٣٫١٤١٫٨٠٤    ٩٦٫٥٢٩    ١٠٫٠٢٦    ٤٢٫٠٣٦    ٢٫٩٩٣٫٢١٣    ٣٫١٤١٫٨٠٤    ٢١٤٫٨٤٧    ١٣٠٫٥٧٠   ١٫٣٠٩٫٦٦٨    ١٫٤٨٦٫٧١٩   صافي إيرادات الفوائد
   ١٫٢١٩٫٥٥٨    ٥٠٫٨٧٠    ٥٫٣٤١    ٨١٫٣٠٤    ١٫٠٨٢٫٠٤٣    ١٫٢١٩٫٥٥٨   )٦٥٫٣٨٠(    ٣٧٣٫٠٢٤    ٢٨٠٫٤٨٧    ٦٣١٫٤٢٧   صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

                      
   ٤٫٣٦١٫٣٦٢    ١٤٧٫٣٩٩    ١٥٫٣٦٧    ١٢٣٫٣٤٠    ٤٫٠٧٥٫٢٥٦    ٤٫٣٦١٫٣٦٢    ١٤٩٫٤٦٧    ٥٠٣٫٥٩٤    ١٫٥٩٠٫١٥٥    ٢٫١١٨٫١٤٦   اإليرادات التشغيلية

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

   ٩١٧٫٥٥٠    ٢٨٫٠٩٤    ١٫٨١٢    ٢٠٫٣٥٦    ٨٦٧٫٢٨٨    ٩١٧٫٥٥٠   )٦٦٫٦٠٠(    ١٩٣٫٠٤٤    ٤٤٦٫٣١٧    ٣٤٤٫٧٨٩   تشغيلية أخرى  
                 

   ٧٧٤٫٠٨٦   )٨٨٫٥٨٠(    ٢٫٣٠٢    ٤٩٫٤٦٧    ٨١٠٫٨٩٧    ٧٧٤٫٠٨٦   )٤٥٫٢٢٣(    ٢٠٧٫٦٥٢    ٥٥١٫٢٢٩    ٦٠٫٤٢٨   انخفاض القيمةصافي مخصص 
  =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============     

   ٢٫٦٦٩٫٧٢٦    ٢٠٧٫٨٨٥    ١١٫٢٥٣    ٥٣٫٥١٧    ٢٫٣٩٧٫٠٧١    ٢٫٦٦٩٫٧٢٦    ٢٦١٫٢٩٠    ١٠٢٫٨٩٨    ٥٩٢٫٦٠٩    ١٫٧١٢٫٩٢٩   األرباح قبل الضريبة
  =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============     

   ١٢٫٣٥٠      -      -    ١٢٫٦٢٠   )٢٧٠(    ١٢٫٣٥٠      -    ١٢٫٣١٩      -    ٣١   ضريبة خارجية
  =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============     

   ٢٫٦٥٧٫٣٧٦    ٢٠٧٫٨٨٥    ١١٫٢٥٣    ٤٠٫٨٩٧    ٢٫٣٩٧٫٣٤١    ٢٫٦٥٧٫٣٧٦    ٢٦١٫٢٩٠   ٩٠٫٥٧٩    ٥٩٢٫٦٠٩   ١٫٧١٢٫٨٩٨  صافي أرباح الفترة
  =============  =============  =============  =============    =============  =============  =============  =============  =============  
  

  

 (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
                 

   ٢٤٦٫٤٣٦٫٤٨١    ١٦٫٣٢٨٫٥٤٤    ١٫٠٤٩٫٢٩٣    ٨٫٥٢٢٫٦٦٧    ٢٢٠٫٥٣٥٫٩٧٧    ٢٥١٫٣٢٧٫١٢١    ٧٤٫٢٣١٫٧٩٠     ١٤٫١٣٣٫٣٤٧   ٣٣٫٨٨٧٫٩٢٠     ١٢٩٫٠٧٤٫٠٦٤ موجودات القطاع إجمالي
  ================  ===============  ===============  ===============    ================  =============  ===============  ===============    

  )٢٢٫٤٥٦٫٥٤٠(          )٢٧٫٣٤٧٫١٨٠(           أرصدة بين القطاعات
          -----------------------------------          -------------------------------------------  

  ٢٢٣٫٩٧٩٫٩٤١          ٢٢٣٫٩٧٩٫٩٤١           الموجودات إجمالي
          =============          ================  

   ٢٠٨٫٧٧٩٫٥٠٩    ١١٫٩١٦٫٧٤٤    ٧٤٣٫٧٨٣   ٤٫٧٧٦٫٩٨٧   ١٩١٫٣٤١٫٩٩٥    ٢١٣٫٦٧٠٫١٤٩    ٥٠٫٨٢٠٫٢٨٩   ٥٫٨٠٩٫٠٧٩     ٣٢٫٦٢٧٫٧٤٥   ١٢٤٫٤١٣٫٠٣٦  مطلوبات القطاع إجمالي
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  )٢٢٫٤٥٦٫٥٤٠(          )٢٧٫٣٤٧٫١٨٠(           أرصدة بين القطاعات
          ----------------------------------          -------------------------------------------  

  ١٨٦٫٣٢٢٫٩٦٩           ١٨٦٫٣٢٢٫٩٦٩           المطلوبات إجمالي
          =============          ==============  



  

٢٨  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  األطراف ذات العالقة  ٢٨
  

ً  األطراف تعتبر  بخصوص اتخاذ آخر طرفٍ  على ھام نفوذ ممارسة أو التحكم على القدرة لديھا كانت إذا عالقة ذات أطرافا
 اإلدارة وموظفي مجلس وأعضاء األساسيين المساھمين على العالقة ذات األطراف تشتمل .التشغيلية أو المالية القرارات
 ھؤالء يشارك .بالمجموعة التنفيذية اللجنة أعضاء من الرئيسيين اإلدارة موظفي يتألف .المجموعة لدى الرئيسيين اإلدارة

 إدارة قبل من ھذه المعامالت شروط اعتماد يتم .بالمجموعة الخاصة القرارات واتخاذ االستراتيجي التخطيط في األعضاء
  .اإلدارة أو اإلدارة مجلس قبل من الموضوعة الشروط مع تتماشى وھي المجموعة

  

  
  ٢٠١٧يونيو  ٣٠ (غير مدققة)

  (مدققة)
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  

  

  كبار
 موظفي اإلدارة
والجھات ذات 

  العالقة
   ينالمساھم 

  يينالرئيس

  اإلجمالي  اإلجمالي

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة بتاريخ التقرير:
          

  ١٧٢٫٠٧٤٫٣  ٩٦٣٫٦٨٠٫٧١  ٩٢٤٫٢٩٧٫٣١  ٠٣٩٫٤٨٣٫٣  موجودات مالية
  ============  ============  ============  ============  

  ٨٤٤٫٢٦٣٫٧  ٢١٦٫٨٤٦٫٦١  ٥٣٧٫٥٢٠٫٨  ٦٧٩٫٢٢٦٫٨  مطلوبات مالية
  ============  ============  ============  ============  

  ٣٦٩٫٨٨٢٫١  ٧١٨٫٠٠٢٫٧  ١٧٥٫٧٣٥٫١  ٥٤٣٫٣٦٦٫٥  طارئة التزامات
  ============  ============  ============  ============  
          

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

        
  (غير مدققة) 

  يونيو  ٣٠
٢٠١٦  

          
  ٢٣٫٦٤٣  ١٥٦٫٩٢٠  ٦٢٫٢٧٥  ٩٤٫٦٤٥  إيرادات الفوائد

  ============  ============  ============  ============  
  ٧٢٫٨١٠  ٦٥٫٧٥٧  ٢١٥  ٦٥٫٥٤٢  مصاريف الفوائد

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

   



  

٢٩  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  دمج األعمال  ٢٩
  

دمج بنك الخليج األول وبنك أبوظبي الوطني، من خالل  ٢٠١٦ديسمبر  ٧اعتمد مساھمو بنك الخليج األول وبنك أبوظبي الوطني في 
ً جديداً من بنك أبوظبي  ١،٢٥٤إصدار  عملية  على انه جتم احتساب اإلندما سھم في بنك الخليج األول.مقابل كل  الوطنيسھما

  إستحواذ عكسي.
  

سھماً  مليون ٥٫٦٤٣أسھم بنك الخليج الوطني من سوق أبوظبي لألوراق المالية وقام بنك أبوظبي الوطني بإصدار  إدراج تم إزالة
من البنك المدمج ويمتلك  ٪٥٢ندماج، يمتلك مساھمو بنك الخليج األول حوالي . عقب إتمام عملية االبنك الخليج األولجديداً لمساھمي 

  .٪٤٨مساھمو بنك أبوظبي الوطني حوالي 
  

 ٣من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "دمج األعمال". يقتضي المعيار رقم  ٣يتم احتساب عملية االندماج وفقاً للمعيار رقم 
داد التقارير المالية أن يتم تحديد الجھة المستحوذة في أي دمج لألعمال وتطبيق المبادئ المحاسبية الخاصة من المعايير الدولية إلع

 لعكسياباالستحواذ. تم تحديد بنك الخليج األول باعتباره "الجھة المستحوذ" في ھذه المعاملة. تم تطبيق المبادئ الخاصة باستحواذ 
  .٢٠١٧ابريل  ١ني من قبل بنك الخليج األول اعتباراً من لبيان االستحواذ على بنك أبوظبي الوط

  
نتج عن ھذا االندماج بنك ذو مركز مالي قوي ويتمتع بخبرات وشبكات عالمية تدفع عجلة نمو اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  وتعزز عالقات الدولة على مستوى األعمال الدولية.
  
  ثمن الشراء المحّول -أ

  
بنك الخليج األول في سوق  تم احتسابھا على أساس سعر اإلغالق ألسھمومليون درھم،  ٥٣٫٥٧٢بمبلغ  اإلستحواذتم تحديد قيمة 

  .٢٠١٧مارس  ٣٠درھم للسھم بتاريخ  ١٢ .٩٠ لألوراق المالية البالغأبوظبي 
  

  فيما يلي ثمن الشراء المحتسب:
  

  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  القائمة (ألف وحدة)الخليج األول أسھم بنك 
    

  ٪٥٢ ،٠١  مقسومة على: نسبة ملكية مساھمي بنك الخليج األول في المجموعة
    

  ٨٫٦٥٢٫٨٨١  إجمالي عدد أسھم المجموعة (ألف وحدة)
  ============  

  ٪٤٧ ،٩٩  مضروبة في: نسبة ملكية مساھمي بنك أبوظبي الوطني في المجموعة
    

  عدد األسھم المصدرة من قبل بنك الخليج األول إلى مساھمي 
  ٨٨١٫٢١٥٫٤  بنك أبوظبي الوطني القائمة (ألف وحدة)  
  ============  

  ١٢ ،٩٠  مضروبة في: سعر سھم بنك الخليج األول بتاريخ المعاملة
    

  ١٦٧٫٢٥٧٫٣٥  إجمالي الثمن (ألف درھم)
  ============  

  
  بالدمجالتكاليف المتعلقة  -ب

  
متعلقة باألتعاب القانونية الخارجية وتكاليف العناية الواجبة. تم  درھممليون  ١٩٤ بمبلغ بالدمجتكبدت المجموعة تكاليف متعلقة 

" ضمن بيان األرباح أو الخسائر تشغيلية أخرىالمصاريف الدارية واإلعمومية والصاريف المإدراج ھذه المصرفات ضمن بند "
  الموجز الموحد.

  
   



  

٣٠  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)دمج األعمال   ٢٩
  

  الموجودات المستحوذ عليھا والمطلوبات المتكبدة المحددة  -جـ
  

  يقدم الجدول التالي ملخصاً للمبالغ المعترف بھا للموجودات المستحوذ عليھا والمطلوبات المتكبدة في تاريخ االستحواذ.
  

  ٢٠١٧مارس  ٣١  
  ألف درھم  
    

    الموجودات
  ١١٢٫٨١٩٫٦١٩  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ١٦٫١٨٧٫٦٥٩  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٩٫٣٥٦٫٨٩٦  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

  ١٧٫٨٧٦٫٣٧٢  اتفاقيات إعادة شراء عكسي
  ١٠٫٠٧٤٫٠٧٧  أدوات مالية مشتقة
  ٢١٠٫٢٧٢٫٠٥٣  قروض وسلفيات

  ٤٧٫١١٤٫٣٣٨  استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ٨٫٩١٧٫١٣٥  موجودات أخرى
  ٤٥٫١٠٦  عقارات استثمارية
  ٣٫٠٨٧٫٩٤٤  ممتلكات ومعدات

  ----------------------------  
  ٤٣٥٫٧٥١٫١٩٩  الموجودات إجمالي

  ==============  
    المطلوبات

  ٤٠٫٩٨٣٫٨٥٩  لبنوك ومؤسسات ماليةمبالغ مستحقة 
  ٦٫٦٠٠٫١٨٧  اتفاقيات إعادة الشراء

  ١١٫٩٧٦٫٦٣٤  أوراق تجارية
  ١١٫٧٢٧٫٦١٣  أدوات مالية مشتقة

  ٢٧٢٫٩٩٤٫٨٨٥  حسابات العمالء وودائع أخرى
  ٣١٫٢٩٤٫٥٩١  قروض ألجل

  ١٤٫٠٣٧٫٧٥٤  مطلوبات أخرى
  ----------------------------  
  ٣٨٩٫٦١٥٫٥٢٣  

  ٣٦٥٫٢٣٤  سندات ثانوية
  ٦٫٧٥٤٫٧٥٠  سندات الشق األول من رأس المال

  ٢٣٥٫٧٩٩  برنامج خيارات األسھم
  ١٠٨٫٢٦٥  ضمن حقوق الملكية -سندات قابلة للتحويل 

  ----------------------------  
  ٣٩٧٫٠٧٩٫٥٧١  إجمالي المطلوبات

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

  الوطني كما في تاريخ االستحواذ مسنوبةصافي قيمة موجودات بنك أبوظبي 
  إلى حاملي حقوق الملكية المشتركة  

  
٣٨٫٦٧١٫٦٢٨  

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

    



  

٣١  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)دمج األعمال   ٢٩
  

  الشھرة التجارية  -د
  

أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية لبنك أبوظبي  قامت المجموعة لغرض احتساب الشھرة مؤقتًة بإعتبار
  مساوية للقيمة العادلة: ٢٠١٧مارس  ٣١الوطني كما في 

  
  ألف درھم  
    

  ٥٣٫٥٧٢٫١٦٧  إجمالي ثمن الشراء 
    

  )٣٨٫٦٧١٫٦٢٨(  بنك أبوظبي الوطنيقيمة صافي موجودات 
  ----------------------------  

  ١٤٫٩٠٠٫٥٣٩  الشھرة التجارية
  =============  
  

ً بصدد االنتھاء من عملية  المجموعةإن  والمتوقع االنتھاء منھا في غضون اثنا عشر  املةسعر شراء ش تخصيصحاليا
  شھراً من تاريخ االستحواذ وستركز على عدة أمور من بينھا ما يلي:

  
 العمالء األخرى؛ تقييم الموجودات غير الملموسة متصمنة الودائع الرئيسية وعالقات -
 ؛والمعداتتقييم العقارات  -
 ؛وإنھاء أي تعديالت تقييمات أخرى على الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية األخرى المعترف بھا -
 تم إجراء تعديالت مبدئية على القيمة العادلة للقروض والسلفيات والتي سيتم إكمالھا قريباً. -

  
  موعة. بوظبي الوطني في ھيكل المجئيسية بالوفورات المتوقع تحقيقھا من اندماج بنك أتتعلق الشھرة التجارية بصورة ر

  
  التأثير على نتائج المجموعة  -ھـ

  
إيرادات تشغيلية و ، حقق بنك أبوظبي الوطني إيراداتستحواذمن تاريخ اإل ٢٠١٧ يونيو  ٣٠ المنتھية فيفي الثالثة أشھر 

 ١مليون درھم من نتائج المجموعة. لو كان تم اجراء االستحواذ بتاريخ  ١٫٤٤٦أرباح بلغت مليون درھم و ٢٫٥٢٥ بلغت
 ةح الموحداربولبلغت األ مليون درھم ٩٫٨٥١ اإليرادات الشغيلية الموحدة ما قيمته ، لكانت بلغت تقديرات٢٠١٧يناير 
مة العادلة، المحددة بشكل مؤقت، في . عند تقدير ھذه المبالغ، افترضت اإلدارة أن تعديالت القيمليون درھم ٥٫٤٩٩للفترة 

  .٢٠١٧يناير  ١نفس القيمة لو كان تم االستحواذ في  تبلغتاريخ االستحواذ 
  

  التغير في السياسات المحاسبية  ٣٠
  

قبل عملية الدمج بين بنك الخليج األول وبنك أبوظبي الوطني, حافظ كال البنكين على سجالت محاسبية وأعد كالھما قوائم 
إمتثلتا لتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزية ولتسھيل األمتثال وضع وفقا للمعايير الدولية للتقارير ومالية 

  كل من البنكين مجموعة من السياسات المحاسبية الخاصة به.
  
ة ديد مجموعشرعت إدارة بنك أبوظبي األول في رحلة لتنسيق ھذه السياسات المحاسبية من أجل تحدمج، ال عملية بعد

مشتركة من السياسات المحاسبية يتبناھا بنك أبوظبي األول. وفي ما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية الثالثة التي تم 
  تنسيقھا:

  
 تم تنسيق جداول تصنيف مخاطر العمالء لبنك أبوظبي الوطني و بنك الخليج األول  –التصنيف  تنسيق موازين

. ويتمثل المحرك الرئيسي أبوظبي األولمان التي يتعين اتباعھا من قبل بنك ول مخاطر اإلئتجدمن أجل إنشاء 
ستخدم أي معلومات لم ت .لتنسيق السياسة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بالمعلومات مالية أكثر موثوقية وتناسقا

 .والتعديل المحسوب نتيجة تنسيق ھذه السياسات جعجديدة في تحديد جدول التصنيف المرا
   



  

٣٢  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 

  (تابع)التغير في السياسات المحاسبية   ٣٠
 

  عرضلاتم توحيد السياسات المحاسبية فيما يتعلق بتعديالت التقييم العادل مثل إحتياطي  –تعديالت القيمة العادلة 
ية التسعير أو المعالجات العمل أساليبيار تإخبللبنك المشترك. وتسمح المعايير المحاسبية للمنشآت  و الطلب

لتسعير التي ا أساليب استخدام لتحديد القيمة العادلة لألدوات. وقد قام البنك بتنسيق تعديالت القيمة العادلة لضمان
 تفظ بھا.األوراق المالية المح بيعتوفر تقديرا أكثر موثوقية لسعر 

  
 قام البنك بتنسيق السياسات المحاسبية للبنك بالمجمل من أجل تحديد األتعاب التي  –إيرادات الرسوم ب اإلعتراف

مقدما أو أطفائھا على مدى فترة القروض والسلفيات والمنتجات المالية األخرى المقدمة من اإلعتراف بھا يتم 
  .البنك

  
  لمحاسبية بأثر رجعي من خالل تعديل األرباح المحتجزة اإلفتتاحية.السياسات ا في تم إحتساب التغييرات 
  

  إعادة التصنيف  ٣١
  

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما كان مناسباً ، ٣٠السياسة المحاسبية المبينة في إيضاح  فيتأثير التغيرات  باإلضافة إلى
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.لتوافق مع العرض والسياسات المحاسبية المتبعة في ھذه ل
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  البيانات المالية المرحلية
  الموجزة الموحدة

 ٢٠١٧يونيو ٣٠  



        
  

  

  بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد
  كما في

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠    الموجودات

  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٢٣٫٤٤١٫٣١٦  ١١٠٫٨٣٤٫٦٩٩    نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
  ١١٫٣٨١٫٨٥١  ١٥٫٨٢٣٫١٣٤    من خالل األرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة 

  ١٧٫٣٠٨٫٢٥٧  ١٥٫٧٠٦٫٣٦٠    مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
  ١٤٫٢٧٨٫٨٤٢  ٢٣٫٠١٨٫٢٢٠    اتفاقيات إعادة شراء عكسي

  ١٣٫٧٩٦٫٧٣٩  ١١٫١٥١٫٠٤٧    أدوات مالية مشتقة
  ٣٣٤٫٤٣٠٫٠٣٥  ٣٢١٫٢٦٤٫١٨٧    قروض وسلفيات

  ٩٢٫٨٥٥٫٤٢٣  ٨٢٫٧٣٦٫٥٦٥   استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ١٦٫٢٦١٫٦٣٥  ١٧٫٩٤٦٫١٨٩    موجودات أخرى
  ٦٫٤٦٨٫١٠٦  ٦٫٥٥١٫٩٧٤    استثمارات عقارية
  ٤٫٥٩٤٫٢٣٠  ٤٫٤٩٣٫٥٦٥    ممتلكات ومعدات

  ١٤٫٣٠٤٫١٨٩  ١٥٫٠٦٠٫٤٠٠    غير ملموسةموجودات 
    -------------------------------  -------------------------------  

  ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣  ٦٢٤٫٥٨٦٫٣٤٠    الموجوداتإجمالي
    =============  =============  

 المطلوبات
  

      

  ٤٨٫٤٠١٫٩٥٠  ٣٤٫٠١٨٫١٩٥    مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
  ٢٩٫٥٩٤٫٥٣٥  ٢٢٫٣٩٨٫٦٥٤    اتفاقيات إعادة الشراء

  ١٣٫٧٢٥٫٨٩٧  ١٣٫٤٥٦٫٠٨٧    أوراق تجارية
  ١٦٫٠٤٠٫٠٥٩  ١٥٫٥٦٠٫٤٣٥    أدوات مالية مشتقة

  ٣٧٩٫١٦٥٫٢٩٠  ٣٧٧٫٢٦٨٫٥١٩    حسابات العمالء وودائع أخرى
  ٤٦٫٨٣٠٫٩٤٥  ٤٤٫٢١٢٫٣٨٩    قروض ألجل

  ١٧٫٥٧١٫٩٨٣  ٢٠٫٢٧١٫٠٢٣    مطلوبات أخرى
  ٣٥٥٫٩٨٧  ٣٨٨٫١٩٢    سندات ثانوية

    ------------------------------  ------------------------------  
  ٥٥١٫٦٨٦٫٦٤٦  ٥٢٧٫٥٧٣٫٤٩٤    المطلوباتإجمالي

        
        حقوق الملكية
  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥    رأس المال

  ٥٢٫٧٧١٫٦٨٤  ٥٣٫٠٢٤٫٠٦٠    عالوة إصدار
  )٤٨٫٧٤٦(  )٤٢٫٨٧٥(    أسھم خزينة

  ٥٫٢٥٤٫٥٤٥  ٥٫٢٥٤٫٥٤٥    احتياطيات قانونية وخاصة
  ٧٢٥٫٠٦٧  ٩٥٧٫١٢٠    احتياطيات أخرى

  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠  ١٠٫٧٥٤٫٧٥٠    يةرأسمالالسندات الشق األول من 
  ٢٢٨٫٣٤٩  ٢٤١٫٩٦٦    برنامج خيارات األسھم

  ١٠٨٫٢٦٥  ١٠٨٫٢٦٥    حقوق الملكية بند -سندات قابلة للتحويل 
  ١٦٫٣٠٩٫٧٣٦  ١٥٫٣٦٣٫٨٨١    أرباح محتجزة

    ------------------------------  ------------------------------  
  ٩٧٫٠٠١٫١٩٥  ٩٦٫٥٥٩٫٢٥٧    المنسوبة الى مساھمي المجموعة حقوق الملكية إجمالي

  ٤٣٢٫٧٨٢  ٤٥٣٫٥٨٩    حقوق غير مسيطرة
    -------------------------------  -------------------------------  

  ٩٧٫٤٣٣٫٩٧٧  ٩٧٫٠١٢٫٨٤٦    حقوق الملكيةإجمالي
    ----------------------------------  ---------------------------------  

  ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣  ٦٢٤٫٥٨٦٫٣٤٠   المطلوبات وحقوق الملكية إجمالي
    =============  =============  

  



        
  

  

  الخسائر المرحلي الموجز الموحد بيان األرباح أو
  لفترة الستة أشھر المنتھية 

  
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في  فترة الستة أشھر المنتھية في   
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠   

   ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
         

  ٧٠٦٫٦٠٨٫٤   ٤٧٤٫٧٩٦٫٤   ٠١١٫٢٢٣٫٩ ٩٥٩٫٣٧٠٫٩    إيرادات الفوائد
)٥٢٣٫٤٩٣٫٢( )٩٢٧٫٩٨٧٫٢(     مصاريف الفوائد   )٧٢٢٫٦٢٥٫١(   )٨٤٩٫٢٥١٫١(  

    ----------------------------  __________  ___________  ___________  
  ٨٥٧٫٣٥٦٫٣   ٧٥٢٫١٧٠٫٣   ٤٨٨٫٧٢٩٫٦ ٠٣٢٫٣٨٣٫٦    صافي إيرادات الفوائد

            
  ٧١١٫٣٩٩٫١   ٨٣١٫٢١٠٫١   ٤٥٧٫٦٥٧٫٢  ٥٩٦٫٣٥٣٫٢     والعموالتإيرادات الرسوم 

)٨٢٧٫٧٠٤( )١٠٦٫٧٢٢(    مصاريف الرسوم والعموالت   )٦٥٦٫٣٦٥(   )٣٩٨٫٣٥٨(  
    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  

  ٣١٣٫٠٤١٫١   ١٧٥٫٨٤٥   ٦٣٠٫٩٥٢٫١  ٤٩٠٫٦٣١٫١     إيرادات الرسوم والعموالتصافي
            

  ٣٩٥٫٣٦٥   ٠٩٤٫٣٢٦   ٢٧٠٫٧٥٠  ٤٠١٫٤٩٤     صافي أرباح الصرف األجنبي
  ٨٢١٫٩٠   ٤٣٨٫٢٧١   ٥٦٢٫١١٨  ٦٤٦٫٢٥٢٫١     االستثمارات والمشتقاتأرباح صافي 

  ١٦٢٫٩٩   ٦٥٠٫٤٨   ٤٩٩٫١٧٧  ٢٤٧٫٨٩     إيرادات تشغيلية أخرى
    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  

  ٥٤٨٫٩٥٣٫٤   ١٠٩٫٦٦٢٫٤   ٤٤٩٫٧٢٨٫٩  ٨١٦٫٨٥٠٫٩     اإليرادات التشغيلية
            

            مصاريف عمومية وإدارية 
)٢٫٨٩١٫٩٥٩( )٢٫٨٩١٫٩٠٧(    ومصاريف تشغيلية أخرى      )١٫٣٨٤٫٣٢٩(   )١٫٤٦٩٫٢٩٥(  
    ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

           األرباح قبل صافي 
  ٣٫٤٨٤٫٢٥٣   ٣٫٢٧٧٫٧٨٠   ٦٫٨٣٦٫٤٩٠ ٦٫٩٥٨٫٩٠٩    مخصص انخفاض القيمة والضريبة  
            

)١٫٣٦٦٫٨٨١( )١٫٢٦٠٫٣٢٣(     صافي مخصص انخفاض القيمة   )٦١٠٫٩٧١(   )٦٩٥٫٩٨٧(  
    ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

  ٢٫٧٨٨٫٢٦٦   ٢٫٦٦٦٫٨٠٩   ٥٫٤٦٩٫٦٠٩  ٥٫٦٩٨٫٥٨٦     األرباح قبل الضريبة
            

)١٦٥٫٣٨٤( )١٩٩٫٤٩٩(    مصروف ضريبة الدخل الخارجية   )٩٤٫٢٧٤(   )٨٧٫٦٤٦(  
    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  

  ٢٫٧٠٠٫٦٢٠   ٢٫٥٧٢٫٥٣٥   ٥٫٣٠٤٫٢٢٥  ٥٫٤٩٩٫٠٨٧    صافي أرباح الفترة
    ============  ============  ============  ============  
            

            األرباح منسوبة إلى:
  ٢٫٦٨١٫٥٥٠   ٢٫٥٦٢٫٠٥٨   ٥٫٢٨٤٫٤٦٨  ٥٫٤٨٧٫٧٣٧     مساھمي المجموعة
  ١٩٫٠٧٠   ١٠٫٤٧٧   ١٩٫٧٥٧  ١١٫٣٥٠     سيطرةالحصص غير الم

    ----------------------------  ----------------------------  _________  _________  
     ٢٫٧٠٠٫٦٢٠   ٢٫٥٧٢٫٥٣٥   ٥٫٣٠٤٫٢٢٥  ٥٫٤٩٩٫٠٨٧  
    ============  ============  ============  ============  
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قطاع الخدمات 

ات للمؤسس المصرفية
وقطاع  والشركات
  االستثمار

  
  

الخدمات مجموعة 
  الشركات التابعة  المصرفية لألفراد

  
  
  

  الرئيسي المركز

  
  
  

  اإلجمالي

  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  
  
  شرق األوسط وأفريقياال

  
  
  

  أوروبا واألمريكتين

 
 
 
 

 آسيا والمحيط الھادئ

  
  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم درھمألف ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

  

 (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

   ٦٫٣٨٣٫٠٣٢    ١٤٩٫٣٥٢    ١٨١٫٨٥٩    ٣٢٩٫٣٧٩    ٥٫٧٢٢٫٤٤٢    ٦٫٣٨٣٫٠٣٢    ٧٣٩٫٩٣٦    ٣٢٦٫٥٥٦    ٢٫٥٧٧٫٩٥٦    ٢٫٧٣٨٫٥٨٤   صافي إيرادات الفوائد
   ٣٫٤٦٧٫٧٨٤    ١٠٧٫٠٠٥    ٣١٢٫١٢٠    ١٥٣٫٥١٤    ٢٫٨٩٥٫١٤٥  ٣٫٤٦٧٫٧٨٤   ٣٢٩٫١٥٩    ٢٩٠٫٤٤٥    ٨٣٨٫٨٧٢    ٢٫٠٠٩٫٣٠٨   استثناء الفوائدصافي اإليرادات ب

                
   ٩٫٨٥٠٫٨١٦    ٢٥٦٫٣٥٧    ٤٩٣٫٩٧٩    ٤٨٢٫٨٩٣   ٨٫٦١٧٫٥٨٧    ٩٫٨٥٠٫٨١٦   ١٫٠٦٩٫٠٩٥   ٦١٧٫٠٠١   ٣٫٤١٦٫٨٢٨   ٤٫٧٤٧٫٨٩٢   اإليرادات التشغيلية

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

  تشغيلية أخرى 
 ٢٫٨٩١٫٩٠٧    ٨٠٫٤٢٣    ١٥٦٫٨٨٤    ١٧٩٫١٤٩    ٢٫٤٧٥٫٤٥١    ٢٫٨٩١٫٩٠٧    ١١٦٫٣١٠    ٣٧٤٫٠٢٥    ١٫٤٠٨٫٧٦٣    ٩٩٢٫٨٠٩   

                      
   ١٫٢٦٠٫٣٢٣   )٣٨٫٣١٩(   )٢٩٣(    ٢١٫٠٧٢    ١٫٢٧٧٫٨٦٣    ١٫٢٦٠٫٣٢٣    ٦٩٫٨٣٥    ٣٠٠٫٣٠٦    ٩٧٨٫٢٦٥   )٨٨٫٠٨٣(   صافي مخصص انخفاض القيمة

  =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============     
   ٥٫٦٩٨٫٥٨٦    ٢١٤٫٢٥٣    ٣٣٧٫٣٨٨    ٢٨٢٫٦٧٢    ٤٫٨٦٤٫٢٧٣    ٥٫٦٩٨٫٥٨٦    ٨٨٢٫٩٥٠   )٥٧٫٣٣٠(    ١٫٠٢٩٫٨٠٠    ٣٫٨٤٣٫١٦٦   األرباح قبل الضريبة

  =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============     
   ١٩٩٫٤٩٩    ١٤٫٩٤٢    ١٢٢٫٩٩١    ٥٩٫٤٨٠    ٢٫٠٨٦  ١٩٩٫٤٩٩  )٧٠٠(    ٧٫١٨٠    ٦٦٫٢٨٥    ١٢٦٫٧٣٤   ضريبة خارجية

  =============  =============  =============  =============   =============  =============  =============  =============     
   ٥٫٤٩٩٫٠٨٧    ١٩٩٫٣١١    ٢١٤٫٣٩٧    ٢٢٣٫١٩٢    ٤٫٨٦٢٫١٨٧  ٥٫٤٩٩٫٠٨٧   ٨٨٣٫٦٥٠   )٦٤٫٥١٠(    ٩٦٣٫٥١٥    ٣٫٧١٦٫٤٣٢   صافي أرباح الفترة

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

  قة)(غير مدق ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
                

   ٦٤٦٫٢٥٩٫٠١٤   ٢٠٫٣٨٧٫٣٦٢    ٩٤٫٧٣٩٫٠٤٥    ٢١٫٢٧٠٫١٦٦    ٥٠٩٫٨٦٢٫٤٤١    ٦٥٤٫٤٢٧٫٥٩٧  ١٣٣٫٤١١٫٨٢٢     ٢٤٫٨٣٨٫٠٩٩   ٩٨٫٩٢٨٫١٢١   ٣٩٧٫٢٤٩٫٥٥٥  موجودات القطاعإجمالي 
  ==============  ===============  ===============  ==============    ================  =============  ===============  =============    

  )٢١٫٦٧٢٫٦٧٤(          )٢٩٫٨٤١٫٢٥٧(          أرصدة بين القطاعات
          -----------------------------------          -----------------------------------  

   ٦٢٤٫٥٨٦٫٣٤٠           ٦٢٤٫٥٨٦٫٣٤٠          الموجوداتإجمالي 
          =============          =============  

   ٥٤٩٫٢٤٦٫١٦٨   ١٦٫٤٧٩٫١١٩    ٩١٫٧٢٩٫٦٠٠    ١٥٫٥٥٨٫٩٢٨    ٤٢٥٫٤٧٨٫٥٢١    ٥٥٧٫٤١٤٫٧٥١   ٥٥٫٤١١٫٤٩٥    ١٤٫٣٦٣٫٥٩٠   ٩٧٫٢٩٥٫٤٨٣   ٣٩٠٫٣٤٤٫١٨٣ مطلوبات القطاع إجمالي
  ================  ===============  ===============  =============    ================  =============  ===============  =============    

  )٢١٫٦٧٢٫٦٧٤(       )٢٩٫٨٤١٫٢٥٧(       أرصدة بين القطاعات
          ----------------------------------          -----------------------------------  

   ٥٢٧٫٥٧٣٫٤٩٤       ٥٢٧٫٥٧٣٫٤٩٤       المطلوبات إجمالي
  .        =============          ==============  

  
  
  



  

  

  

  معلومات القطاعات 
  
  القطاع الجغرافي  قطاع األعمال  
  _________________________________________________________________________  ______________________________________________________________  

  

    
قطاع الخدمات 

للمؤسسات  المصرفية
وقطاع  والشركات
  االستثمار

  
  

الخدمات مجموعة 
  الشركات التابعة  المصرفية لألفراد

  
  
  

  الرئيسي المركز

  
  
  

  اإلجمالي

  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  
  
  شرق األوسط وأفريقياال

  
  
  

  أوروبا واألمريكتين

 
 
 
 

 آسيا والمحيط الھادئ

  
  
  

  الياإلجم
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

  

 (غير مدققة) ٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

   ٦٫٧٢٩٫٤٨٨    ١١٥٫٣٠٨    ٢٢٤٫٢٥٥    ٣٩٩٫١٢٣    ٥٫٩٩٠٫٨٠٢    ٦٫٧٢٩٫٤٨٨    ٦١٤٫٩٩٨    ٣١٥٫٢٣٧    ٢٫٩٠٠٫٩٨٤    ٢٫٨٩٨٫٢٦٩   صافي إيرادات الفوائد
   ٢٫٩٩٨٫٩٦١    ٩٨٫٩٢٩    ٢٦١٫٧٠٦    ١٨٧٫٦٠٥    ٢٫٤٥٠٫٧٢١    ٢٫٩٩٨٫٩٦١   )٣٩٫٠٧٢(    ٤١١٫٢٩٣    ٨٣٣٫٠٦٦    ١٫٧٩٣٫٦٧٤   صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

                      
   ٩٫٧٢٨٫٤٤٩    ٢١٤٫٢٣٧    ٤٨٥٫٩٦١    ٥٨٦٫٧٢٨    ٨٫٤٤١٫٥٢٣    ٩٫٧٢٨٫٤٤٩    ٥٧٥٫٩٢٦    ٧٢٦٫٥٣٠    ٣٫٧٣٤٫٠٥٠    ٤٫٦٩١٫٩٤٣   اإليرادات التشغيلية

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

  تشغيلية أخرى  
                    

   ٢٫٨٩١٫٩٥٩    ٨٣٫٢٧٤    ١٥٥٫٩٥٩    ٢٠٤٫٠٢٦    ٢٫٤٤٨٫٧٠٠    ٢٫٨٩١٫٩٥٩   )٥١٫٧٠٧(    ٣١٦٫٨٦٥    ١٫٥٨٢٫٧٣٧    ١٫٠٤٤٫٠٦٤   
                      صافي مخصص انخفاض القيمة

   ١٫٣٦٦٫٨٨١   )٩٧٫٠٥١(    ٨٦٫٢٢٤    ٣٨٫٧٤٨    ١٫٣٣٨٫٩٦٠    ١٫٣٦٦٫٨٨١    ٧٫٠٩٦    ٢٧٤٫٠٠٩    ١٫٠٧٩٫٦٦٠    ٦٫١١٦   
     =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============  األرباح قبل الضريبة

   ٥٫٤٦٩٫٦٠٩    ٢٢٨٫٠١٤    ٢٤٣٫٧٧٨    ٣٤٣٫٩٥٤    ٤٫٦٥٣٫٨٦٣    ٥٫٤٦٩٫٦٠٩    ٦٢٠٫٥٣٧    ١٣٥٫٦٥٦    ١٫٠٧١٫٦٥٣    ٣٫٦٤١٫٧٦٣   
     =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============  ضريبة خارجية

   ١٦٥٫٣٨٤    ٣٫٢٨٤    ٧٤٫٧١٥    ٨٦٫٧٧٢    ٦١٣    ١٦٥٫٣٨٤    ٢٤٤    ١٢٫٣١٩    ٥٩٫٣٣٥    ٩٣٫٤٨٦   
     =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============  ةصافي أرباح الفتر

   ٥٫٣٠٤٫٢٢٥    ٢٢٤٫٧٣٠    ١٦٩٫٠٦٣    ٢٥٧٫١٨٢    ٤٫٦٥٣٫٢٥٠    ٥٫٣٠٤٫٢٢٥    ٦٢٠٫٢٩٣    ١٢٣٫٣٣٧    ١٫٠١٢٫٣١٨    ٣٫٥٤٨٫٢٧٧   
                      

 (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
                     

                     موجودات القطاع إجمالي
   ٦٩١٫٣٣٤٫٢٣٩    ٢٦٫٨٠٨٫٣٨٦    ١١١٫٣٥٧٫٢٦٦    ٢٢٫٢٥١٫٨٩٥    ٥٣٠٫٩١٦٫٦٩٢    ٧٠٧٫١٥٨٫٠٠٢    ١٥٨٫٨٧٤٫٧٣٦    ٢٤٫٩١٩٫٤٧٤    ١٠١٫٣٤٩٫٨٨٠    ٤٢٢٫٠١٣٫٩١٢   

    ================  ===============  ===============  ================    ================  ===============  ===============  ================  أرصدة بين القطاعات
           )٤٢٫٢١٣٫٦١٦(           )٥٨٫٠٣٧٫٣٧٩(  

  -------------------------------------------          -------------------------------------------          الموجودات إجمالي
           ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣            ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣   

  ================          ===============         مطلوبات القطاع إجمالي
   ٥٩٣٫٩٠٠٫٢٦٢    ٢١٫٦٩٤٫٥٣٦    ١٠٩٫٢١٤٫٧٥٥    ١٦٫١٦٠٫٤٧٦    ٤٤٦٫٨٣٠٫٤٩٥    ٦٠٩٫٧٢٤٫٠٢٥    ٨٥٫٧٢٦٫٠٠٠    ١٤٫٣١٠٫٨٦٧    ٩٨٫٥٢٠٫٠٣٨    ٤١١٫١٦٧٫١٢٠   

    ===============  =============  =============  ==============    ===============  ===============  ===============  ================ أرصدة بين القطاعات
           )٤٢٫٢١٣٫٦١٦(           )٥٨٫٠٣٧٫٣٧٩(  

  -------------------------------------------          -------------------------------------------          المطلوبات إجمالي
           ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣            ٦٤٩٫١٢٠٫٦٢٣   
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٤  

  بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد
  رة الستة أشھر المنتھية (غير مدققة)لفت
  

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في  فترة الستة أشھر المنتھية في   
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠   

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧ إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
        

   ٢٫٠٨٤٫٦٣٢   ٤،٧٤٢،٧٧٣    ٤٫٢١٩٫٨٩٠    ٦٫٨٥٥٫٨٢٨     إيرادات الفوائد
  )٥٢٣٫٩٩٩(   )١٫٥٧٢٫٠٢١(   )١٫٠٧٨٫٠٨٦(   )٢٫١٣٠٫٥٢٢(     مصاريف الفوائد

    ----------------------------  __________  ___________  ___________  
  ١٫٥٦٠٫٦٣٣  ٣٫١٧٠٫٧٥٢  ٣٫١٤١٫٨٠٤  ٤٫٧٢٥٫٣٠٦    صافي إيرادات الفوائد

            
   ٥٣٢٫٣٦٢    ١٫٢١٠٫٨٣١    ٩٦٠٫٣٨٦    ١٫٦٠١٫٦١٠     إيرادات الرسوم والعموالت
  )٨١٫٥٨٨(  )٣٦٥٫٦٥٦(  )١٥٠٫٠٦٣(  )٤٤٦٫٩١٥(     مصاريف الرسوم والعموالت

    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  
  ٤٥٠٫٧٧٤  ٨٤٥٫١٧٥  ٨١٠٫٣٢٣  ١٫١٥٤٫٦٩٥    صافي إيرادات الرسوم والعموالت

            
   ٤٠٫٧١٥    ٣٢٦٫٠٩٤    ١٠٦٫٥٣٥    ٣٦٧٫١٧٢     صافي أرباح الصرف األجنبي

   ٦٨٫١٠٩    ٢٧١٫٤٣٨    ١٣٥٫٧٣٣    ٣٥٦٫٣٣٥   ٢٣  االستثمارات والمشتقاتأرباح صافي 
   ٩٥٫٥٠٦    ٤٨٫٦٥٠    ١٦٦٫٩٦٧    ٩٤٫٧٨٠   ٢٤  إيرادات تشغيلية أخرى

    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  
  ٢٫٢١٥٫٧٣٧  ٤٫٦٦٢٫١٠٩  ٤٫٣٦١٫٣٦٢  ٦٫٦٩٨٫٢٨٨    اإليرادات التشغيلية

            
            مصاريف عمومية وإدارية 

  )٤٨٢٫١٠٥(  )١٫٣٨٤٫٣٢٩(  )٩١٧٫٥٥٠(  )١٫٩١٨٫٠٥٣(    ومصاريف تشغيلية أخرى   
    ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

           األرباح قبل صافي 
  ١٫٧٣٣٫٦٣٢  ٣٫٢٧٧٫٧٨٠  ٣٫٤٤٣٫٨١٢  ٤٫٧٨٠٫٢٣٥    مخصص انخفاض القيمة والضريبة  
            

  )٣٩٨٫٠٨٩(  )٦١٠٫٩٧١(  )٧٧٤٫٠٨٦(  )٩٦٢٫٧٠٦(  ٢٥  صافي مخصص انخفاض القيمة
    ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  

  ١٫٣٣٥٫٥٤٣  ٢٫٦٦٦٫٨٠٩  ٢٫٦٦٩٫٧٢٦  ٣٫٨١٧٫٥٢٩    األرباح قبل الضريبة
            

  )١١٫١٦٨(  )٩٤٫٢٧٤(  )١٢٫٣٥٠(  )١٠٠٫٩٥٠(    خل الخارجيةمصروف ضريبة الد
    ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  ----------------------------  

  ١٫٣٢٤٫٣٧٥  ٢٫٥٧٢٫٥٣٥  ٢٫٦٥٧٫٣٧٦  ٣٫٧١٦٫٥٧٩   صافي أرباح الفترة
    ============  ============  ============  ============  
            

            األرباح منسوبة إلى:
   ١٫٣٠٥٫٣٠٥    ٢٫٥٦٢٫٠٥٨    ٢٫٦٣٧٫٦١٩    ٣٫٧٠٥٫٢٢٩     مساھمي المجموعة
   ١٩٫٠٧٠    ١٠٫٤٧٧   ١٩٫٧٥٧   ١١٫٣٥٠     سيطرةالحصص غير الم

    ----------------------------  ----------------------------  _________  _________  
    ١٫٣٢٤٫٣٧٥  ٢٫٥٧٢٫٥٣٥  ٢٫٦٥٧٫٣٧٦  ٣٫٧١٦٫٥٧٩  
    ============  ============  ============  ============  
            

   ٠،٢٣   ٠،٢٣   ٠،٤٦   ٠،٤٣ ٢٦  ربحية السھم األساسية (بالدرھم)
   =====  =====  =====  =====  

   ٠،٢٣   ٠،٢٣   ٠،٤٦   ٠،٤٣  ٢٦  ربحية السھم المخفّضة (بالدرھم)
    =====  =====  =====  =====  
           
  

  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٣١ إلى ١اإليضاحات من تشكل 
  .٢و  ١تين الموجزة الموحدة مدرج على الصفح حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 

    



        
  

٥  

  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد
  لفترة الستة أشھر المنتھية (غير مدققة)

  

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في  فترة الستة أشھر المنتھية في    
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    

   ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
          

  ٥١٫٣٢٤٫٣٧  ٢٫٥٧٢٫٥٣٥  ٦٢٫٦٥٧٫٣٧  ٣٫٧١٦٫٥٧٩    صافي أرباح الفترة
            

            الدخل الشامل اآلخر
           

يان الحقاً في بيتم إعادة تصنيفھا  قدبنود 
ر المرحلي الموجز ئح أو الخساارباأل

  الموحد 
  

        
            

عند  فروق صرف العمالت األجنبية
  األجنبيةات يتحويل العمل

   (٥٫٥٤٣) ٢٠٫٥٦٦   ٥٫٨١٠  ٢٧٫٣٤٧  

           
 دلةالقيمة العا صافي التغير في احتياطي

 الفترة   خالل
  

١٣٢٫٢٩٨ ١٠٥٫٤٥٣  ٢٢٥٫٣٥٧ ٢١٤٫١٦٦ 
            

يان الحقاً في بلن يتم إعادة تصنيفھا بنود 
ر المرحلي الموجز ئح أو الخساارباأل

 الموحد
  

        
            

  -  )٨٦٥(  -  )٨٦٥(    المحددة  المكافآتإعادة قياس التزامات 
    ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

  ١٢٦٫٧٥٥  ١٢٥٫١٥٤  ٢٣١٫١٦٧  ٢٤٠٫٦٤٨    للفترة اإليرادات الشاملة األخرى
    ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

   ١٫٤٥١٫١٣٠   ٢٫٦٩٧٫٦٨٩  ٢٫٨٨٨٫٥٤٣  ٣٫٩٥٧٫٢٢٧    الدخل الشامل للفترةإجمالي
    ==========  ===========  ===========  ===========  

           :إلى لمنسوبالدخل الشامل ا
  ١٫٤٣٤٫٢٨١   ٢٫٦٨٠٫٢٨٠   ٢٫٨٦٦٫٢٨٧    ٣٫٩٣٦٫٤٢٠   المجموعةمساھمي 

   ١٦٫٨٤٩    ١٧٫٤٠٩    ٢٢٫٢٥٦    ٢٠٫٨٠٧    الحصص غير المسيطرة
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

   ١٫٤٥١٫١٣٠   ٢٫٦٩٧٫٦٨٩   ٢٫٨٨٨٫٥٤٣    ٣٫٩٥٧٫٢٢٧     اجمالي الدخل الشامل للفترة
   ==========  ==========  ==========  ==========  
            
  
  
  

  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٣١ إلى ١اإليضاحات من تشكل 
  .٢و  ١تين على الصفحالموجزة الموحدة مدرج  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
  

٦  

   بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد
  )لفترة الستة أشھر المنتھية (غير مدققة 

    
  (غير مدققة)

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠
  (غير مدققة)

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠
  ألف درھم  ألف درھم    

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٫٦٦٩٫٧٢٤  ٣٫٨١٧٫٥٢٩    الضريبةاألرباح قبل 
        تعديالت لـ:
  ٦١٫٢٤٧  ١٤٢٫٧٦٧    االستھالك 

  )٦٦٫٨٢٩(  )٢٩٫٩٩٧(    أرباح بيع عقارات استثمارية
  ٨٢٢٫٤١٨  ١٫١٥٣٫٨٣٥    صافي مخصصات انخفاض القيمة

  ٢٫٣٨٥  ٦٢٫٧٩٩    فوائد متراكمة
  ١١٦٫١٥٣  ٢٥٤٫١٣٨    تحويل العمالت األجنبيةتعديالت 
  -  ٦٫١٦٨    خيارات األسھمبرنامج 

  )٤٩٫٨٩٣(  ١٫٢٦٤٫٠٥٠    التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٣٧٩٫٠١٣  )١٫٥٤٥٫٧٢٩(    التغير في المبالغ المستحقة من البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية

  )١٫٣٦٢٫٢٧٤(  ٣٠٧٫١٧٠    التغير في اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 
  )٥٫٢٨٨٫٣٦٥(  ٢٢٫٢٣٩٫٣٧٢    التغير في القروض والسلفيات
  ١٫٨٩٦٫٠٧٣  )٢٫٢٤٥٫٣٩٧(    التغير في الموجودات األخرى

  ٢٫٤٠٣٫٠٢٨  )١٨٫٥٥١٫٢٩٢(  التغير في المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
  ١٫٧٨١٫٥٤٥  ٢٫٦٨٩٫٣١٢    التغير في اتفاقيات إعادة الشراء

  )٢٫٧٩٩٫٩٥٩(  )٢١٫٥٠٩٫٤٨٩(    حسابات العمالء والودائع األخرىالتغير في 
  ١٤٥٫٦٤٤  ٢٫١٦٣٫٢٢٩    التغير في األدوات المالية المشتقة

  )١٫٦٣١٫١١٤(  ١٫١٣٤٫٤٧٧    التغير في المطلوبات األخرى
  )٥٫١٨٤(  )١٠٤٫٦٨٢(    ضريبة الدخل الخارجية المدفوعة، صافية من المستردات

    --------------------------------  --------------------------------  
  )٩٢٦٫٣٨٨(  )٨٫٧٥١٫٧٤٠(    األنشطة التشغيلية/ من  صافي النقد الناتج (المستخدم في)

    --------------------------------  --------------------------------  
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )٧٥٤٫٦٢٧(  )٧٫٠٢٧٫٢١٦(    صافي شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة 
  )١٥٦٫٠١٦(  )٣٠٠٫٢٤٨(    شراء عقارات استثمارية

  ٢١٠٫٥٨٢  ٢٠٠٫٧٧٣    المتحصالت من بيع عقارات استثمارية
  -    ١٢١٫٢٥٨٫٦٣٦    النقد وما يعادله لشركة تابعة تم االستحواذ عليھا

  )١٧٧٫٩٣٦(  ٣٥٫٥١٠    من االستبعادات شراء ممتلكات ومعدات، صافية
   --------------------------------  --------------------------------  

  )٨٧٧٫٩٩٧(  ١١٤٫١٦٧٫٤٥٥  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثمارية
    --------------------------------  --------------------------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  -    ٣٠٫٩٩٩    متحصالت من إصدار أسھم ضمن برنامج خيارات األسھم

  )٤٫٣٥٥٫١٥٠(   )٤٫٤٨٩٫٥٢٤(    توزيعات األرباح المدفوعة
  )٥١١٫٤٧٠(   )٨٫٥٣٧٫٤٦٣(    صافي حركة األوراق التجارية 

   ٢٫٥٣٤٫٦٩٨   ٧٩٩٫٥٥٧٫١    إصدار قروض ألجل
  )١٫٢٨٩٫٦١٢(   )٧٫٤٧٧٫٨٣٣(    ألجل سداد قروض

  )٦٦٫٠٦٦(   )١٤٩٫٥٢٩(     يةرأسمالالدفعات سندات الشق األول من 
    --------------------------------  --------------------------------  

  )٣٫٦٨٧٫٦٠٠(  )١٩٫٠٤٧٫٥٥١(    األنشطة التمويلية لمستخدم فياصافي النقد 
    --------------------------------  --------------------------------  
        

  )٥٫٤٩١٫٩٨٥(    ٨٦٫٣٦٨٫١٦٤    صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يعادله
   ٢١٫١٧٠٫٠٥٥    ٢٣٫٥٧٩٫٥٢٧    يناير ١النقد وما يعادله في 

    --------------------------------  --------------------------------  
  ١٥٫٦٧٨٫٠٧٠  ١٠٩٫٩٤٧٫٦٩١     )٢٢ (إيضاح يونيو ٣٠النقد وما يعادله في 

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

  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٣١ إلى ١اإليضاحات من تشكل 
  .٢و  ١تين الموجزة الموحدة مدرج على الصفح حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 
  



  

٧  

 المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

  لفترة الستة أشھر المنتھية
  

  

  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات من 

  .٢و  ١تين الموجزة الموحدة مدرج على الصفح حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ينالحسابات المستقل يتقرير مدققإن 
  
  
  
  

  

  
  ةخزينأسھم   ارإصدعالوة   رأس المال

ة قانونياحتياطيات 
  امعاحتياطي   وخاصة

الشق سندات 
  األول
  يةرأسمالال

  برنامج خيارات 
  األسھم

القيمة احتياطي 
  دلةالعا

احتياطي تحويل 
  األجنبيةالعمالت 

  
  
  
حتياطي إعادة ا

  التقييم

سندات قابلة 
  -للتحويل 

  زةمحتجأرباح   حقوق الملكية بند

  
  

ملكية ال حقوق
المنسوبة إلى 

مساھمي 
  المجموعة

  
  
  
  

غير حقوق 
  مجموعال  مسيطرة

  ألف درھم  ألف درھم  الف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  
                      

   ٣٦٫٣٠٤٫٠٧١    ٤٠٠٫٤٣٩   ٣٥٫٩٠٣٫٦٣٢   ١٥٫٦٣٢٫٠٤٦    -    ٢٨٠٫٦٠١   )٦٩٫٧٦٣(    ٤١٠٫٦٣٨    -    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٢٠٫٠٠٠  ١١٫٠٣٠٫١١٠    -    -    ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٦يناير١الرصيد في 
   ٢٫٨٨٨٫٥٤٣    ٢٢٫٢٥٦    ٢٫٨٦٦٫٢٨٧    ٢٫٦٣٧٫٦١٧    -    -    ٣٫٣١٣    ٢٢٥٫٣٥٧    -    -    -    -    -    -    -   الدخل الشامل للفترة إجمالي

                                المجموعةالمعامالت مع ُمالك
   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   الزكاة

   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   إصدار أسھم
   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   )٢٠(إيضاح خيارات أسھم ممارسة 
  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(    -   )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(   )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   ٢٠١٥توزيعات أرباح لسنة 

   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   ممنوحة للموظفين  أسھم خيارات
دفعات سندات الشق األول الرأسمالية 

  )٦٦٫٠٦٦(    -   )٦٦٫٠٦٦(   )٦٦٫٠٦٦(     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   )١٩ (إيضاح
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   ٣٤٫٦٢٦٫٥٤٨    ٤٢٢٫٦٩٥  ٣٤٫٢٠٣٫٨٥٣  ١٣٫٧٠٣٫٥٩٧    -   ٢٨٠٫٦٠١  )٦٦٫٤٥٠(  ٦٣٥٫٩٩٥  -  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ١١٫٠٣٠٫١١٠١٢٠٫٠٠٠  -  -  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٦يونيو٣٠الرصيد في 
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   ٣٧٫٦٥٦٫٩٧٢    ٤٣٢٫٧٨٢  ٣٧٫٢٢٤٫١٩٠  ١٦٫٩٦٩٫٠١٦    -    ٢٨٠٫٦٠١   )٨٨٫٣٢٧(    ٤١٢٫٧٩٠    -    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٢٠٫٠٠٠  ١١٫٠٣٠٫١١٠    -    -    ٤٫٥٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٧يناير١الرصيد في 
   ٣٫٩٥٧٫٢٢٧    ٢٠٫٨٠٧    ٣٫٩٣٦٫٤٢٠    ٣٦٤٫٧٠٤٫٣    -   -  ٨٩٠٫١٧  ١٦٦٫٢١٤  -  -  -  -  -  -  -  الدخل الشامل للفترةإجمالي 

   ٦٠٫٦٧٠٫٩٧٩    -  ٦٠٫٦٧٠٫٩٧٩    -    ١٠٨٫٢٦٥   -  -  -  ٢٣٥٫٧٩٨  ٦٫٧٥٤٫٧٥٠  - )٥٫٧٧٥٫٥٦٥(  )٤٦٫٨٣٢( ٥٢٫٩٩٧٫٠١٨  ٦٫٣٩٧٫٥٤٥  )٢٩ (إيضاحعملية دمج االعمال 
  )٦٥٩٫٢٨١(   -   )٢٨١٫٩٦٥(  )٢٨١٫٩٦٥(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   )٣٠ (إيضاح تعديالت ناتجة عن الدمج

                                المعامالت مع ُمالك المجموعة
  )٦٨٩(    -   )٦٨٩(   )٦٨٩(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   الزكاة

   ٣٠٫٩٩٩    -    ٣٠٫٩٩٩    -    -   -  -  -  -  -  -  -  ٣٫٩٥٧  ٢٧٫٠٤٢  -  )٢٠(إيضاح خيارات أسھم ممارسة 
  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(    -  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(    -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   ٢٠١٦لسنة  المدفوعة توزيعات أرباح

   ٦٫١٦٨    -    ٦٫١٦٨    -    -    -    -    -    ١٦٨٫٦    -    -    -    -    -    -   ممنوحة للموظفين أسھم خيارات
 يةمالرأسالدفعات سندات الشق األول 

  )١٤٩٫٥٢٩(    -   )١٤٩٫٥٢٩(   )٥٢٩٫١٤٩(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   )١٩ (إيضاح
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  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

 رقم بموجب المادة نيدمج البنك یاألول ش.م.ع عل جيوبنك الخل ش.م.ع ، وافق مساھمو بنك أبوظبي الوطني٢٠١٦ سمبريد ٧في 
فيما يتعلق بالشركات التجارية (القانون). تم تنفيذ  ٢٠١٥لعام  ٢المتحدة رقم  ةي) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العرب١( ٢٨٣

 سھم جديد لبنك أبوظبي الوطني مقابل كل سھم واحد في بنك الخليج األول عند انتھاء العمل ١،٢٥٤عملية الدمج من خالل إصدار 
، وافق ٢٠١٧أبريل  ٢٥تم شطب أسھم بنك الخليج األول من سوق أبوظبي لألوراق المالية. في  ومن ثم ،٢٠١٧مارس  ٣٠ يوم

ي إن العنوان المسجل للبنك ھو ف .)البنك( "ولألابو ظبي "بنك أ المدمج بنكالمساھمو بنك أبوظبي الوطني على اقتراح تغيير اسم 
يتم احتساب  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. ٦٣١٦بريد رقم  القرم، صندوق ١ لألعمال خليفة مجمع ول،ألابنك أبو ظبي مبنى 

لمزيد من  ٢٩يضاح رقم اإلراجع (ال عماألدمج  - ٣وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ةعكسيعملية إستحواذ ھذه المعاملة ك
  ول.األلبنك الخليج ھي المقارنة في البيانات المالية  األرقام وبالتالي فإن )التفاصيل

  
التابعة (يشار البنك وشركاته  ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في وللفترة المنتھية في  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتتضمن ھذه 

"المجموعة"). تعمل المجموعة بشكل رئيسي في األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات واألفراد، واألنشطة ب إليھم مجتمعين 
ھا وتباشر المجموعة أعمالالعقارية، األنشطة والمصرفية الخاصة واالستثمارية، والخدمات اإلدارية، واألنشطة المصرفية اإلسالمية، 

 مارات العربية المتحدة والبحرين ومصرإلكاتبھا التمثيلية المتواجدة في اا التابعة وممن خالل فروعھا المحلية واألجنبية وشركاتھ
والمملكة المتحدة وسويسرا وھونغ كونغ واألردن ولبنان وماليزيا  والسودان وليبياوفرنسا وُعمان والكويت والبرازيل وجزر كايمان 

  .وكوريا الجنوبيةة وقطر وسنغافور والھند والصين والواليات المتحدة األمريكية
  

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

  ).FABأسھم البنك مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية (الرمز: 
  

عند الطلب في مقر البنك المسجل أو على  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تتوفر البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 
  .http://www.nbad.com الموقع اإللكتروني 

  
  بيان االلتزام  ٢

  
"التقارير المالية  ٣٤على أساس مستمر وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةيتم إعداد ھذه 

المرحلية" وأحكام القوانين المعمول بھا في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما أنھا ال تتضمن جميع المعلومات الالزمة للبيانات 
دة ، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحتقارير الماليةوفقا للمعايير الدولية إلعداد الالكاملة  الموحدة المالية السنوية

  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 
  

لدولة "قانون الشركات (مارات العربية المتحدة اإلللشركات التجارية في دولة  ٢تحادي رقم االقانون ال، صدر ٢٠١٥أبريل  ١في 
قانون الشركات في دولة لحكام السارية األمع  ملتزمالبنك إن .٢٠١٥يوليو  ١ تفعيل بتاريخ) "٢٠١٥المتحدة لعام العربية  ماراتاإل
  .ه البياناتكما في تاريخ ھذ ٢٠١٥مارات العربية المتحدة لعام اإل
  

  .٢٠١٧يوليو  ٢٦بتاريخ  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هوافق مجلس اإلدارة على إصدار ھذ
  

  السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

ة ھي نفس السياسات المطبق البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة المجموعة في ھذه 
تغيير السياسات المحاسبية أثر  ، باستثناء٢٠١٦ديسمبر  ٣١بواسطة المجموعة على بياناتھا المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في 

  .٢٠١٧يناير  ١تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التالية اعتباراً من  و ٣٠المبينة في االيضاح 
  
"ضريبة الدخل": االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير  ١٢تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -

 المعترف بھا.
لتوفير إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات المالية من " بيان التدفقات النقدية  "  ٧  على المعيار المحاسبي الدولي رقمتعديالت  -

  تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل.
من المعايير الدولية  ١٢م تعديالت على المعيار رق ٢٠١٦ – ٢٠١٤ة إلعداد التقارير المالية المعيار الدوليالتحسينات السنوية  -

  إلعداد التقارير المالية.
  
  
  
  



        
  

٩  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تعتمد بعد
  

والتفسيرات التي تنطبق على المجموعة ولكنھا غير سارية المفعول تم إصدار عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير 
  ولم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
المعيار الدولية إلعداد التقارير 

  ١٥المالية رقم  
نموذجا من خمس  توحدد ٢٠١٤صدرت في مايو  ء:اليرادات من العقود مع العمإلا

قارير عداد التإلء. وفقا للمعيارالدولي الخطوات لحساب اإليرادات الناتجة عن العقود مع العم
عكس المقابل الذي تتوقع المؤسسة ت التي لغ اإليراداتابمب  اإلعتراف، يتم ١٥المالية رقم 

جميع  محل يارالمعھذا  أن يكون مستحقا مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل. يحل
 ١٨يرادات، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم إلباعتراف رشادات المتعلقة باإلاإل

لجنة الصادرة عن  التفسيرات نشاء وإلاعقود  ١١اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
  .عمالءبرامج والء  بخصوص تفسيرات التقارير المالية الدولية

 
للفترات السنوية التي تبدأ في أو  ١٥لي إعداد التقارير المالية رقم يسري مفعول المعيار الدو

مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل لھذا  ٢٠١٨يناير  ١بعد 
  المعيار على البيانات المالية الموحدة.

  
ة إلعداد التقارير المعيار الدولي

    ١٦المالية رقم 
، وھو ما سيؤدي إلى ٢٠١٦في يناير  ١٦تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يجار تقريبا في بيان المركز المالي، حيث يتم إزالة التمييز بين عقود اإلتسجيل جميع عقود 
ق في األصل (الحيتم اإلعتراف بيجار التشغيلية والتمويلية. وبموجب المعيار الجديد، اإل

يجار. واالستثناءات الوحيدة ھي عقود اإلوالمطلوبات المالية لدفع  لبند المستأجر)استخدام ا
  القيمة المنخفضة.ذات اإليجار القصيرة األجل و

  
يناير  ١أو بعد  في أرة السنوية التي تبدتعلى الف ١٦لية المامعيار الدولي للتقارير ليسري ا
مبكر. وبما أن محاسبة المؤجرين لن تتغير بشكل جوھري، لمع السماح بالتطبيق ا ٢٠١٩

  تتوقع أي تأثير محاسبي ھام على بياناتھا المالية الموحدة. الفإن المجموعة 
  

ة إلعداد التقارير المعيار الدولي
  ٩  المالية رقم

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الصيغة النھائية للمعيار الدولي ٢٠١٤في يوليو 
دوات األ ٣٩دوات المالية الذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي األ ٩ارير المالية رقم للتق

عداد التقارير إلصدارات السابقة للمعيار الدولي إلعتراف والقياس وجميع اإلالمالية: ا
جميع الجوانب الثالثة للمحاسبة  ٩. يجمع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩المالية رقم 

  نخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط.إلت المالية: القياس، ادوااأل
  

دوات المالية التي تحتفظ بھا األعلى  ٩سوف يعتمد تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
حكام التي ستقوم بھا األالمحاسبية و السياساتقتصادية، وكذلك اإلوضاع األالمجموعة، و

وحدة عندما يصبح المعيار ساري المفعول. تقوم المجموعة المجموعة في بياناتھا المالية الم
وات المالية داألعن  باإلفصاححاليا بمراجعة عملياتھا المحاسبية والضوابط الداخلية المتعلقة 

يجب مواءمتھا قبل تاريخ السريان. قامت المجموعة بإجراء تقييم أولي للتأثير المحتمل التي 
وعالقات  المالي إلى مركزھا ستناداً إ ٩عداد التقارير المالية رقم إللتطبيق المعيار الدولي 

. وبشكل ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٦مارس  ٣١التحوط المحددة في 
تتوقع المجموعة أي تأثير جوھري باستثناء مخصص الخسارة الذي ينتج عنه تأثير  العام، 
قيد  دةتكبرئيسية المتعلقة بالخسائر المن بعض االفتراضات الأ. وحيث رأس المالعلى 

  المراجعة حاليا، فإن أثر مخصص الخسارة ال يمكن تحديده بصورة موثوقة.
  

  التصنيف والقياس
أوحقوق الملكية عند تطبيق  بيان المركز الماليتتوقع المجموعة تأثيرا جوھريا على  ال

. وتتوقع أن يستمر ٩المالية رقم عداد التقارير إل متطلبات التصنيف والقياس للمعيار الدولي
د تطبيق عنقياس القيمة العادلة لجميع الموجودات المالية المحتفظ بھا حاليا بالقيمة العادلة.

يث يتم حيتم قياس أسھم حقوق الملكية المتداولة المحتفظ بھا حاليا كمتاحة للبيع المعيارس
بالقيمة العادلة من كأوات مقومة  خراآلرباح والخسائر المسجلة في الدخل الشامل األ إدراج

 سيتموالمسجلة. باح أو الخسائر ألراباح أو الخسائر، مما سيزيد من التقلبات في ألرا اللخ
خر اآلالمتراكم المتاح حاليا في الدخل الشامل  إعادة تصنيف احتياطي الموجودات المالية

 .رباح المحتجزةاأليةحتافتإإلى



        
  

١٠  

  (تابع) المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات  
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  (تابع) المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تعتمد بعد  
  

إن سندات الدين التي يتم تسجيلھا حاليا كموجودات مالية متاحة للبيع من المتوقع أن   
خر بموجب المعيار الدولي اآلل الدخل الشامل اليتم قياسھا بالقيمة العادلة من خ

حتفاظ بالموجودات اإلحيث تتوقع المجموعة ليس فقط  ٩عداد التقارير المالية رقم إل
ساس نسبي على أ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولكن أيضا لبيع مبلغ كبير

  متكرر.
  

تقبل سملافي  اظ بھايتوقع اإلحتفدرجة الم يرركات غشال فيلكية ملحقوق ا أسھمإن 
نظور. تتوقع المجموعة تطبيق خيار عرض التغيرات في القيمة العادلة في الدخل ملا

لن يكون  ٩خر، وبالتالي تعتقد أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية اآلالشامل 
سھم األھذه حتفاظ باإلله تأثير كبير. إذا لم تقم المجموعة بتطبيق ھذا الخيار، فسيتم 

سائر رباح أو الخاألرباح أو الخسائر، مما سيزيد من تقلب األل الالقيمة العادلة من خب
  المسجلة.

  
ع الذمم المدينة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن المتوقوحتفاظ بالقروض يتم اإل

أن تؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة. وبالتالي، تتوقع 
تقارير عداد الإلالمطفأة بموجب المعيار الدولي  عة أن يستمر قياسھا بالتكلفةالمجمو

. ومع ذلك، ستقوم المجموعة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ٩المالية رقم 
ات تستوفي دواألدوات بمزيد من التفصيل قبل استنتاج ما إذا كانت جميع تلك األلتلك 

  .٩المطفأة تحت المعيار الدولي للتقارير المالية معايير قياس التكلفة 
  

  إنخفاض القيمة
من المجموعة تسجيل  ٩ة رقم عداد التقارير الماليإليتطلب المعيار الدولي 

ئتمان المتوقعة على جميع أوراق دينھا والقروض والذمم المدينة إما على االخسائر
لنھج المبسط وتسجيل شھرا أو مدى الحياة. تتوقع المجموعة تطبيق ا ١٢أساس 

الخسائر المتوقعة طوال العمر على جميع الذمم المدينة. وتشير النتائج األولية لتحليل 
األثر إلى أن المجموعة تحمل مبلغا كافيا من المخصصات، ولكنھا ستحتاج إلى 

مة، عودمإجراء تحليل أكثر تفصيال يأخذ في االعتبار جميع المعلومات المعقولة وال
  العناصر التطلعية لتحديد مدى التأثير. بما في ذلك

  
  التحوطمحاسبة 

 القات التحوط الفعالة الع ضمنتعتقد المجموعة أن جميع عالقات التحوط الحالية 
. ٩عداد التقارير المالية رقم إلة التحوط بموجب المعيار الدولي تزال مؤھلة لمحاسب

يغير المبادئ العامة لكيفية  ال ٩التقارير المالية رقم عداد إلكما أن المعيار الدولي 
 قيلتطب ةجيجوھري نت ريتأث المجموعة. ال تتوقع محاسبة المنشأة للتحوطات الفعالة

ملة المحت راتيالتغ ميي. سوف تقوم المجموعة بتق٩رقم  ةيالمال ريالدولي للتقار اريالمع
 مشھوا أو اآلجلةالعقود أو نقاط  اراتيللخ ةيالزمن مةيالمتعلقة بالمحاسبة عن الق

  في المستقبل. ليمن التفاص ديبمز ملعُ ال
  

للفترات السنوية التي تبدأ  ٩التقارير المالية رقم عداد إلمفعول المعيار الدولي  يسري
مع السماح بالتطبيق المبكر. وباستثناء محاسبة التحوط،  ٢٠١٨يناير  ١في أو بعد 

نسبة قارنة ليس إلزاميا. بالفإن التطبيق بأثر رجعي مطلوب ولكن تقديم معلومات الم
بشكل عام بأثر مستقبلي، مع بعض  المتطلبات بيقلمحاسبة التحوط، يتم تط

ريان تاريخ الس فيجديد لعيار املاجموعة تطبيق المستثناءات المحدودة. تعتزم اإل
  مطلوب.لا
 

  
  



        
  

١١  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  أساس التوحيد
  

تخضع لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركات المستثمر بھا إذا استوفت  شركات مستثمر بھاإن الشركات التابعة ھي 
معايير السيطرة. تقوم المجموعة بإجراء إعادة التقييم للتحقق ما إذا كان لديھا سيطرة، في حالة أن تطرأ تغيرات في أحد عوامل 

ظ بحقوق وقائية والتي ينتج عنھا إمكانية سيطرة المجموعة السيطرة. يتضمن ھذا التقييم الظروف التي يمكن خاللھا تحقيق االحتفا
ھذه البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء  ضمنعلى الشركة المستثمر بھا. ويتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة 

  السيطرة إلى تاريخ انتھاء تلك السيطرة. 
  

  أدناه: المبينةشركات التابعة اللبنك والبيانات المالية لالموحدة كالً من  المرحلية الموجزةتضـم البيانات المالية 
  

  نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  د التأسيسبل  االسم القانوني
        

      بنك أبوظبي الوطني األمريكتين إن في (سابقاً بنك
  ٪١٠٠ األعمال المصرفية  كوراساو )أبوظبي الدولــي إن في  

  ٪١٠٠ الوساطة المالية اإلمارات العربية المتحدة .للخدمات المالية ذ.م.مشركة أبوظبي 
  ٪١٠٠ التأجير اإلمارات العربية المتحدة .شركة أبوظبي الوطنية للتأجير ذ.م.م

  ٪١٠٠ إدارة العقارات اإلمارات العربية المتحدة .شركة أبوظبي الوطنية للعقارات ش.م.خ
  ٪١٠٠  األعمال المصرفية سويسرا أس آيه سويس)الخاص ( بنك أبوظبي الوطني

  ٪١٠٠ التمويل اإلسالمي اإلمارات العربية المتحدة .شركة أبوظبي الوطنية للتمويل اإلسالمي ش.م.خ
  ٪١٠٠ التأجير ھونج كونج أمبل شاينا القابضة المحدودة
  ٪٩٦ الوساطة المالية مصر أبوظبي للوساطة المالية مصر

  ٪١٠٠ األعمال المصرفية ماليزيا ماليزيا بيرھادبنك أبوظبي الوطني 
  بنك أبوظبي الوطني لخيار شراء األسھم

 للموظفين المحدود  
  األسھم واألوراق  اإلمارات العربية المتحدة

 المالية  
  

١٠٠٪  
  ٪١٠٠ التأجير فرنساماجيالن ١٠اس اي اس 

      صندوق بنك أبوظبي الوطني العالمي
  ٪١٠٠ إدارة الصناديق جزر الكيمان المتعددةلالستراتيجيات   

  ٪١٠٠ مكتب تمثيلي البرازيل بنك أبوظبي الوطني ريبريزنتاسويز المحدود
  ٪١٠٠ مؤسسة مالية  جزر الكيمان كيمان) المحدود( بنك أبوظبي الوطني لألسواق المالية

  ٪١٠٠ خدمات  اإلمارات العربية المتحدة  نواه للخدمات اإلدارية
  ٪١٠٠ استثمارات عقارية  اإلمارات العربية المتحدة ة مسماك العقارية ذ م م (مسماك) شرك

  ٪١٠٠ استثمارات عقارية  اإلمارات العربية المتحدة الشركة التجارية الدولية األولى ذ م م
شركة ذات أھداف   جزر الكيمان  I ليمتد إف جي بي صكوك كومباني

  خاصة
١٠٠٪  

شركة ذات أھداف   جزر الكيمان II ليمتدإف جي بي صكوك كومباني 
  خاصة

١٠٠٪  

  ٪٥٠ خدمات مصرفية  ليبيا مصرف الخليج األول الليبي
شركة ذات أھداف   جزر الكيمان أف جي بي لألسواق الدولية كيمان المحدودة

 خاصة
١٠٠٪  

اإلدارة والوساطة في  اإلمارات العربية المتحدةشركة الخليج األول للعقارات ذ م م
 الممتلكات العقارية

١٠٠٪  

  ٪١٠٠ تمويل إسالمي اإلمارات العربية المتحدةأصيل للتمويل ش.م.خ.
بطاقات التمويل  اإلمارات العربية المتحدةدبي فيرست ش.م.خ.

 االئتماني
١٠٠٪  

خدمات تقنيات  اإلمارات العربية المتحدةالخليج األول لتقنيات المعلومات ذ.م.م
 المعلومات

١٠٠٪  

  

    



        
  

١٢  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  استخدام التقديرات واألحكام  ٤
  

من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةيتطلب إعداد 
المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. تتم 

ي لتعديالت التي تطرأ على التقديرات المحاسبية فمراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. ويتم االعتراف با
حلية الموجزة البيانات المالية المرأي فترات مستقبلية تتأثر بذلك. وخالل إعداد ھذه  الفترة التي يتم فيھا مراجعة تلك التقديرات وفي

جموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات ، كانت األحكام الجوھرية التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمالموحدة
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١والشكوك ھي نفس تلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في 

  
  إدارة المخاطر المالية  ٥
  

  مخاطر االئتمان 
  

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

  
من خالل األرباح استثمارات بالقيمة العادلة   

  استثمارات لغير أغراض المتاجرة  أو الخسائر

          
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
         

  ٨٫٨٢٢٫٠٤٣  ٣٣٫٧٢٣٫٧١٣  ٥٨٫٧٦٧ ٤٫٦٦٦٫٠٥٢  القطاع الحكومي
  ٢٫٧٦٢٫٤٤٧  ٣٫٤٦٨٫٨١٠  ٧٫٣٥٦ ٩٤٣٫٠٦٢  المؤسسات الدولية

  ٥٫٧٤٢٫٦٨١  ٢٣٫٥٠٠٫٧٦٢  ١٢٥٫٦٢٧ ١٫٦٦٨٫٩٥٨  القطاع العام
  ٥٫٩٦١٫٨٢٢  ١٥٫٢٢٥٫٤٠٣  ٤٤٧٫١٥٦ ٧٫١٩٤٫٦٧٥  القطاع المصرفي

  ٥٫١٢٤٫٥٠٦  ٦٫٨١٧٫٨٧٧  ٢٦٠٫٦١٨ ١٫٣٥٠٫٣٨٧  الشركات / القطاع الخاصقطاع 
  ----------------------------  ---------------------------  ---------------------------  ---------------------------  
  ٢٨٫٤١٣٫٤٩٩  ٨٢٫٧٣٦٫٥٦٥  ٨٩٩٫٥٢٤ ١٥٫٨٢٣٫١٣٤  
  ============ ===========  ===========  ===========  

  

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

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

          
  (مدققة)  (غير مدققة) (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
          
  ٦٫٠٦٢٫٥٣٣  ١٢٫٤٩٩٫١١١  ٧٫٣٥٦ ٢٢٫٥٧٢  أأأ
  ١٠٫٣٧١٫١٧٣  ٤٩٫٦٨٦٫٩٢٤  ٥٤٩٫٤٣٦ ٩٫٥٢٦٫٥١٣  أإلى  أأ

  ٩٫٩٦٦٫٦٨٧  ١٤٫٤٧١٫٢٣٤  ٢٧٠٫٧٦٦ ٤٫٥١٤٫٩٨٩  بإلى  ب ب ب
  -   ٧٤٫٩١٦  -  ٣٤  و أقل  ج جج 

  ٢٫٠١٣٫١٠٦  ٦٫٠٠٤٫٣٨٠  ٧١٫٩٦٦ ١٫٧٥٩٫٠٢٦  غير مصّنفة
  ----------------------------  --------------------------  ----------------------------  ---------------------------  
  ٢٨٫٤١٣٫٤٩٩  ٨٢٫٧٣٦٫٥٦٥  ٨٩٩٫٥٢٤ ١٥٫٨٢٣٫١٣٤  
  ============ ===========  ============  ===========  

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



        
  

١٣  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٥
  

  (تابع)مخاطر االئتمان 
  

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

  االئتمان.
  

  
مستحقة من بنوك ومؤسسات مبالغ 

  مالية
  استثمارات لغير أغراض المتاجرة  قروض وسلفيات

  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  يونيو  ٣٠  

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦ 
  يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

بصورة  القيمة تعرضت النخفاض
  فردية

            

  -    -    ١٧٣٫٧٤٦٫١   ٨٥٦٫٠٧٤٫٢  -    -    دون القياسية
  -    -    ٩٩٧٫٢٠٨   ٦٣٨٫٧٦٠٫٤   -    -    مشكوك في تحصيلھا

  -    -    ١١٥٫١٧٩٫١   ٤٠٥٫٦٩٦٫٤   -    -    رئخسا
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  

  -    -    ٤٫٢٥٥٫٤٩٦  ١٢٫٣١٤٫٨٩٩  -    -    القيمة اإلجمالية
           

  -    -    )٥٦٧٫٠١٤(  )١٫٨١٧٫٨٤٢(  -   -   معلقة فوائد
           

              مخصص محدد
  -    -    )١٫٨٧٠٫١٢٣(  )٤٫٦٢٩٫٠٣٧(  -    -    النخفاض القيمة   
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  

  -    -    ١٫٨١٨٫٣٥٩  ٥٫٨٦٨٫٠٢٠  -    -    القيمة الدفترية
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  
              

لم تتعرض النخفاضمتأخرة السداد و 
  القيمة

            

           
              المبالغ متأخرة السداد تشتمل على: 

  -    -     ٠٤١٫٦١٨٫٢    ٣٫٤٥٨٫٠٧٣   -    -    يوماً  ٣٠أقل من    
   ٦٠ – ٣١  ً   -    -     ٦٥٠٫٣٤٥    ١٫٣٣٩٫٧٢٦   -    -    يوما
   ٩٠ – ٦١  ً   -    -     ٥٧١٫٧٨٢    ١٫٢٧٣٫٠١٠   -    -    يوما
ً  ٩٠أكثر من       -    -     ٦٣٨٫٥٠٨٫١    ٢٫٨٥٣٫٤٤١   -    -    يوما
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  

  -    -    ٤٫٤٩٣٫٨٠٦  ٢٥٠٫٤٩٢٫٨  -    -    القيمة الدفترية
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  
              

  ٧٦٤٫٦٥٥٫٦٢  ٣٠٩٫٩٥٠٫٠٨  ١٠١٫٦٥٥٫٣٣١٧٧٣٫٥٩٣٫٠١٣  ٥٧٠٫٢٩٣٫٢١   ٣٦٠٫٦٧٠٫٥١   لم يتأخر سدادھا ولم تتعرض
              النخفاض القيمة    
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  
           

  -    -    )٩٣٧٫٧٥٩٫٢(  )٧٫٠٨٤٫١٨٤(  -    -    مخصص جماعي
              النخفاض القيمة   
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  
              
  --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------  

٧٦٤٫٦٥٥٫٦٢  ٣٠٩٫٩٥٠٫٠٨ ٠٠١٫٠٦٥٫٤١٣ ١٨٧٫٤٢٦٫١٣٢  ٥٧٠٫٢٩٣٫٢١  ٣٦٠٫٦٧٠٫٥١   القيمة الدفترية
  ============== ============== ==============  ==============  ==============  ==============  

  
    



        
  

١٤  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  الموجودات والمطلوبات المالية  ٦
  

  أساليب القياس  مستويات تسلسل –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  

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

  
  جمالياإل  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

          (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  ١٥٫٨١٢٫٠٨٥  ٧٫٦٦٧  ٢٫٥٩٨٫٥٢٨  ١٣٫٢٠٥٫٨٩٠  موجودات مالية محتفظ بھا للمتاجرة

  ١١٫٠٤٩  -  -  ١١٫٠٤٩  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
  ٧٤٫٩٠٨٫١٣١  ١٫٨٤٦٫٠٤٨  ٤٫٥٤٩٫٧٣٧ ٦٨٫٥١٢٫٣٤٦  موجودات مالية متاحة للبيع

  ١١٫١٥١٫٠٤٧  -  ١١٫١٤٣٫٩٠٠  ٧٫١٤٧  أدوات مالية مشتقة (موجودات)
  ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
  ١٠١٫٨٨٢٫٣١٢  ١٫٨٥٣٫٧١٥  ١٨٫٢٩٢٫١٦٥  ٨١٫٧٣٦٫٤٣٢  
  ============ ============  ============  ============  
         

  ١٥٫٥٦٠٫٤٣٥  -  ١٥٫٥٢٠٫٢٣٣  ٤٠٫٢٠٢  أدوات مالية مشتقة (مطلوبات)
  ============ ============  ============  ============  

          (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  ٨٩٩٫٥٢٤  ٧٫٣٨٣  ٥٠٫٩٩٠  ٨٤١٫١٥١  موجودات مالية محتفظ بھا للمتاجرة

  -  -  -  -  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
  ٢٥٫٩٤٢٫١٦٤  ١٫٦٧٦٫٣٣٧  ١٫٣٦٣٫٤٣١  ٢٢٫٩٠٢٫٣٩٦  موجودات مالية متوفرة للبيع

  ١٫٩٥٣٫٠٠٣  -  ١٫٩٥٢٫٣٢٩  ٦٧٤  أدوات مالية مشتقة (موجودات)
  ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  
  ٢٨٫٧٩٤٫٦٩١  ١٫٦٨٣٫٧٢٠  ٣٫٣٦٦٫٧٥٠  ٢٣٫٧٤٤٫٢٢١  
  ============ ============  ============  ============  
          

  ٢٫٨٣٥٫٠٠٨  -  ٢٫٨٣٥٫٠٠٨  -  أدوات مالية مشتقة (مطلوبات)
  ============ ============  ============  ============  
  

اتي دين أدللقيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات مالية فيما عدا  تسلسل مستويات أساليب القياس  لم يكن ھناك تحويالت ضمن 
مليون درھم وأداتي  ٩٩ضمن بند الموجودات المالية المتاحة للبيع والتي تم تحويلھا من المستوى الثاني الى المستوى األول وتبلغ 

مالية الموجودات ضمن بند المليون درھم. باإلضافة فقد تم تم تحويل أداة دين  ٩٧دين من المستوى االول الى المستوى الثاني وتبلغ 
  مليون درھم ٢٩من المستوى االول الى المستوى الثاني وتبلغ  فظ بھا للمتاجرةمحتال
  

مجموعة لالمستخدمة  من قبل اتماثل تلك  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن أساليب التقييم والمعطيات المستخدمة في ھذه 
  .٣٠القيمة العادلة المذكورة في إيضاح  تعديالتباستثناء  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھية في 

  
  

  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية  ٧
  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

   ٤٤٧٫٠٦٨    ١٫٨٩٥٫٢٥٨   نقد في الصندوق
   ٢٤٫٣٢٩٫٦٤٩    ١٠٨٫٩٣٩٫٤٤١   أرصدة لدى البنوك المركزية

  --------------------------  --------------------------  
   ٢٤٫٧٧٦٫٧١٧    ١١٠٫٨٣٤٫٦٩٩   
  ===========  ===========  

  
  .درھم) مليار ١٣،٩٥ :٢٠١٦(درھم  مليار ١١دة المركزي ھادات إيداع تبلغ تتمضن األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتح  

  
   



        
  

١٥  

  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراستثمارات   ٨

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

   ٥٠٫٩٩٠    ١٤٩٫٣٦٧   مدارة في صناديقاستثمارات 
   ٢٠٫٩٧٦    ١٫٠٧٥٫٩٤٩   استثمارات في األسھم

   ٨٢٧٫٥٥٨    ١٤٫٥٩٧٫٨١٨   سندات الدين
  -----------------------------  -----------------------------  
   ٨٩٩٫٥٢٤    ١٥٫٨٢٣٫١٣٤   
  =============  =============  

  

  قروض وسلفيات  ٩
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

   ١٣٩٫٦٨٥٫٠٧٥    ٣٣٤٫٧٩٥٫٢٤٩   القروض والسلفياتإجمالي 
  )٥٦٧٫٠١٤(   )١٫٨١٧٫٨٤١(   ناقصاً: الفوائد المعلقة

  )٤٫٤٦٨٫٠٦٠(   )١١٫٧١٣٫٢٢١(   ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

  -----------------------------  ------------------------------  
  ١٣٤٫٦٥٠٫٠٠١   ٣٢١٫٢٦٤٫١٨٧   صافي القروض والسلفيات

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

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠    

  ألف درھم  ألف درھم  
     الطرف المقابل: حسب

   ٢٦٨٫٠٠٢   ٧٠٧٫٠٦٠٫٨١   القطاع الحكومي
   ١٤٫٧٨٨٫٩٤٥   ١٦٠٫٠٨٦٫٧٥   القطاع العام

   ٤٫٥٢٨٫٥١٢   ٥٨٦٫٦٢٨٫٧١   القطاع المصرفي
   ٨٢٫١٩٥٫٤٠٩    ٥٥٧٫٢١٤٫١٧٠   قطاع الشركات / القطاع الخاص

   ٣٧٫٩٠٤٫٢٠٨   ٢٣٩٫٣٧٣٫٧١   قطاع األفراد / التجزئة
  ---------------------------- -----------------------------  

  ٦٠٧٫٥٦٨٫٩١٣ ٩٢٤٫٥٧٩٫٤٣٣  إجمالي القروض والسلفيات
  =============  =============  
  

  (مدققة)  مدققة)(غير   
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المنتج: حسب
   ٨٫٤٥٨٫٤٢١    ١٦٫٧٥١٫٥٢١   سحوبات على المكشوف

   ٩٢٫٠٩٥٫٥٧١    ٢٠٦٫٠٦٩٫٤٣٩   قروض ألجل
   ٧٫٦١٦٫٦٢٥    ٢٠٫٨١٣٫٧٤٧   التمويل التجاري  قروض 

   ٣٫٥٠٧٫٧١١    ٣١٫١٥٢٫٧٣٢   قروض التمويل العقاري 
   ٣٫٤١٠٫٣١٩    ١٨٫٠١٤٫٩٢٤     العقاري قروض الرھن

   ١٧٫٦١٧٫٣٧٧    ٣٢٫٢٠٧٫٧١٨   قروض شخصية
   ٦٫٧٨٩٫٤٨١    ٨٫٣٣٧٫٧٢٥   بطاقات ائتمان

   ١٤٫٠٠٩    ١٫٢٩١٫٩٩٥   قروض تمويل المركبات
   ١٧٥٫٥٦٢    ١٥٥٫٤٤٨   أخرى

  -----------------------------  -----------------------------  
  ٠٧٦٫٥٦٨٫٩١٣  ٢٤٩٫٥٧٩٫٤٣٣  إجمالي القروض والسلفيات

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

   



        
  

١٦  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)قروض وسلفيات   ٩
  
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

     :التركزات حسب القطاع الصناعي

   ٢٥٨٫٥٥٤    ٣٩٢٫٦٥٧   الزراعة
   ٨٥٢٫٨٤٦٫٧    ١٩٫٧٤٥٫٤١٩  الطاقة

   ٠٥٧٫٨٤٧٫٦    ١٧٫٤٧٣٫٨٧١  الصناعة
   ٦٫٥٢١٫١٤١   ١٢٫٤٩٤٫٤٢٤  اإلنشاءات
   ١٦٫٦٥٤٫٥٤٥   ٦٥٫١٦٧٫٤٤٣  العقارات
   ١٦٫٨٦٣٫٠٤٤    ٢٣٫٧٤٠٫٦٦٨  التجارة

   ١٢٫٠٤٧٫٩٤٨    ٢٩٫٤٩٤٫٠٦٠  واالتصاالت المواصالت
   ٤٫٥٢٨٫٥١٢    ١٧٫٢٨٦٫٥٨٦  البنوك

   ٦٫٣٢٢٫٧٤٧    ٢٨٫١٠٧٫٠٣٧  المؤسسات المالية األخرى
   ٢٤٫٣٦٩٫٤٦٦   ٣١٫٤٥٩٫١٣٨ الخدمات
   ٢٦٨٫٠٠٢   ١٨٫٠٦٠٫٧٠٧  الحكومة

   ٣٧٫٩٠٤٫٢٠٨    ٧١٫٣٧٣٫٢٣٩   قروض التجزئة وبطاقات االئتمان -قروض شخصية 
  -----------------------------  -----------------------------  
   ١٣٩٫٦٨٥٫٠٧٦    ٣٣٤٫٧٩٥٫٢٤٩   
  =============  =============  

  
  فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة:

  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  الستة أشھر   الستة أشھر   
  المنتھية في  المنتھية في  
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

   ٤٫٤١٩٫٥٧٧    ٤٫٤٦٨٫٠٦٠   في بداية الفترة
  -   ٦٫٨٥٧٫٢٧٦   و التعيالت اآلخرى زيادة بسبب االستحواذ

  -  ٣٢٥٫٢٦٠    أثر موازاة السياسة المحاسبية
  )٦١٫٥٦٢(   )١٥٢٫٨٠١(   للفترةمخصص جماعي عكس 
   ٨٨٣٫٩٨٠    ١٫٢٩٧٫٩١٢   محمل  مخصص محددصافي 
  )٦٨٧٫٤٥٧(  )١٫٠٨٢٫٤٨٦(  مشطوبةمبالغ 

  -------------------------  -------------------------  
   ٤٫٥٥٤٫٥٣٨    ١١٫٧١٣٫٢٢١   الفترة في نھاية 

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

   



        
  

١٧  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  استثمارات لغير أغراض المتاجرة  ١٠
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٥٫٩٤٢٫١٦٤   ٧٤٫٩٠٨٫١٣١   استثمارات متاحة للبيع
   ٢٫٤٣١٫٣٠٥    ٧٫٧٥٨٫٧٩٣   استثمارات محتفظ بھا لحين االستحقاق

  ٤٠٫٠٣٠  ٦٩٫٦٤١  ومشاريع مشتركةاستثمار في شركات زميلة 
  -----------------------------  -----------------------------  
  ٢٨٫٤١٣٫٤٩٩  ٨٢٫٧٣٦٫٥٦٥  
  =============  =============  

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

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم ألف درھم  
  ---------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------  
  المجموع  مدرجةغير   مدرجة المجموع مدرجةغير  مدرجة  
              

   ٣٢٩٫٧٥١    ١٨٩٫٣٨٣    ١٤٠٫٣٦٨    ٥٣٣٫٧١٩    ٢٣٤٫١٦٢    ٢٩٩٫٥٥٧   استثمارات أسھم
   ١٫٥٢٦٫٩٨٤    ١٫٥٢٦٫٩٨٤      -    ١٫٦٨١٫٥٣٤    ١٫٦٨١٫٥٣٤      -   في صناديق الملكية الخاصةاستثمارات 

  استثمارات سندات الدين
 

٧٨٫٨١٩٫٦٥٦  
 ١٫٦٨٩٫٦٥٣   

 
٨٠٫٥٠٩٫٣٠٩  

 
٢٤٫٢٨١٫١٥٢  

 ٢٫٢٧٥٫٦١٢   
 

٢٦٫٥٥٦٫٧٦٤  
     -      -      -    ١٢٫٠٠٣      -    ١٢٫٠٠٣   صناديق 

  ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  
  ٢٨٫٤١٣٫٤٩٩  ٣٫٩٩١٫٩٧٩  ٢٤٫٤٢١٫٥٢٠  ٨٢٫٧٣٦٫٥٦٥  ٣٫٦٠٥٫٣٤٩  ٧٩٫١٣١٫٢١٦  
  ============= =============  =============  =============  =============  =============  
  

ة كما استثمارات لغير أغراض المتاجر والتي تم ادراجھا ضمن بند وفقا التفاقيات إعادة الشراء  التي تم رھنھا بلغت قيمة سندات الدين
  مليون درھم).١٢٫٦٠١ :٢٠١٦ديسمبر  ٣١(درھم مليون  ٩٫٨٤٠ ما قيمته ٢٠١٧يونيو  ٣٠في 

  

  استثمارات عقارية  ١١
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

   ٨٫٢٤٢٫١٩٠    ٦٫٤٢٢٫٥٠٢  الرصيد االفتتاحي في بداية الفترة
      

  ٧٩٨٫٨٥٦   ٣٠٠٫٢٤٨   اإلضافات
  )٢٫٧٠٣٫٠٤٥(  )١٧٠٫٧٧٦(   االستبعادات

   ٩٠٫١٥٢    -   صافي التحويالت من الممتلكات والمعدات 
  )٥٫٦٥١(   -  تعديل القيمة العادلة 

 -----------------------------  -----------------------------  
  ٦٫٤٢٢٫٥٠٢   ٦٫٥٥١٫٩٧٤  في نھاية الفترة 

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

  موجودات غير ملموسة  ١٢
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  -    ١٤٫٩٠٠٫٥٣٩   دمج األعمالناتجة عن  مؤقتةً  الشھرة التجارية
  ٣٦٫٨٦٨    ٣٦٫٨٦٨  شراء شركة تابعةالناتجة عن الشھرة التجارية 

  ١٣٣٫٥٣٠   ١٢٢٫٩٩٤  غير ملموسة آخرى موجودات
  -----------------------------  -----------------------------  
   ١٧٠٫٣٩٨   ١٥٫٠٦٠٫٤٠١  
 =============  =============  

  
  



        
  

١٨  

  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  
  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية  ١٣

  

ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ١٠٫٧١٩ تتضمن المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية أرصدة مستحقة للبنوك المركزية بقيمة
  .)ال شيء :٢٠١٦

  
  

  تجاريةأوراق   ١٤
  

مليار دوالر أمريكي. ويجري حاليا تقليص  ١٠،٥إلى حدودھا  يصل مجموعلدى البنك برنامجي أوراق تجارية مقومة باليورو 
ً  بنك الخليج األولالمملوك من قبل برنامج األوراق التجارية األوروبية  مليارات دوالر أمريكي،  ٣، الذي يبلغ حده البرنامجي سابقا

. لدى البنك "برنامج أوراق تجارية بالدوالر الحالي بنھاية العام برنامجميع المطلوبات المتعلقة بھذا الج يتم سدادومن المتوقع أن 
  مليارات دوالر. ٥ يبلغ األمريكي" مع حد للبرنامج

  
  حسابات العمالء وودائع أخرى  ١٥

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      نوع الحساب:حسب 
   ٣٩٨٫٠٧٠٫٠٣    ١٣٤٫٩١٢٫٩٩   حسابات جارية
   ٩٥٨٫٨٤٧٫٢    ٧١١٫٨٣٢٫٤١   حسابات توفير

   ٣٩٥٫٦٢٢٫١    ٤٠٧٫٦٤٨٫٤   الھامشحسابات 
   ٦٤٦٫١٣٨٫٩٨    ٣٧٥٫٨٥٧٫٨٢٢   ودائع بإشعار وألجل

  ------------------------------  ------------------------------  
   ٣٩٧٫٧٧٨٫٣١٢   ٦٢٧٫٢٥٢٫٦٣٤  

   ٤٠١٫٥٩٩٫١    ٨٩٢٫٥٧٤٫٠٣   شھادات إيداع
  ------------------------------  ------------------------------  
   ٧٩٨٫٢٧٨٫٥١٢   ٥١٩٫٨٢٦٫٧٣٧  
  =============  =============  
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  

      الطرف المقابل: حسب
   ٧٢٨٫٣٥١٫٧    ١٨٤٫٥٠٧٫٧٥   القطاع الحكومي

   ٢٣٧٫٨٩٣٫٩٢    ٥٨٠٫٩١٩٫٣٨   القطاع العام
   ٨٠٥٫٥١٨٫٥٦    ٠٢٤٫٠٧٣٫٦١٢  قطاع الشركات / القطاع الخاص

   ٦٢٧٫٩١٤٫١٢    ٨٣٩٫٧٥١٫٩٧  قطاع األفراد / التجزئة
  ------------------------------  ------------------------------  
   ٣٩٧٫٧٧٨٫٣١٢   ٦٢٧٫٢٥٢٫٦٣٤  

   ٤٠١٫٥٩٩٫١    ٨٩٢٫٥٧٤٫٠٣   شھادات إيداع
  ------------------------------  ------------------------------  
   ٧٩٨٫٢٧٨٫٥١٢   ٥١٩٫٨٢٦٫٧٣٧  
  =============  =============  
  
  

  



  

١٩  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  قروض ألجل  ١٦
  

  (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

    ٥أكثر من   ٥إلى  ٣  ٣إلى  ١  أشھر ٣  حتى    ٥أكثر من   ٥إلى  ٣  ٣إلى  ١  أشھر ٣  حتى    

  
  

  أشھر ٣
إلى سنة 
  واحدة

  أشھر ٣  اإلجمالي  سنوات  سنوات  سنوات
إلى سنة 
  واحدة

  اإلجمالي  سنوات  سنوات  سنوات

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  معدل الفائدة  العملة
                            

  -  -  -  -  -  -  ٩٨٫٢٨٠  -  -  ٩٨٫٢٨٠  -  -  أسھم بسعر ا المرتبطة ماراتيدرھم إ
نقطة اساس  ٨٠اشھلر ايبور +  ٣ ماراتيدرھم إ

  ٤٩٫٨٥٣  -  -  ٤٩٫٨٥٣  -  -  ٤٩٫٨٥٣  -  -  ٤٩٫٨٥٣  -  -  سنويا
الى  ٪٣،١٧معدل فائدة ثابت من  دوالر استرالي

  ٦٥٦٫٣٤٤  -  -  ٦٥٦٫٣٤٤  -  -  ٢٫٨٩٧٫٥٢٤  -  ٨٣٫١٣٢  ١٫٩٥٧٫٣٢٩  ٨٥٧٫٠٦٣  -  سنويا ٪٥
لثالثةAUD BBSWمعدل فائدة دوالر استرالي

  ٥٢٫٥١٧  -  -  ٥٢٫٥١٧  -  -  ١٢٦٫٧٧٠  -  ٧٠٫٥٩٠  ٥٦٫١٨٠  -  -  ٪١،٤٢زائداً ھامش بنسبة أشھر 
  ٧٣٥٫٣٩٦  -  ٧٣٥٫٣٩٦  -  -  -  ٧٧٤٫١١٥  -  ٧٧٤٫١١٥  -  -  -  ٪٠،٦٣بنسبة  معدل فائدة ثابت فرنك سويسري
الى  ٪٤،٥٥معدل فائدة ثابت من   رينمينبي صيني

  -  -  -  -  -  -  ٢٤٨٫٦٣٦  -  -  ١٧٨٫١٨٧  ٧٠٫٤٤٩  -  سنويا ٪٤،٧٩
الى  ٪٤،٥معدل فائدة ثابت من   رينمينبي صيني

  ٦٢٣٫٣٥٤  -  -  ٤١٨٫٢٩٤  ٢٠٥٫٠٦٠  -  ٦٥١٫٥٣٨  -  -  ٤٣٤٫٥٠٠  ٢١٧٫٠٣٨  -  سنويا ٪٥،٠٠
الى  ٪٠،٥٢معدل فائدة ثابت من   يورو

  ٤٢١٫٣٧٩  ٤٢١٫٣٧٩  -  -  -  -  ٦٥٤٫١٣٦  ٥٤٨٫٦٠٥  -  ١٠٥٫٥٣١  -  -  سنويا ٪٣،٠٠
 ٣٦الى  ٣٣أشھر يوريبور +  ٣  يورو

  ٥٨٫١٣٦  -  -  -  ٥٨٫١٣٦  -  ٣١٢٫٨٣٢  -  ٢٤٩٫٩١٦  -  ٦٢٫٩١٦  -  نقطة اساس سنويا
الى  ٪٢،٣٧معدل فائدة ثابت من   الدوالر ھنج كونج

  ٥٢٥٫٣٠٧  ٣٧٦٫٢٨٥  -  ١٤٩٫٠٢٢  -  -  ١٫٤٠٦٫٧٦٨  ٥٧٨٫٠٩٥  ٢٤١٫٩٤٦  ٣٠٧٫٣٥٠  -  ٢٧٩٫٣٧٧  سنويا ٪٤،٤٥
الى  ٪٠،٨٦معدل فائدة ثابت من   الين الياباني

  ٣١٥٫٨٢٦  -  -  ٣١٥٫٨٢٦  -  -  ٦٧٨٫٧١٥  ٣٥١٫٣٥٥  -  ٣٢٧٫٣٦٠  -  -  سنويا ٪٢،٦٠
  -  -  -  -  -  - ٨٫٢٨٠ ٨٫٢٨٠ -  - - -  ٪٠،٥بنسبة  ثابتمعدل فائدة   البيزو المكسيكي
  -  -  -  -  -  - ٤٢٣٫٠٨٦ - ٤٢٣٫٠٨٦  - - -  ٪٤،٩٠بنسبة  معدل فائدة ثابت  رينغيت ماليزي
  ٢٨٫١٣٨  -  -  -  ٢٨٫١٣٨  -  ٢٩٫٣٦٧  -  -  -  ٢٩٫٣٦٧  -  ٪٢،١٠بنسبة  معدل فائدة ثابت  دوالر سنغافوري
الى  ٪١،٠٠معدل فائدة ثابت من   دوالر امريكي

  ٨٫١٥٥٫٣٦٦  ٤٥٣٫٩٣٧  -  ٣٫٤٧٧٫٤٧٩  ٢٫٣٨٧٫٤٥٠  ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ٢٢٫٠٠٦٫٧٤٥  ٧٫٩٢٤٫١٨١  ٢٫١٦٢٫٣٤٤  ٧٫٦٠٥٫٧٦٩  ٤٫٢٠٤٫١٠٩  ١١٠٫٣٤٢  سنويا ٪٥،٣٠
 ١٨٥إلى  ٥أشھر ليبور +  ٣ - ١  دوالر امريكي

  ٦٫٦٧٢٫٩٢٩  -  ١٤٦٫٨٨٧  ٢٫٨٥٣٫٠٤٢  -  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ١٣٫٨٤٥٫٧٤٤  -  ١٧٢٫٢١١  ١١٫٦١٣٫٧٠٢  ١٫٧٦٢٫٣١٨  ٢٩٧٫٥١٣  سنويا نقطة أساس
    ---------------------------------------  ------------------------------------  --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------  --------------------------------  ------------------------------------  --------------------------------  ---------------------------------------  ---------------------------------------  

    
   

٢٢٫٧٣٤٫٠٤١  ٦٨٧٫٢٣٢ ٧٫٢٠٣٫٢٦٠  
  

٥٤٥٫٤٢٩٫٨١  ١٫٢٥١٫٦٠١  ٨٨٢٫٢٨٣  ٧٫٩٧٢٫٣٧٧  ٢٫٦٧٨٫٧٨٤  ٥٫٥٠٩٫٥٠٠  ٤٤٫٢١٢٫٣٨٩  ٩٫٤١٠٫٥١٦  ٤٫١٧٧٫٣٤٠  
   ========== ==========  ========== ========== ========== ========== ========= ========  ==========  ========  ==========  ==========  
  



        
  

٢٠  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)قروض ألجل   ١٦
  

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

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  الستة أشھر فترة   الستة أشھر فترة   
  المنتھية في  المنتھية في  
 ٢٠١٦ ديسيمبر ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  ١٩٫٨٧٣،١٩٥   ١٨٫٢٩٤،٥٤٥  بداية الفترة
      

  -      ٣١٫٢٩٤٫٥٩١ زيادة بسبب االستحواذ

   ٩٣٩٫٥١٩٫٢   ١٫٥٧٥٫٧٩٩   اإلصدارات الجديدة

  )٢٨٤٫٩١٢٫٣(  )٧٫٤٧٧٫٨٣٣(  االسترداد

  )١٨٦٫٣٠٥(  ٥٢٥٫٢٨٧  تبادل والتعديالت األخرى

  --------------------------  --------------------------  
   ١٨٫٢٩٤٫٥٤٥    ٤٤٫٢١٢٫٣٨٩ نھاية الفترة

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

  سندات ثانوية  ١٧
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  -  ٣٨٨٫١٩٢  )٢٠٢٧ديسمبر  ٩تاريخ االستحقاق: ( ٢٠١٢ديسمبر  ١٠إصدار 
  ===========  ===========  

  

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

  . ٢٠١٧يونيو  ٣٠المنتھية في فترة الستة أشھر 
  

  رأس المال   ١٨
  

مليون سھم  ٥،٦٤٣تم تنفيذ عملية الدمج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج األول من خالل إصدار رأس مال قدره 
 ١،٢٥٤درھم من بنك أبوظبي الوطني إلى مساھمي بنك الخليج األول في صفقة تبادل األسھم بسعر الصرف البالغ  ١بقيمة 

سھم لبنك أبوظبي الوطني لكل سھم من أسھم بنك الخليج األول. وفقا للمعاملة، تم شطب أسھم بنك الخليج األول من سوق 
أبوظبي لألوراق المالية واستبداله برأس المال المصدر الجديد. إن رأس المال المصدر حديثا الذي تم إضافته إلى أسھم بنك 

نك مال الب ل (كونه رأس مال الكيان القانوني الباقي عند االندماج) ليشكل رأسأبوظبي الوطني التي تم إصدارھا بالفع
  المندمج (بنك أبوظبي األول).

  

  :تاريخ الدمجفي مجموعة كما لمعاملة الدمج على رأس مال ا يبين أثر ليالتا الجدول
  

  ٪  (باآلالف)وحدات   
     

    ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  األسھم القائمة لبنك الخليج األول
    ١،٢٥٤  الصرفنسبة 

  ---------------------------    
عدد األسھم المصدرة من بنك أبوظبي الوطني إلى بنك الخليج 

  ٥٢،٠١  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  األول
  ٤٧،٩٩  ٥٫٢٥٤٫٥٤٥  سھم القائمة لبنك أبوظبي الوطنياأل
  ---------------------------  ---------------------------  

  ١٠٠  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  األول إجمالي أسھم بنك أبوظبي
  =============  =============  

    ٦٫٣٩٧٫٥٤٥  تأثير معاملة دمج األعمال على رأس المال
  =============    
  

  حتياطي العام متاح للتوزيع على المساھمين بناء على توصية مجلس اإلدارة.اإلإن 



        
  

٢١  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  (تابع) رأس المال  ١٨

  
  سھم:األوة إصدار العمال على عاأليوضح الجدول التالي تأثير دمج   

  ألف درھم    
  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  الدمج قبل رأس مال بنك الخليج األول

  ٥٣٫٥٧٢٫١٦٧  مجموع االعتبار
  -------------------------------------  

  ٥٨٫٠٧٢٫١٦٧  الدمج بعد رأس المال
    

  ٥٫٧٧٥٫٥٦٤  تعديل االحتياطي القانوني
  -------------------------------------  

  ٦٣٫٨٤٧٫٧٣١  إجمالي رأس المال المدفوع
  ===============  

    
  :من إجمالي رأس المال المدفوعيتكون 

  ألف درھم  
  ١٠٫٨٩٧٫٥٤٥  الدمج بعدبنك الرأس المال 
  )٤٦٫٨٣٢(  الدمج عند أسھم الخزينة

  ٥٢٫٩٩٧٫٠١٨  عالوة اإلصدار
  -------------------------------------  

  ٦٣٫٨٤٧٫٧٣١  إجمالي رأس المال المدفوع
  ===============  

  
  الرأسمالية سندات الشق األول   ١٩

  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠   
  ألف درھم  ألف درھم العملة  
         

  ٠٠٠٫٠٠٠٫٤  ٠٠٠٫٠٠٠٫٨  إماراتي درھم  سندات حكومة أبوظبي
        سنوياً) ٪٢٫٣أشھر إيبور زائدا ھامش  ٦(   

  -  ٧٥٠٫٤٧٥٫٢  دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي  ٧٥٠سندات بقيمة 
      سنوياً)  ٪٣٫٣٥(متوسط معدل المقايضة لخمس سنوات زائدا     

    --------------------------  -------------------------  
    ٠٠٠٫٠٠٠٫٤  ٧٥٠٫٤٧٥٫٠١  
    ===========  ===========  
  

سندات الشق األول من رأس المال ھي سندات دائمة ثانوية غير مضمونة وتحمل فائدة ثابتة خالل الفترة األولية وتدفع في 
نھاية كل ستة أشھر. ويحتفظ البنك بحق عدم دفع أي من الفوائد بناًء على تقديره الخاص. وال يحق لحامل تلك السندات 

 التباألضافة الى ذلك ھناك حاك عدم سداد الفائدة حدثا من أحداث التخلف عن السداد، المطالبة بالفائدة، وال يعد اختيار البن
  ال ُيسمح فيھا للبنك بدفع الفائدة في أي تاريخ دفع معين.

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

، أو (ب) استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جزء من رأس المال أرباح أو دفعھا
البنك تكون مساوية للسندات أو أقل منھا، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودھا على  قد أصدرھا أو أي أوراق مالية 

  كل الحاالت إال إذا تم، أو لحين أن يتم، سداد دفعتين متتاليتين كاملتين .اإللزام بالسداد أو التحويل إلى حقوق الملكية، في 
  

  .مليون درھم) ٦٦٫٠٦٦ :٢٠١٦يونيو  ٣٠(مليون درھم  ١٤٩٫٥٢٩ اختار البنك خالل الفترة دفع قسائم بقيمة
  

   



        
  

٢٢  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  برنامج خيارات األسھم   ٢٠
  

بإطالق برنامج سداد يرتكز على خيارات أسھم ("البرنامج") لنخبة من الموظفين بفترة استحقاق  ٢٠٠٨قام البنك خالل عام 
ثالث سنوات، ويمكن ممارسة ھذه الخيارات خالل الثالث سنوات الالحقة لفترة االستحقاق. والشرط الرئيسي لالستحقاق 

بنك حتى نھاية فترة االستحقاق. ويسقط حق استخدام الخيارات بعد مضي ست ھو أن يستمر حامل الخيار في عمله لدى ال
  سنوات من تاريخ المنح، بصرف النظر عما إذا كان قد تم ممارسة الخيار أم ال.

  
أسھم خزينة كھذه األسھم  ويتم معاملةأّسست المجموعة شركة تابعة إلصدار األسھم عندما يمارس الموظف الخيار الممنوح. 

  .حاملي الخيارستحقاقھا من لحين ا
  

ً  حكامالوكجزء من عملية الدمج، واصل البنك تنفيذ البرنامج بنفس الشروط و وي حقوق ذ الموظفين . يتم منحالمطبقة سبقا
  .الوطني أسھم بنك أبوظبياألول عوضاً عن أسھم بنك أبوظبي  البرنامجالممارسة في 

  
من قبل حاملي  )ال شيء: ٢٠١٦يونيو  ٣٠(ألف خيار  ٣٫٩٥٧تمت ممارسة بعد عملية الدمج وحتى تاريخ  تاريخ التقرير، 

وعالوة إصدار  )ال شيء: ٢٠١٦يونيو  ٣٠(ألف درھم  ٣٫٩٥٧مما أدى إلى زيادة إجمالي رأس المال بمبلغ الخيارات 
   .)الشيء:٢٠١٦يونيو  ٣٠(ألف درھم  ٢٧٫٠٤٢األسھم بمبلغ 

  

  االلتزامات واالرتباطات الطارئة  ٢١
  

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

  
عمال خالل الفترة ما عدا تلك الناجمة في سياق األ واالرتباطات الطارئةلم يكن ھناك أي تغيرات جوھرية  في االلتزامات 

  . ةاالعتيادي
   

  النقد وما يعادله  ٢٢
  

  
      

  
   

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  

  ألف درھم  ألف درھم  
  ٧١٧٫٧٧٦٫٢٤  ٦٩٩٫٨٣٤٫١١٠  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ٥٧٠٫٩٣٢٫١٢  ٣٦٠٫٧٠٦٫١٥  مؤسسات ماليةالبنوك والمستحق من 

  ------------------------------  ------------------------------  
  ٧٢٨٫٧٠٩٫٣٧  ٠٥٩٫٥٤١٫١٢٦  

  ناقصا: األرصدة لدى البنوك المركزية التي تستحق بعد
  )٣٦٥٫٢٨٠٫١٢(  )٧٦٢٫٩٧٦٫١٤(  ثالثة أشھرمن ايداعھا

  ناقصا: األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية التي تستحق
  )٣٩٥٫٨٤٩٫١(  )٦٠٦٫٦١٦٫١(  بعد ثالثة أشھر

  ------------------------------  ------------------------------  
  ٥٢٧٫٥٧٩٫٢٣  ٦٩١٫٩٤٧٫١٠٩  
  ===============  ===============  



        
  

٢٣  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  االستثمارات والمشتقات أرباحصافي   ٢٣

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  فترة الثالثة أشھر   فترة الثالثة أشھر   الستة أشھر فترة   الستة أشھرفترة  
  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

         المحققة وغير المحققة  صافي األرباح
         استثمارات بالقيمة العادلة من خالل من   
   ٥٫٦٩٨    ١٧٩٫٤٧٩    ٣٥٫٥٣٠   ١٨٣٫٢٧٩  أو الخسائر والمشتقات المالية األرباح  

        صافي األرباح الناتجة من بيع االستثمارات
   ٥٩٫٧٠٤    ٧٩٫٧٣٥    ٩٦٫٩٠٥   ١٥٦٫٧٤٠   المتاجرةلغير غرض   

   ٢٫٧٠٧    ١٢٫٢٢٤    ٣٫٢٩٨   ١٦٫٣١٦   إيرادات توزيعات األرباح
  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
   ٦٨٫١٠٩    ٢٧١٫٤٣٨    ١٣٥٫٧٣٣   ٣٥٦٫٣٣٥   
  =========  =========  =========  =========  

  
  إيرادات تشغيلية أخرى  ٢٤

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة)  
  فترة الثالثة أشھر  فترة الثالثة أشھر   الستة أشھر فترة  الستة أشھرفترة  
  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٦يونيو  ٣٠ ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
         

    ٤٤،٥٢٦    ١٨٫٤٨٧    ٦٦٫٨٢٩   ٩٩٧٫٩٢   العقارات االستثماريةإيرادات 
   ٤٣٫٢٩٦    ٢٢٫٤٠١    ٨٩٫٠٦٣   ٣٧٫٩٣٨   إيرادات االيجار
  ٧٫١٨٤    ٧٫٧٦٢    ١١٫٠٧٥  ٥٨٤٫٦٢  إيرادات أخرى

  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
   ٩٥٫٠٠٦    ٤٨٫٦٥٠    ١٦٦٫٩٦٧   ٠٧٨٫٤٩   
  =========  =========  =========  =========  

  
  صافي مخصص انخفاض القيمة  ٢٥

  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  فترة الثالثة أشھر   فترة الثالثة أشھر   الستة أشھر فترة   الستة أشھرفترة  
  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

        

  )١٫٩٥٠(   )١٥١٫٦٣٥(   )٦١٫٥٦٢(  )١٥٢٫٨٠١(   مخصص جماعي للقروض والسلفيات
   ٤٣٠٫٩٥٩    ٨٨٥٫٢٠٨    ٨٨٣٫٩٨٠   ١٫٢٩٧٫٩١٢   مخصص محدد للقروض والسلفيات

  )٣٠٫٩٢٠(   )١٣٠٫٤٨٩(   )٤٨٫٣٣٢(  )١٩١٫١٢٩(   استرداد قروض محذوفة سابقا
  حذف موجودات مالية تعرضت

     -    ٧٫٩٢٨      -   ٧٫٩٢٨   النخفاض في قيمتھا  
  في قيمة / (عكس انخفاض)انخفاض

     -   )٤١(      -   ٧٩٦   موجودات مالية أخرى  
  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
   ٣٩٨٫٠٨٩    ٦١٠٫٩٧١    ٧٧٤٫٠٨٦   ٩٦٢٫٧٠٦   
  =========  =========  =========  =========  

  
  

   



        
  

٢٤  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  

  ربحية السھم  ٢٦
  

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

  
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في  فترة الستة أشھر المنتھية في    
    -----------------------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------------------------------------  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
يونيو٣٠  

٢٠١٧  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٦  
يونيو  ٣٠

٢٠١٧  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٦  
        ربحية السھم األساسية:

  ١٫٣٠٥٫٣٠٥  ٢٫٥٦٢٫٠٥٨  ٢٫٦٣٧٫٦١٩  ٣٫٧٠٥٫٢٢٩  صافي أرباح الفترة (ألف درھم) 
  الرأسماليةناقصا: دفعات سندات الشق األول 

  -  )٧٢٫٣١١(  )٦٦٫٠٦٦(  )١٤٩٫٥٢٩(  (ألف درھم) 
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

  صافي األرباح بعد خصم دفعات سندات الشق األول 
  ١٫٣٠٥٫٣٠٥  ٢٫٤٨٩٫٧٤٧  ٢٫٥٧١٫٥٥٣  ٣٫٥٥٥٫٧٠٠  (ألف درھم) الرأسمالية  
  ============  ============  ============  ============  

         المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية:
  

        

  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ١٠٫٨٥٤٫٦٧٠  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  (باآلالف) بداية الفترةعدد األسھم العادية كما في 
  عند عملية المتوسط المرجح لعدد األسھم المعتبرة

  -  -  -  ٢٫٦٢٠٫٢٣٢  (باآلالف) ستحواد العكسية العكسية  اال 
  المتوسط المرجح لعدد األسھم الممارسة بموجب برنامج 

  -  ٢٫١٩٤  - ٢٫١٩٤ خيارات األسھم (باآلالف)  
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ١٠٫٨٥٦٫٨٦٤  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ٨٫٢٦٥٫٤٢٦  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية (باآلالف)
  ============  ============  ============  ============  

  ٠٫٢٣  ٠٫٢٣  ٠٫٤٦ ٠٫٤٣ ربحية السھم األساسية (بالدرھم)
  ======= =======  =======  =======  

        ربحية السھم المخّفضة:
  سندات الشق األول  صافي األرباح بعد خصم دفعات

  ١٫٣٠٥٫٣٠٣  ٢٫٤٨٩٫٧٤٧  ٢٫٥٧١٫٥٥١  ٣٫٥٥٥٫٧٠٠  (ألف درھم) الرأسمالية  
  -  ١١٫٦٣٥  - ١١٫٦٣٥  زائدا: الفائدة على السندات القابلة للتحويل (ألف درھم)

  -----------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  
  ربحية السھم  أجل حسابصافي أرباح الفترة من 

  ١٫٣٠٥٫٣٠٣  ٢٫٥٠١٫٣٨٢  ٢٫٥٧١٫٥٥١  ٣٫٥٦٧٫٣٣٥  المخفضة (ألف درھم)  
  ============  ============  ============  ============  

  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ١٠٫٨٥٦٫٨٦٤  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ٨٫٢٦٥٫٤٢٦  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية (ألف درھم)
  -  ٧٣٫٩٣٦  - ٧٣٫٩٣٦ المصدرة (باآلالف) المخفضةتأثير األسھم العادية المحتملة 

  المتوسط المرجح لعدد األسھم المخّفضة بموجب
  -  ٦٫٣٢٤  - ٦٫٣٢٤ برنامج خيارات األسھم (باآلالف)   
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

  لمصدرة من أجل االمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية 
  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ١٠٫٩٣٧٫١٢٤  ٥٫٦٤٣٫٠٠٠  ٨٫٣٤٥٫٦٨٦ حساب ربحية السھم المخّفضة (باآلالف) 

  ============  ============  ============  ============  
  ٠،٢٣  ٠،٢٣  ٠،٤٦ ٠،٤٣ ربحية السھم المخّفضة (بالدرھم)

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

   



        
  

٢٥  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
 معلومات القطاعات  ٢٧
  

لعروض اقطاعات أعمال رئيسية عبر القطاعات الجغرافية التي تقود استراتيجية األعمال،  أربعةيتكون الھيكل التشغيلي من 
  العمالء باإلضافة إلى دعم اآلداء المالي للمجموعة. لعمالء، والمنتجات وتطوير القنوات وعالقاتل
   

  قطاعات األعمال
  

  قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات وقطاع االستثمار
خصصة (الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات تالعمالء الم قطاعاتيغطي العمالء من الشركات والمؤسسات من خالل 

 قطاع قدميالمصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة العمالء المتميزين والمؤسسات المالية ). 
التسھيالت اإلئتمانية وخدمات المعامالت العالمية وتمويل  الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات وقطاع االستثمار

  ت والتمويل اإلسالمي ومنتجات األسواق العالمية لكل من عمالء دولة اإلمارات العربية المتحدة والعمالء الدوليين.الشركا
  

  مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد 
 بين مجموعةالمقدمة من قبل ال لمنتجات المصرفيةا تراوح تو. األثرياءعمالء القطاع أعمال التجزئة، وال ھذا يستھدف

ً يوميالمستخدمة  لمنتجاتا مثل الحسابات الجارية والودائع وبطاقات االئتمان والقروض إلى حلول االستثمارات المتطورة  ا
تلفة حتياجات المخااليتم تنظيم مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد على أساس  والمنتجات والخدمات المصرفية التجارية.

والخدمات المصرفية الخاصة  ذوي الثراء عمالءالوقطاعات التجزئة  الواسعة المستھدفة والتي تغطيعمالء ال لقاعدة 
لى ع والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتقدم الشركة العديد من قنوات التوزيع والمبيعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية

  ء المبيعات المباشرة.اللة واإلنترنت والفروع ووكانقال الھواتف
  

  الشركات التابعة
إدارة العقارات، والخدمات  مقدمة عبر مساندة بعروض مكملة متنوعةعروض وأعمال  من الشركات التابعةتشمل أعمال 

يل، ص، وأدبي فيرست وھيالبنك التابعة  المصرفية اإلسالمية، والوساطة وبطاقات االئتمان. تغطي ھذه األعمال شركات
 مسماك، و أبوظبي الوطني للعقارات، وأبوظبيو ،األول للعقاراتشركة الخليج وأبوظبي الوطني للتمويل اإلسالمي، و 

  .الخليج األول لتقنيات المعلوماتالوطني لألوراق المالية، وليبيا و
  

  المكتب الرئيسي
الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات والتمويل واالستراتيجية  خدمات لمجموعةل المكتب الرئيسييوفر 

 القانونية واالمتثال والتدقيق الداخليالخدمات ثمرين وإدارة المخاطر وإدارة اإلئتمان واالتصالت المؤسسية ووعالقات المست
  .مركزيةبصورة  وحدات األعمال والدعم االداري لجميع أنشطة الدمجوالمشتريات وعمليات الخزينة ومكتب إدارة 

  
  القطاعات الجغرافية

 ھماوجغرافية  يينأعمالھا المختلفة من خالل شبكة فروع ومكاتب تمثيلية ضمن قطاعستقوم المجموعة بإدارة قطاعات 
م األعمال الدولية إلى ثالثة قطاعات فرعية ھي الشرق يقسيتم تو الدولي.قطاع مارات العربية المتحدة والقطاع دولة اإل
  .أوروبا واألمريكتين منطقة، وومنطقة آسيا والمحيط الھادئ، األوسط وأفريقيا

  
  الشرق األوسط وأفريقيا •

ن وقطر مان والبحريجدھا في عُ توامنطقة الشرق األوسط وأفريقيا يتم تشغيلھا من خالل في  بنك أبوطبي األولشبكة 
  ومصر والسودان والكويت ولبنان واألردن وليبيا.

  
  منطقة آسيا والمحيط الھادئ •

جدھا في سنغافورة وھونغ كونغ تواوالمحيط الھادئ من خالل  في منطقة آسيا بنك أبوطبي األوليتم تشغيل أعمال 
  وكوريا والصين وماليزيا والھند.

 

  منطقة أوروبا واألمريكتين• 
عن طريق وجودھا التشغيلي في الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل  تنمنطقة األوروبية واألمريكيال تغطية تتم

  والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا.
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قطاع الخدمات 

للمؤسسات  المصرفية
وقطاع  والشركات
  االستثمار

  
  

الخدمات مجموعة 
  الشركات التابعة  المصرفية لألفراد

  
  
  

  الرئيسي المركز

  
  
  

  اإلجمالي

  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  
  
  شرق األوسط وأفريقياال

  
  
  

  أوروبا واألمريكتين

 
 
 
 

 آسيا والمحيط الھادئ

  
  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  

 (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

   ٤٫٧٢٥٫٣٠٦    ١٢٩٫٥٧٠    ٩١٫٥٥٣    ١٨٧٫٢٢٢    ٤٫٣١٦٫٩٦١    ٤٫٧٢٥٫٣٠٦    ٥٤٤٫٢٢٧    ٢٥٢٫٨٩٠    ١٫٨١٣٫٧٣٦    ٢٫١١٤٫٤٥٣   صافي إيرادات الفوائد
   ١٫٩٧٢٫٩٨٢    ٦١٫٠٥٥    ١٥٤٫٣٥٨    ١٠٦٫٠٣٢    ١٫٦٥١٫٥٣٧    ١٫٩٧٢٫٩٨٢   )٥٢٫٠٧٠(    ٢٦٦٫٣٥٥    ٥٦٤٫١٥٨    ١٫١٩٤٫٥٣٩   صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

                      
   ٦٫٦٩٨٫٢٨٨    ١٩٠٫٦٢٥    ٢٤٥٫٩١١    ٢٩٣٫٢٥٤    ٥٫٩٦٨٫٤٩٨    ٦٫٦٩٨٫٢٨٨    ٤٩٢٫١٥٧    ٥١٩٫٢٤٥    ٢٫٣٧٧٫٨٩٤    ٣٫٣٠٨٫٩٩٢   التشغيليةاإليرادات 
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  مصاريف عمومية وإدارية ومصارف 

   ١٫٩١٨٫٠٥٣    ٥٢٫٦٠١    ٨٢٫٣١٣    ١٠١٫٤٧٥    ١٫٦٨١٫٦٦٤    ١٫٩١٨٫٠٥٣    ٥٥٫٨٨٩    ٣١٣٫٣٥٤    ٨٩٦٫٠٧٧    ٦٥٢٫٧٣٣   تشغيلية أخرى 
                 

   ٩٦٢٫٧٠٦   )٢٦٫٤٤٧(    ١١٫٦٧٥    ١٩٫٣٢٢ ٩٥٨٫١٥٦ ٩٦٢٫٧٠٦ )٢٠٫٦٥٩(  ٢٧٨٫٦٧٣  ٧٩٢٫٣٦٩ )٨٧٫٦٧٧(  صافي مخصص انخفاض القيمة
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   ٣٫٨١٧٫٥٢٩    ١٦٤٫٤٧١    ١٥١٫٩٢٣    ١٧٢٫٤٥٧    ٣٫٣٢٨٫٦٧٨    ٣٫٨١٧٫٥٢٩    ٤٥٦٫٩٢٧   )٧٢٫٧٨٢(    ٦٨٩٫٤٤٨    ٢٫٧٤٣٫٩٣٦   األرباح قبل الضريبة
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   ١٠٠٫٩٥٠    ١٠٫١٤٨    ٥٥٫٨٥٠    ٣٤٫٢٦٧    ٦٨٥    ١٠٠٫٩٥٠   )١٫٦٨٠(    ٧٫١٨٠    ١٧٫٤٠٠    ٧٨٫٠٥٠   ضريبة خارجية
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   ٣٫٧١٦٫٥٧٩    ١٥٤٫٣٢٣    ٩٦٫٠٧٣    ١٣٨٫١٩٠    ٣٫٣٢٧٫٩٩٣    ٣٫٧١٦٫٥٧٩    ٤٥٨٫٦٠٧   )٧٩٫٩٦٢(    ٦٧٢٫٠٤٨    ٢٫٦٦٥٫٨٨٦   صافي أرباح الفترة
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 (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو٣٠كما في
                

   ٦٤٦٫٢٥٩٫٠١٤   ٢٠٫٣٨٧٫٣٦٢    ٩٤٫٧٣٩٫٠٤٥    ٢١٫٢٧٠٫١٦٦    ٥٠٩٫٨٦٢٫٤٤١    ٦٥٤٫٤٢٧٫٥٩٧  ١٣٣٫٤١١٫٨٢٢     ٢٤٫٨٣٨٫٠٩٩   ٩٨٫٩٢٨٫١٢١   ٣٩٧٫٢٤٩٫٥٥٥  موجودات القطاعإجمالي 
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 آسيا والمحيط الھادئ

  
  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  

 (غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في
  

   ٣٫١٤١٫٨٠٤    ٩٦٫٥٢٩    ١٠٫٠٢٦    ٤٢٫٠٣٦    ٢٫٩٩٣٫٢١٣    ٣٫١٤١٫٨٠٤    ٢١٤٫٨٤٧    ١٣٠٫٥٧٠   ١٫٣٠٩٫٦٦٨    ١٫٤٨٦٫٧١٩   صافي إيرادات الفوائد
   ١٫٢١٩٫٥٥٨    ٥٠٫٨٧٠    ٥٫٣٤١    ٨١٫٣٠٤    ١٫٠٨٢٫٠٤٣    ١٫٢١٩٫٥٥٨   )٦٥٫٣٨٠(    ٣٧٣٫٠٢٤    ٢٨٠٫٤٨٧    ٦٣١٫٤٢٧   صافي اإليرادات باستثناء الفوائد

                      
   ٤٫٣٦١٫٣٦٢    ١٤٧٫٣٩٩    ١٥٫٣٦٧    ١٢٣٫٣٤٠    ٤٫٠٧٥٫٢٥٦    ٤٫٣٦١٫٣٦٢    ١٤٩٫٤٦٧    ٥٠٣٫٥٩٤    ١٫٥٩٠٫١٥٥    ٢٫١١٨٫١٤٦   اإليرادات التشغيلية
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   ٩١٧٫٥٥٠    ٢٨٫٠٩٤    ١٫٨١٢    ٢٠٫٣٥٦    ٨٦٧٫٢٨٨    ٩١٧٫٥٥٠   )٦٦٫٦٠٠(    ١٩٣٫٠٤٤    ٤٤٦٫٣١٧    ٣٤٤٫٧٨٩   تشغيلية أخرى  
                 

   ٧٧٤٫٠٨٦   )٨٨٫٥٨٠(    ٢٫٣٠٢    ٤٩٫٤٦٧    ٨١٠٫٨٩٧    ٧٧٤٫٠٨٦   )٤٥٫٢٢٣(    ٢٠٧٫٦٥٢    ٥٥١٫٢٢٩    ٦٠٫٤٢٨   انخفاض القيمةصافي مخصص 
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   ٢٫٦٦٩٫٧٢٦    ٢٠٧٫٨٨٥    ١١٫٢٥٣    ٥٣٫٥١٧    ٢٫٣٩٧٫٠٧١    ٢٫٦٦٩٫٧٢٦    ٢٦١٫٢٩٠    ١٠٢٫٨٩٨    ٥٩٢٫٦٠٩    ١٫٧١٢٫٩٢٩   األرباح قبل الضريبة
  =============  =============  =============  =============     =============  =============  =============  =============     

   ١٢٫٣٥٠      -      -    ١٢٫٦٢٠   )٢٧٠(    ١٢٫٣٥٠      -    ١٢٫٣١٩      -    ٣١   ضريبة خارجية
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   ٢٫٦٥٧٫٣٧٦    ٢٠٧٫٨٨٥    ١١٫٢٥٣    ٤٠٫٨٩٧    ٢٫٣٩٧٫٣٤١    ٢٫٦٥٧٫٣٧٦    ٢٦١٫٢٩٠   ٩٠٫٥٧٩    ٥٩٢٫٦٠٩   ١٫٧١٢٫٨٩٨  صافي أرباح الفترة
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 (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
                 

   ٢٤٦٫٤٣٦٫٤٨١    ١٦٫٣٢٨٫٥٤٤    ١٫٠٤٩٫٢٩٣    ٨٫٥٢٢٫٦٦٧    ٢٢٠٫٥٣٥٫٩٧٧    ٢٥١٫٣٢٧٫١٢١    ٧٤٫٢٣١٫٧٩٠     ١٤٫١٣٣٫٣٤٧   ٣٣٫٨٨٧٫٩٢٠     ١٢٩٫٠٧٤٫٠٦٤ موجودات القطاع إجمالي
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  )٢٢٫٤٥٦٫٥٤٠(          )٢٧٫٣٤٧٫١٨٠(           أرصدة بين القطاعات
          -----------------------------------          -------------------------------------------  
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٢٨  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  األطراف ذات العالقة  ٢٨
  

ً  األطراف تعتبر  بخصوص اتخاذ آخر طرفٍ  على ھام نفوذ ممارسة أو التحكم على القدرة لديھا كانت إذا عالقة ذات أطرافا
 اإلدارة وموظفي مجلس وأعضاء األساسيين المساھمين على العالقة ذات األطراف تشتمل .التشغيلية أو المالية القرارات
 ھؤالء يشارك .بالمجموعة التنفيذية اللجنة أعضاء من الرئيسيين اإلدارة موظفي يتألف .المجموعة لدى الرئيسيين اإلدارة

 إدارة قبل من ھذه المعامالت شروط اعتماد يتم .بالمجموعة الخاصة القرارات واتخاذ االستراتيجي التخطيط في األعضاء
  .اإلدارة أو اإلدارة مجلس قبل من الموضوعة الشروط مع تتماشى وھي المجموعة

  

  
  ٢٠١٧يونيو  ٣٠ (غير مدققة)

  (مدققة)
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  

  

  كبار
 موظفي اإلدارة
والجھات ذات 

  العالقة
   ينالمساھم 

  يينالرئيس

  اإلجمالي  اإلجمالي

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة بتاريخ التقرير:
          

  ١٧٢٫٠٧٤٫٣  ٩٦٣٫٦٨٠٫٧١  ٩٢٤٫٢٩٧٫٣١  ٠٣٩٫٤٨٣٫٣  موجودات مالية
  ============  ============  ============  ============  

  ٨٤٤٫٢٦٣٫٧  ٢١٦٫٨٤٦٫٦١  ٥٣٧٫٥٢٠٫٨  ٦٧٩٫٢٢٦٫٨  مطلوبات مالية
  ============  ============  ============  ============  

  ٣٦٩٫٨٨٢٫١  ٧١٨٫٠٠٢٫٧  ١٧٥٫٧٣٥٫١  ٥٤٣٫٣٦٦٫٥  طارئة التزامات
  ============  ============  ============  ============  
          

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

        
  (غير مدققة) 

  يونيو  ٣٠
٢٠١٦  

          
  ٢٣٫٦٤٣  ١٥٦٫٩٢٠  ٦٢٫٢٧٥  ٩٤٫٦٤٥  إيرادات الفوائد

  ============  ============  ============  ============  
  ٧٢٫٨١٠  ٦٥٫٧٥٧  ٢١٥  ٦٥٫٥٤٢  مصاريف الفوائد

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

   



  

٢٩  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  دمج األعمال  ٢٩
  

دمج بنك الخليج األول وبنك أبوظبي الوطني، من خالل  ٢٠١٦ديسمبر  ٧اعتمد مساھمو بنك الخليج األول وبنك أبوظبي الوطني في 
ً جديداً من بنك أبوظبي  ١،٢٥٤إصدار  عملية  على انه جتم احتساب اإلندما سھم في بنك الخليج األول.مقابل كل  الوطنيسھما

  إستحواذ عكسي.
  

سھماً  مليون ٥٫٦٤٣أسھم بنك الخليج الوطني من سوق أبوظبي لألوراق المالية وقام بنك أبوظبي الوطني بإصدار  إدراج تم إزالة
من البنك المدمج ويمتلك  ٪٥٢ندماج، يمتلك مساھمو بنك الخليج األول حوالي . عقب إتمام عملية االبنك الخليج األولجديداً لمساھمي 

  .٪٤٨مساھمو بنك أبوظبي الوطني حوالي 
  

 ٣من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "دمج األعمال". يقتضي المعيار رقم  ٣يتم احتساب عملية االندماج وفقاً للمعيار رقم 
داد التقارير المالية أن يتم تحديد الجھة المستحوذة في أي دمج لألعمال وتطبيق المبادئ المحاسبية الخاصة من المعايير الدولية إلع

 لعكسياباالستحواذ. تم تحديد بنك الخليج األول باعتباره "الجھة المستحوذ" في ھذه المعاملة. تم تطبيق المبادئ الخاصة باستحواذ 
  .٢٠١٧ابريل  ١ني من قبل بنك الخليج األول اعتباراً من لبيان االستحواذ على بنك أبوظبي الوط

  
نتج عن ھذا االندماج بنك ذو مركز مالي قوي ويتمتع بخبرات وشبكات عالمية تدفع عجلة نمو اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  وتعزز عالقات الدولة على مستوى األعمال الدولية.
  
  ثمن الشراء المحّول -أ

  
بنك الخليج األول في سوق  تم احتسابھا على أساس سعر اإلغالق ألسھمومليون درھم،  ٥٣٫٥٧٢بمبلغ  اإلستحواذتم تحديد قيمة 

  .٢٠١٧مارس  ٣٠درھم للسھم بتاريخ  ١٢ .٩٠ لألوراق المالية البالغأبوظبي 
  

  فيما يلي ثمن الشراء المحتسب:
  

  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  القائمة (ألف وحدة)الخليج األول أسھم بنك 
    

  ٪٥٢ ،٠١  مقسومة على: نسبة ملكية مساھمي بنك الخليج األول في المجموعة
    

  ٨٫٦٥٢٫٨٨١  إجمالي عدد أسھم المجموعة (ألف وحدة)
  ============  

  ٪٤٧ ،٩٩  مضروبة في: نسبة ملكية مساھمي بنك أبوظبي الوطني في المجموعة
    

  عدد األسھم المصدرة من قبل بنك الخليج األول إلى مساھمي 
  ٨٨١٫٢١٥٫٤  بنك أبوظبي الوطني القائمة (ألف وحدة)  
  ============  

  ١٢ ،٩٠  مضروبة في: سعر سھم بنك الخليج األول بتاريخ المعاملة
    

  ١٦٧٫٢٥٧٫٣٥  إجمالي الثمن (ألف درھم)
  ============  

  
  بالدمجالتكاليف المتعلقة  -ب

  
متعلقة باألتعاب القانونية الخارجية وتكاليف العناية الواجبة. تم  درھممليون  ١٩٤ بمبلغ بالدمجتكبدت المجموعة تكاليف متعلقة 

" ضمن بيان األرباح أو الخسائر تشغيلية أخرىالمصاريف الدارية واإلعمومية والصاريف المإدراج ھذه المصرفات ضمن بند "
  الموجز الموحد.

  
   



  

٣٠  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)دمج األعمال   ٢٩
  

  الموجودات المستحوذ عليھا والمطلوبات المتكبدة المحددة  -جـ
  

  يقدم الجدول التالي ملخصاً للمبالغ المعترف بھا للموجودات المستحوذ عليھا والمطلوبات المتكبدة في تاريخ االستحواذ.
  

  ٢٠١٧مارس  ٣١  
  ألف درھم  
    

    الموجودات
  ١١٢٫٨١٩٫٦١٩  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ١٦٫١٨٧٫٦٥٩  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٩٫٣٥٦٫٨٩٦  مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

  ١٧٫٨٧٦٫٣٧٢  اتفاقيات إعادة شراء عكسي
  ١٠٫٠٧٤٫٠٧٧  أدوات مالية مشتقة
  ٢١٠٫٢٧٢٫٠٥٣  قروض وسلفيات

  ٤٧٫١١٤٫٣٣٨  استثمارات لغير أغراض المتاجرة
  ٨٫٩١٧٫١٣٥  موجودات أخرى
  ٤٥٫١٠٦  عقارات استثمارية
  ٣٫٠٨٧٫٩٤٤  ممتلكات ومعدات

  ----------------------------  
  ٤٣٥٫٧٥١٫١٩٩  الموجودات إجمالي

  ==============  
    المطلوبات

  ٤٠٫٩٨٣٫٨٥٩  لبنوك ومؤسسات ماليةمبالغ مستحقة 
  ٦٫٦٠٠٫١٨٧  اتفاقيات إعادة الشراء

  ١١٫٩٧٦٫٦٣٤  أوراق تجارية
  ١١٫٧٢٧٫٦١٣  أدوات مالية مشتقة

  ٢٧٢٫٩٩٤٫٨٨٥  حسابات العمالء وودائع أخرى
  ٣١٫٢٩٤٫٥٩١  قروض ألجل

  ١٤٫٠٣٧٫٧٥٤  مطلوبات أخرى
  ----------------------------  
  ٣٨٩٫٦١٥٫٥٢٣  

  ٣٦٥٫٢٣٤  سندات ثانوية
  ٦٫٧٥٤٫٧٥٠  سندات الشق األول من رأس المال

  ٢٣٥٫٧٩٩  برنامج خيارات األسھم
  ١٠٨٫٢٦٥  ضمن حقوق الملكية -سندات قابلة للتحويل 

  ----------------------------  
  ٣٩٧٫٠٧٩٫٥٧١  إجمالي المطلوبات

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

  الوطني كما في تاريخ االستحواذ مسنوبةصافي قيمة موجودات بنك أبوظبي 
  إلى حاملي حقوق الملكية المشتركة  

  
٣٨٫٦٧١٫٦٢٨  

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

    



  

٣١  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)دمج األعمال   ٢٩
  

  الشھرة التجارية  -د
  

أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية لبنك أبوظبي  قامت المجموعة لغرض احتساب الشھرة مؤقتًة بإعتبار
  مساوية للقيمة العادلة: ٢٠١٧مارس  ٣١الوطني كما في 

  
  ألف درھم  
    

  ٥٣٫٥٧٢٫١٦٧  إجمالي ثمن الشراء 
    

  )٣٨٫٦٧١٫٦٢٨(  بنك أبوظبي الوطنيقيمة صافي موجودات 
  ----------------------------  

  ١٤٫٩٠٠٫٥٣٩  الشھرة التجارية
  =============  
  

ً بصدد االنتھاء من عملية  المجموعةإن  والمتوقع االنتھاء منھا في غضون اثنا عشر  املةسعر شراء ش تخصيصحاليا
  شھراً من تاريخ االستحواذ وستركز على عدة أمور من بينھا ما يلي:

  
 العمالء األخرى؛ تقييم الموجودات غير الملموسة متصمنة الودائع الرئيسية وعالقات -
 ؛والمعداتتقييم العقارات  -
 ؛وإنھاء أي تعديالت تقييمات أخرى على الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية األخرى المعترف بھا -
 تم إجراء تعديالت مبدئية على القيمة العادلة للقروض والسلفيات والتي سيتم إكمالھا قريباً. -

  
  موعة. بوظبي الوطني في ھيكل المجئيسية بالوفورات المتوقع تحقيقھا من اندماج بنك أتتعلق الشھرة التجارية بصورة ر

  
  التأثير على نتائج المجموعة  -ھـ

  
إيرادات تشغيلية و ، حقق بنك أبوظبي الوطني إيراداتستحواذمن تاريخ اإل ٢٠١٧ يونيو  ٣٠ المنتھية فيفي الثالثة أشھر 

 ١مليون درھم من نتائج المجموعة. لو كان تم اجراء االستحواذ بتاريخ  ١٫٤٤٦أرباح بلغت مليون درھم و ٢٫٥٢٥ بلغت
 ةح الموحداربولبلغت األ مليون درھم ٩٫٨٥١ اإليرادات الشغيلية الموحدة ما قيمته ، لكانت بلغت تقديرات٢٠١٧يناير 
مة العادلة، المحددة بشكل مؤقت، في . عند تقدير ھذه المبالغ، افترضت اإلدارة أن تعديالت القيمليون درھم ٥٫٤٩٩للفترة 

  .٢٠١٧يناير  ١نفس القيمة لو كان تم االستحواذ في  تبلغتاريخ االستحواذ 
  

  التغير في السياسات المحاسبية  ٣٠
  

قبل عملية الدمج بين بنك الخليج األول وبنك أبوظبي الوطني, حافظ كال البنكين على سجالت محاسبية وأعد كالھما قوائم 
إمتثلتا لتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزية ولتسھيل األمتثال وضع وفقا للمعايير الدولية للتقارير ومالية 

  كل من البنكين مجموعة من السياسات المحاسبية الخاصة به.
  
ة ديد مجموعشرعت إدارة بنك أبوظبي األول في رحلة لتنسيق ھذه السياسات المحاسبية من أجل تحدمج، ال عملية بعد

مشتركة من السياسات المحاسبية يتبناھا بنك أبوظبي األول. وفي ما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية الثالثة التي تم 
  تنسيقھا:

  
 تم تنسيق جداول تصنيف مخاطر العمالء لبنك أبوظبي الوطني و بنك الخليج األول  –التصنيف  تنسيق موازين

. ويتمثل المحرك الرئيسي أبوظبي األولمان التي يتعين اتباعھا من قبل بنك ول مخاطر اإلئتجدمن أجل إنشاء 
ستخدم أي معلومات لم ت .لتنسيق السياسة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بالمعلومات مالية أكثر موثوقية وتناسقا

 .والتعديل المحسوب نتيجة تنسيق ھذه السياسات جعجديدة في تحديد جدول التصنيف المرا
   



  

٣٢  

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 

  (تابع)التغير في السياسات المحاسبية   ٣٠
 

  عرضلاتم توحيد السياسات المحاسبية فيما يتعلق بتعديالت التقييم العادل مثل إحتياطي  –تعديالت القيمة العادلة 
ية التسعير أو المعالجات العمل أساليبيار تإخبللبنك المشترك. وتسمح المعايير المحاسبية للمنشآت  و الطلب

لتسعير التي ا أساليب استخدام لتحديد القيمة العادلة لألدوات. وقد قام البنك بتنسيق تعديالت القيمة العادلة لضمان
 تفظ بھا.األوراق المالية المح بيعتوفر تقديرا أكثر موثوقية لسعر 

  
 قام البنك بتنسيق السياسات المحاسبية للبنك بالمجمل من أجل تحديد األتعاب التي  –إيرادات الرسوم ب اإلعتراف

مقدما أو أطفائھا على مدى فترة القروض والسلفيات والمنتجات المالية األخرى المقدمة من اإلعتراف بھا يتم 
  .البنك

  
  لمحاسبية بأثر رجعي من خالل تعديل األرباح المحتجزة اإلفتتاحية.السياسات ا في تم إحتساب التغييرات 
  

  إعادة التصنيف  ٣١
  

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما كان مناسباً ، ٣٠السياسة المحاسبية المبينة في إيضاح  فيتأثير التغيرات  باإلضافة إلى
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.لتوافق مع العرض والسياسات المحاسبية المتبعة في ھذه ل
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