
 بنك أبوظبي التجاري 
 شركة مساهمة عـامة

 
 المالية تقرير المراجعة والمعمومات 

 لمفترة المنتهية المرحمية
 0303 سبتمبر 03في 



 بنك أبوظبي التجاري
 شركة مساهمة عامة

 
 تقرير المراجعة والمعمومات المالية المرحمية

 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 ةحفص 

 
 
 لمعمومات المالية المرحمية ير مراجعة ار قت
 

0 

 
 الموحد الموجز بيان المركز المالي 

 
0 

 
 (غير مدقق)الموحد الموجز ن الدخل ايب
 

0 

 
 (غير مدقق)الموحد الموجز ن الدخل الشامل ايب
 

4 

 
  (غير مدقق)الموحد الموجز وق الممكية قح ن التغيرات فيايب
 

5-6 

 
 (غير مدقق)حد المو الموجز ة يدنقن التدفقات الايب
 

7 

 
  الموحدة الموجزة المالية بالبياناتإيضاحات تتعمق 

 
8 – 43  







 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك
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0 
 

 (غير مدقق)الموحد الموجز  بيان الدخل
  0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة

    سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة
  اتإيضاح  0303  0338  0303  0338
    درهـم ألف  درهػـ ألؼ  درهـم ألف  درهػـ ألؼ
          

 إيرادات الفوا د 08  098579040  036303503  590009680  430033348
 إيرادات مف موجودات إسالمية   639404  033708  0469905  043300

 مصاريؼ الفوا د  09 ) (9809080 ) (7463705 ) (095879758 ) (036043330
                    

 صافي إيرادات الفوائد    9049070  7483500  097709849  034033358
 توزيعات لممودعيف  ) (579004 ) (053054 ) (0049090 ) (0353443

                    

033063804  096489656  7003047  8779308   
في من التوزيعات صافي إيرادات الفوائد صا

           لممودعين
 صافي إيرادات الرسـو والعموالت 03  0869789  0403555  7309363  6373650
 صافي أرباح مف المتاجرة في مشتقات مالية   849743  043056  999366  343070
 ة يمتاجرة في عمالت أجنبالأرباح مف صافي    709360  003030  999900  673303
 إيرادات أنصبة أرباح   59890  03  009338  33536

073507  79883) ( 063538  039556) (  
أرباح إستثمارات لغرض  (/ سا ر) صافي

 في أوراؽ مالية المتاجرة واإلستثمار
433333) ( 059333) (   -    -  النقص في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية  
 إيرادات عمميات ا ر     079606  033453  0039808  0033330
 ، بالصافيركات زميمةالحصة في أرباح ش   989880  603033  0909308  0703543

                    
 إيرادات العمميات    094509465  030303850  099009667  034583000

                    
 الموظفيف  اريؼمص  ) (0659000 ) (0353388 ) (7309048 ) (5353600
 االستاالؾ   ) (009069 ) (063805 ) (739048 ) (443040
 ا ر   تشغيميةمصاريؼ   ) (0809653 ) (0533540 ) (4969930 ) (3503706

 م صصات إن فاض القيمة 00 ) (6559887 ) (7033600 ) (096439000 ) (036333730
                    

 مصاريف العمميات   ) (090059809 ) (030883066 ) (099039009 ) (037543400
                    

 الضرائبأرباح العمميات قبل    0059646  333473  009048  6303607
          

 مصاريؼ ضريبة الد ؿ ال ارجية  ) (644 ) (533 ) (09089 ) (03350
                    

 الفترة  أرباحصافي    0059330  303833  099359  6333546
          
          
 :عائدة إلى         

 حقوؽ الممكية لممساهميف في الشركة األـ   0079704  033663  89956  5703033
 حقوؽ الممكية غير المسيطرة   79078  83055  039030  063006

                    
 الفترة أرباحصافي    0059330  303833  099359  6333546

          
          

 (درهم)عمى السهم ( الخسارة) /العائد األساسي 00  3934 ) (3330 ) (3930  3300
          



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك
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 (غير مدقق)الموحد الموجز الشامل  بيـان الدخل
  0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة

 
   سبتمبر 03المنتهية في  الثالثة أشهر  سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

0338  0303  0338  0303   
   درهـم ألف  درهػـ ألؼ  درهـم ألف  درهػـ ألؼ
         

 صافي أرباح الفترة   0059330  303833  099359  6333546
         

 فروقات الصرؼ الناتجة عف العمميات ال ارجية  0439904  653707  5339550 ) (33484

603008) ( 4099003) ( 003476) ( 0939400) ( 
صافي ال سارة مف التحوط لصافي اإلستثمارات في 

 العمميات ال ارجية

003378  0039040  003360  999757  
التغيرات في القيمة العادلة تـ عكساا عند بيم استثمارات 

 متاحة لمبيم

0373333  0699455  0003385  669066  
 ادلة إلستثمارات التغيرات في القيمة الع

 متاحة لمبيم 
 لشركة زميمةاآل ر الحصة مف الد ؿ الشامؿ   049563 ) (083438  459093 ) (083378

         
         

 الدخل الشامل لمفترة مجموع  5559967  0803540  4059079  8043550
         
         
 :عائدة إلى        

 حقوؽ الممكية لممساهميف في الشركة األـ  5489689  0733374  4059076  7873035
 حقوؽ الممكية غير المسيطرة  79078  83055  039030  063006

         
         

 الدخل الشامل لمفترة مجموع  5559967  0803540  4059079  8043550
         



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 .ف ه   البيانات المالية الموجزة الموحدةم أز جتي ا  الءز يضاحات المرفقة جاإلؿ كشت
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 (غير مدقق)الموحد الموجز  الممكيةبيان التغيرات في حقوق 
 0303 سبتمبر 03المنتهية في  فترةلم
 

  مجمـوع
  حقوق الممكية

 حقوق الممكية 
  غير المسيطرة

 عائدة إلى 
حقوق الممكية 
لممساهمين في 

  الشركة األم

عنصر حقوق 
الممكية من 

األوراق المالية 
  سندات رأس مال  إلزامية التحويل

 األرباح 
  إحتياطي آخر  المستبقاة

 التغيرات المتراكمة
  في القيمة العادلة 

 إحتياطي تحوط
   لمتدفقات النقدية

إحتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية

أسهم برنامج 
حوافز الموظفين، 

  صافي
 احتياطي 

  طوارئ
  حتياطيا

  عـام
 حتياطي ا

  قانوني
 احتياطي 

  نظامي
 رأس 
  المال

  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  درهمالف   الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم
                                

0993939009  699387  0993009300  496009880  493339333  094679980    -  0303ر يناي 0الرصيد كما في  498039333  090069080  090909596  093339333  0539333 ) (009408 ) (0509706 ) (0379063 ) (0949079 
                                

                                
083348  033030  73845    -    -  73845    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  صافي أرباح الفترة

4333440    -  4333440    -    -    -    -    -    -  4333440    -    -    -    -    -    -
فروقات الصرؼ الناتجة عف تحويؿ 

 العمميات ال ارجية 

3083003) (   -  3083003) (   -    -    -    -    -  3083003) (   -    -    -    -    -    -    -
صافي ال سارة مف التحوط لصافي 
 اإلستثمارات في العمميات ال ارجية

0583344    -  0583344    -    -    -    -  0583344    -    -    -    -    -    -    -    -
التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات 

 متاحة لمبيم

0033030    -  0033030    -    -    -    -  0033030    -    -    -    -    -    -    -    -
التغيرات في القيمة العادلة تـ عكساا 

 ة لمبيمعند بيم استثمارات متاح

343083    -  343083    -    -    -  59733  403053    -  003563) (   -    -    -    -    -    -
اآل ر الحصة مف الد ؿ الشامؿ 

 لشركة زميمة
                                

                                

4059079  039030  4059076    -    -  89956  59733  0039758  4099003) ( 4889880    -    -    -    -    -    -
الشاممة ( الخسائر/ )مجموع  األرباح

 لمفترة
                                

                                
553450) ( 553450) (   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  أنصبة أرباح مدفوعة 
0303000) (   -  0303000) (   -    -  0303000) (     -    -    -    -    -    -    -    -    -  قسا ـ مدفوعة عمى سندات رأس ماؿ
363374) (   -  363374) (   -    -    -      -    -    -  363374) (   -    -    -    -    -  (05إيضاح )أساـ ممنوحة 

003500    -  003500    -    -    -      -    -    -  003500    -    -    -    -    -
إيضاح )الجزء المكتسب مف األساـ 

05) 
653537  653537    -    -    -    -      -    -    -    -    -    -    -    -    -  الزيادة في الحصة غير المسيطرة
                                

                                
 0303سبتمبر  03الرصيد كما في  498039333  090069080  090909596  093339333  0539333 ) (089903  0059046 ) (5069483  0069479  59733  090009636  493339333  496009880  0990679430  899076  0990569679

                                



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك
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 (غير مدقق)الموحد الموجز الممكية بيان التغيرات في حقوق 
 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  فترةمل
 

  مجمػوع
  حقوؽ الممكية

 حقوؽ الممكية 
  غير المسيطرة

 عا دة إلى 
حقوؽ الممكية 
لممساهميف في 

  الشركة األـ

عنصر حقوؽ 
الممكية مف 

األوراؽ المالية 
  إلزامية التحويؿ

إصدار سندات 
  رأس ماؿ

 األرباح 
  المستبقاة

التغيرات المتراكمة 
  إحتياطي تحوط  ي القيمة العادلة ف

أنصبة أرباح 
  مقترحة لمتوزيم

إحتياطي تحويؿ 
  عمالت أجنبية

أساـ برنامج 
  حوافز الموظفيف 

 احتياطي 
  طوارئ

  حتياطيا
  عػاـ

 حتياطي ا
  قانوني

 احتياطي 
  نظامي

 رأس 
  الماؿ

  الؼ درهـ  الؼ درهـ  الؼ درهـ  الؼ درهـ  الؼ درهـ  الؼ درهـ  الؼ درهـ  الؼ درهـ  الؼ درهـ  لؼ درهـا  الؼ درهـ  الؼ درهـ  الؼ درهـ  الؼ درهـ  الؼ درهـ  الؼ درهـ
                                

 0338ر يناي 0الرصيد كما في  337033333  030053070  030803485  033333333  0433333 ) (043637 ) (0803300  3703333 -  ) (5043303  030363300 -   335003770  0437363438  0363530  0438043040
                                

                                
6333546  063006  5703033   -  - 5703033   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  صافي أرباح الفترة

33484) (  - 33484) (  -  -  -  -  -  - 33484) (  -  -  -  -  -  -
فروقات الصرؼ الناتجة عف تحويؿ 

 العمميات ال ارجية 

603008) (  - 603008) (  -  -  -  - 603008) (  -  -  -  -  -  -  -  -
صافي ال سارة مف التحوط لصافي 
 اإلستثمارات في العمميات ال ارجية

0373333   - 0373333   -  -  - 0373333   -  -  -  -  -  -  -  -  -
التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات 

 متاحة لمبيم

003378   - 003378   -  -  - 003378   -  -  -  -  -  -  -  -  -
التغيرات في القيمة العادلة تـ عكساا 

 عند بيم استثمارات متاحة لمبيم

083378) (  - 083378) (  -  -  - 053000) (  -  - 03756) (  -  -  -  -  -  -
اآل ر الحصة مف الد ؿ الشامؿ 

  لشركة زميمة
                                

                                

8043550  063006  7873035  
 -
 

 -
 5703033  0833636  603008) ( 

 -
 63350) ( 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -  ةالشامم األرباح  (/ال سا ر) مجموع
 لمفترة

                                
                                

4583368) ( 773368) ( 3703333) (  -  -  -  -  - 3703333) (  -  -  -  -  -  -  -  أنصبة أرباح مدفوعة 
333333333   - 333333333   - 333333333   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (06ح إيضا) إصدار سندات رأس ماؿ 
0033333) (  - 0033333) (  -  - 0033333) (  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  قسا ـ مدفوعة عمى سندات رأس ماؿ

83030   - 83030   -  -  -  -  -  -  - 83030   -  -  -  -  -
 الجزء المكتسب مف األساـ 

 (05إيضاح ) 
                                

                                
 0338سبتمبر  03الرصيد كما في  337033333  030053070  030803485  033333333  0433333 ) (053435 ) (0883373 -  ) (603008 ) (0033036  036033660  333333333  335003770  0330033386  053330  0330433407
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  (غير مدقق)الموحد الموجز  ت النقديةبيان التدفقا
  0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة

    سبتمبر 03التسعة أشهر المنتهية في 
0338  0303    
    درهـم ألف  درهـػ ألؼ
 األنشطة التشغيمية      

 صافي األرباح قبؿ الضرا ب   009048  6303607
      
 :التعديالت     

 استاالؾ الممتمكات والمعدات   739048  443040
 إيرادات أنصبة أرباح  ) (009338 ) (33536
 ستثمارات عقاريةالنقص في القيمة العادلة إل   059333  433333

 م صص القروض والسمفيات المشكوؾ في تحصيماا   094649543  030063403
 تحصيماام صصات مرتجعة لقروض وسمفيات مشكوؾ في   ) (0689600 ) (703783
 م صص إن فاض قيمة مقايضات عدـ تسديد اإل تماف   0039737  0533508
 م صص إن فاض قيمة إستثمارات في أوراؽ مالية   0009487  0803430

073507) ( 79883   
 الصافي المحقؽ وغير المحقؽ مف إستثمارات لغرض المتاجرة  (الربح/ )ال سارة

 لمبيم واستثمارات في أوراؽ مالية متاحة 
 حصة في أرباح شركات زميمة، صافي  ) (0909308 ) (0703543

  -  الفا دة المنسوبة إلى األوراؽ المالية إلزامية التحويؿ  ) (559488 
 مصاريؼ برنامج حوافز أساـ الموظفيف   009600  83030

            
       ودات والمطموبات العاممة أرباح العمميات قبل التغيرات في الموج   094069597  030003807

 في أرصدة مستحقة مف البنوؾ النقص(/ الزيادة)  ) (097009476  03500
 الزيادة في صافي المتاجرة في مشتقات مالية  ) (669989 ) (0063350

 الزيادة في القروض والسمفيات   ) (693089906 ) (737553480
 موجودات األ ر الزيادة في ال  ) (093739630 ) (733500
 في األرصدة المستحقة لمبنوؾ (النقص/ )الزيادة   0009057 ) (0333603

 الزيادة في ودا م العمالء   0490009033  436533704
 الزيادة في المطموبات األ ر  (/ النقص)  ) (089858  0463748

            
 العمميات التشغيمية (يالمستخدم ف/ )الناتج منالنقد    690649004 ) (6733660
03350) (   -  ضرا ب  ارجية مدفوعة   

            
 األنشطة التشغيمية( المستخدم في/ )الناتج منصافي    690649004 ) (6763700

      
 األنشطة االستثمارية     

 أنصبة أرباح مف شركات زميمة   0009809  543855
 باحإيرادات أنصبة أر    009338  33536

 شراء إستثمارات لغرض المتاجرة واستثمارات في أوراؽ مالية متاحة لمبيم  ) (596079954 ) (037663608
 صافي عوا د بيم إستثمارات لغرض المتاجرة واستثمارات في أوراؽ مالية متاحة لمبيم   098049950  7803850
 شراء ممتمكات ومعدات، صافي   ) (0089000 ) (0673000

            
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  ) (097869088 ) (030803064

      
 األنشطة التمويمية     

 قصيرة ومتوسطة األجؿقروض  عا دات(/ تسديد)صافي   ) (597589040  0003070
333333333    -  مف إصدار سندات رأس الماؿ عا دات  
3703333) (   -  مدفوعة لمساهمي البنؾ    أنصبة أرباح  
 أنصبة أرباح مدفوعة لحقوؽ الممكية غير المسيطرة  ) (669560 ) (773368
 ماؿالرأس  سندات مدفوعة عمى قسا ـ  ) (0409000 ) (0033333

  -  الزيادة في حقوؽ الممكية غير المسيطرة   769648 
  -  شراء أساـ برنامج حوافز الموظفيف  ) (479385 
            

 الناتج من األنشطة التمويمية (/ المستخدم في)صافي النقد   ) (693089575  033303630
            

       في النقد وما يعادله الزيادة(/ النقص)صافي   ) (096639649  033503384
 النقد وما يعادل  في بداية الفترة   0990709909  0430333038

            
 النقد وما يعادله في نهاية الفترة    0597009073  0535363533
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 الموحدة الموجزة  المالية بالبياناتإيضاحات تتعمق 
 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة

 
 
  عــام 0
 

ولػة اإلمػارات هػو شػركة مسػاهمة عامػة محػدودة المسػؤولية مسػجمة فػي إمػارة أبػوظبي، د( البنػؾ. )ع.ـ.ش –بنؾ أبوظبي التجػاري 
دارة المحػافظ مػف  ػالؿ شػبكة فروعػ  . العربية المتحدة يقدـ البنؾ ال ػدمات البنكيػة والتجاريػة واالسػتثمارية واإلسػالمية والوسػاطة واا
فرعا في دولة اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة إلى فرعيف في الاند باإلضافة إلى الشركات التابعػة والمشػاريم  36البالغ عددها 

 . لمشتركة والشركات الزميمةا
 

. ب.ص ،00-، قطػاع اي00مبنػى بنػؾ أبػوظبي التجػاري، شػارع السػالـ، قطعػة سػي  لمبنػؾ هػو المسػجؿ عنواف المكتب الر يسػي
 .، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة808

 
 .وتعديالت  0873 لسنة( 7)البنؾ مسجؿ كشركة مساهمة عامة طبقا لقانوف الشركات التجارية االتحادي رقـ 

 
 
 ممخص بأهم السياسات المحاسبية 0

 أساس التحضير 0/0
الصػػادر عػػف  "التقػػارير الماليػػة المرحميػػة" 03بنػػاء  عمػػى المعيػػار المحاسػػبي الػػدولي رقػػـ  البيانػػات الماليػػة المػػوجزة الموحػػدةتػػـ إعػػداد 

 .اإلمارات العربية المتحدة مجمس معايير المحاسبة الدولي وتتفؽ مم المتطمبات المتعمقة باا مف أنظمة
 

متوافقػة مػم تمػؾ  البيانات المالية المػوجزة الموحػدةالمست دمة في تحضير ه    المحاسبية والعرض وطرؽ اإلحتساب إف السياسات
 .0338ديسمبر  00المست دمة في البيانات المالية الموحدة المدققة لمسنة المنتاية في 

 
 . تتـ بدرهـ اإلمارات العربية المتحدة عمميات البنؾبدرهـ اإلمارات ألف غالبية زة الموحدة الموج المالية البياناتتـ عرض ه   

 
 00بتػػاري   0337/ 0503وفقػػا  لمتطمبػػات هي ػػة األوراؽ الماليػػة والسػػمم فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة بموجػػب الػػبالغ رقػػـ 

مقػػة باإلسػػتثمارات فػػي األوراؽ الماليػػة واإلسػػتثمارات العقاريػػة فػػي ، فقػػد تػػـ اإلفصػػاح عػػف السياسػػات الحسػػابية المتع0337أكتػػوبر 
 . الموحدةالموجزة البيانات المالية 

 كانت مصدرة ولم يحن موعد تطبيقهامعايير وتفسيرات  0/0
لػـ يحػف موعػػد ولكػف  ةوالتفسػيرات التاليػة كانػت مصػػدر الجديػدة ، فػلف المعػػايير المػوجزة الموحػدة ري  إعتمػاد هػ   البيانػات الماليػػةبتػا

 :تطبيقاا بعد
 
 يسري تطبيقاا لمفترات    

 السنوية التي تبدأ مف أو بعد
    
   األدوات الماليػػػػة –( المعػػػػد ؿ) 00المعيػػػػار المحاسػػػػبي الػػػػدولي رقػػػػـ :

 .بتصنيؼ حقوؽ اإلصدار ةالمتعمق تالتعديال –العرض 
 0303فبراير  0 

    
   ات عػف الجاػات  ات اإلفصػاح – 03المعيار المحاسبي الدولي رقػـ

متطمبػػػػات اإلفصػػػػاح لممنشػػػػلت المسػػػػيطر عمياػػػػا أو تعػػػػديؿ  –العالقػػػػة
 .ال اضعة لسيطرة مشتركة أو مدارة مف قبؿ الحكومة

 0300يناير  0 

    
   التصػػػنيؼ: األدوات الماليػػػة 8المعيػػػار الػػػدولي لمتقػػػارير الماليػػػة رقػػػـ 

 08رقػػـ  الػػدولي ةلمعيػػار المحاسػػبيقصػػد بػػ  إسػػتبداؿ كامػؿ ) والقيػاس
 .(6والمعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ 

 0300يناير  0 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة

 
 
 (يتبع)ممخص بأهم السياسات المحاسبية  0

 (يتبع) كانت مصدرة ولم يحن موعد تطبيقهامعايير وتفسيرات  0/0
 
 يسري تطبيقاا لمفترات    

 السنوية التي تبدأ مف أو بعد
    
   إطفػػػػػاء  -08تفسػػػػػير لجنػػػػػة تفسػػػػػيرات التقػػػػػارير الماليػػػػػة الدوليػػػػػة رقػػػػػـ

 .المطموبات المالية مم أدوات حقوؽ الممكية
 0303يوليو  0 

    
   المعيػػػػار : 03تفسػػػػير لجنػػػػة تفسػػػػيرات التقػػػػارير الماليػػػػة الدوليػػػػة رقػػػػـ

، الحػد األدنػى الحد ألصؿ منفعػة محػدد – 08رقـ المحاسبي الدولي 
 لمتطمبات التمويؿ وعالقتاا مم بعضاا البعض

 0300يناير  0 

    
   ومعػػػػايير ، 6 رقػػػػـالػػػػدولي لمتقػػػػارير الماليػػػػة  المعيػػػػارتعػػػػديالت عمػػػػى

وتفسػػير لجنػة تفسػيرات التقػػارير  03، 00، 0المحاسػبة الدوليػة أرقػاـ 
ممعػػػايير الدوليػػػة لحسػػػينات السػػػنوية الناتجػػػة عػػػف الت  00الماليػػػة رقػػػـ 

 .0303في مايو مف عاـ لمتقارير المالية 

لمفتػػرات السػػنوية التػػي  معظماػػا يسػػري تطبيػػؽ 
 0300يناير  0تبدأ مف أو بعد 

    
   تبنػي المعػايير الدوليػة لمتقػارير  0المعيار الدولي لمتقارير الماليػة رقػـ

لمحاسػػػػبية فػػػػي سػػػػنة التغيػػػػر فػػػػي السياسػػػػة ا – الماليػػػػة لممػػػػرة األولػػػػى
 واسػت داـالمفترضػة كمفػة عمى أسػاس الت قديرالتإعادة  مبدأ ،التطبيؽ

 .األسعارلتنظيـ  ال اضعةمعمميات ل المفترضة تكمفةال

 0300يناير  0 

    
   (0337)انػدماج األعمػاؿ   0المعيار الدولي لمتقػارير الماليػة رقػـ – 

غيػر سػاس األسػاـ الػدفم عمػى أو  مسػيطرةال حقوؽ الممكية غيػرقياس 
ياريػػػا  ومتطمبػػػات التحويػػػؿ لممقابػػػؿ المحتمػػػؿ تالمسػػػتبدلة والمسػػػتبدلة ا 

 ممعيػػػاريسػػػبؽ تػػػاري  التطبيػػػؽ الفعمػػػي لري  اتػػػب األعمػػػاؿ اتجموعػػػلم
 (0337) 0الدولي لمتقارير المالية رقـ 

 0303يوليو  0 

    
   األدوات اإلفصػػػاحات حػػػوؿ  6المعيػػػار الػػػدولي لمتقػػػارير الماليػػػة رقػػػـ

 بعض اإلفصاحات تحسيف – لماليةا
 0300يناير  0 

    
   التغيػرات - عػرض البيانػات الماليػة 0المعيار المحاسبي الدولي رقػـ 

  الممكية حقوؽبياف  في
 0300يناير  0 

    
  البيانػػػػػػػات الماليػػػػػػػة الموحػػػػػػػدة  06لمعيػػػػػػػار المحاسػػػػػػػبي الػػػػػػػدولي رقػػػػػػػـ ا

يالت الالحقػػػػػػة لمتعػػػػػػد المتطمبػػػػػػات اإلنتقاليػػػػػػة –( 0337) والمنفصػػػػػػمة
  (0337) 06لممعيار المحاسبي الدولي رقـ 

 0303يوليو  0 

    
  التقػػػػػارير الماليػػػػػة المرحميػػػػػة  03 رقػػػػػـ الػػػػػدوليي معيػػػػػار المحاسػػػػػبال– 

 حداث المعامالت الاامة واأل
 0300يناير  0 

    
   بػػرامج والء  -00تفسػػير لجنػػة تفسػػيرات التقػػارير الماليػػة الدوليػػة رقػػـ

  اال تماف لمكافلتيمة العادلة الق - العمالء
 0300يناير  0 

    
   األدوات اإلفصػػػاحات حػػػوؿ  6المعيػػػار الػػػدولي لمتقػػػارير الماليػػػة رقػػػـ

تحويػػػػػػػػؿ  معػػػػػػػامالتاإلفصػػػػػػػػاح عػػػػػػػف شػػػػػػػروط متطمبػػػػػػػات  – الماليػػػػػػػة
 الموجودات المالية

 0300يوليو  0 

 
 .فػي فتػرة التطبيػؽ األوليػة أو عنػدما يتطمػب تطبيقاػا موحػدة لمبنػؾه   التعديالت في البيانػات الماليػة التطبيؽ يتـ توقم اإلدارة أف ت

 .لنظر في اآلثار المحتممة إلعتماد ه   التعديالتا إف اإلدارة في عممية
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 
 (بعيت)ممخص بأهم السياسات المحاسبية  0

 أساس التوحيد 0/0
شػػػركة مسػػػاهمة عامػػػة وشػػػركات  التابعػػػة، شػػػركات  الزميمػػػة  -تتضػػػمف بنػػػؾ أبػػػوظبي التجػػػاري البيانػػػات الماليػػػة المػػػوجزة الموحػػػدة إف 

إف . إف المنشػػلت المسػػيطر عمياػػا مػػف قبػػؿ البنػػؾ يػػتـ معاممتاػػا كشػػركات تابعػػة"(. البنػػؾ"يشػػار إلياػػا معػػا  بػػػ )ومشػػاريع  المشػػتركة 
عمى ه   الشركات التابعة تتمثؿ في قدرة البنػؾ عمػى الػتحكـ فػي السياسػات الماليػة والتشػغيمية لمشػركات التابعػة لإلسػتفادة  السيطرة

لقد تـ تحضير البيانات الماليػة لمشػركات التابعػة لػنفس الفتػرة الماليػة لمبنػؾ وباسػت داـ سياسػات محاسػبية . مف نشاط ه   الشركات
 .يتـ إستبعاد األرصدة المامة لممعامالت واإليرادات والمصاريؼ بيف وحدات البنؾ عند التوحيد .مماثمة لما يست دم  البنؾ

 
يػتـ تعػػديؿ . حقػوؽ الممكيػةمعػػامالت كال تػؤدي إلػى فقػداف السػيطرة التػػي البنػػؾ فػي الشػركات التابعػة  حصػةتحتسػب التغييػرات فػي 

يػتـ تعػديؿ . فػي الشػركات التابعػة ةالنسػبيفي الحصة رات يعكس التغيلت لحصة البنؾ وحقوؽ الممكية غير المسيطرة المدرجةالقيمة 
لمػالكي  العا ػدةمباشػرة فػي حقػوؽ الممكيػة  المسػتمـالمدفوع أو  لمبدؿوالقيمة العادلة  حقوؽ الممكية غير المسيطرةأي فرؽ بيف مبمغ 

 .البنؾ

 لممتاجرة ولإلستثمار أوراق مالية 0/4
رة ولإلستثمار مبد يا  بالقيمة العادلة، ولإلستثمارات في أوراؽ مالية غير مصنفة بالقيمة العادلة مف يتـ قياس األوراؽ المالية لممتاج

 . الؿ الربح أو ال سارة يضاؼ أيضا  إلياا تكاليؼ المعاممة المباشرة ويتـ إحتساباا الحقا  بناء  عمى تصنيفاا
 

  :اإلستثماراتة والادؼ مف عتمد عمى طبيعوتإلى الف ات التالية تصنؼ إستثمارات البنؾ 
i-  بالقيمة العادلة مف  الؿ الربح أو ال سارةإستثمارات لغرض المتاجرة والتي تتضمف إستثمارات 

ii-  ستثمارات  اإلستحقاؽ محتفظ باا حتىإستثمارات في أوراؽ مالية والتي تتضمف إستثمارات متاحة لمبيم واا

 من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة 
ؼ الموجودات المالية بالقيمة العادلة مف  الؿ الربح أو ال سارة عندما يكوف األصؿ المالي محػتفظ بػ  لممتػاجرة أو عنػد يتـ تصني

 .تصنيف  بالقيمة العادلة مف  الؿ الربح أو ال سارة
 

 :يتـ تصنيؼ األصؿ المالي ك صؿ محتفظ ب  لممتاجرة في حاؿ
  
 مستقبؿ القريب؛ أو تـ اإلستحوا  عمي  مبد يا بادؼ بيع  في ال 
 بلدارتاا ولاا نمط فعمي حديث يظار تحصػيؿ  البنؾقـو يجزء مف محفظة أدوات مالية محددة يمثؿ  عند اإلعتراؼ المبد ي

 أرباح قصيرة األجؿ؛ أو 

 كون  مف المشتقات المالية غير المصنفة وغير الفعالة ك داة تحوط. 
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 وحدة بالبيانات المالية الموجزة المإيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 
 (يتبع)ممخص بأهم السياسات المحاسبية  0

 (يتبع)لممتاجرة ولإلستثمار  أوراق مالية 0/4

 (يتبع)من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة 
ؿ الػػربح أو ال سػػارة عنػػد االعتػػراؼ يمكػػف تصػػنيؼ أصػػؿ مػػالي، عػػدا تمػػؾ المحػػتفظ باػػا لممتػػاجرة، ك صػػؿ بالقيمػػة العادلػػة مػػف  ػػال

 :المبد ي في حاؿ
  كاف ه ا التصنيؼ يزيػؿ أو ي فػض بشػكؿ ماػـ حالػة تنػاقض فػي القيػاس أو االعتػراؼ والتػي يمكػف نشػوؤها فيمػا لػو لػـ يػتـ

 ه ا التصنيؼ؛ أو
 ارتاػػا وتقيػػيـ أداءهػػا يشػكؿ األصػػؿ المػػالي جػػزء مػػف مجموعػػة أصػػوؿ ماليػػة أو مطموبػػات ماليػػة أو االثنػػيف معػػا، والتػػي تػػتـ إد

دارة الم ػاطر  البنػؾعمى أساس القيمة العادلة، و لؾ بما يتماشػى مػم إسػتراتيجية   ويػتـ تقػديـالموثقػة المتعمقػة باالسػتثمار واا
 ا   المجموعات دا ميا عمى ه ا األساس؛ أو بالمعمومات المتعمقة 

  ،األدوات الماليػػة" 08ار المحاسػػبي الػػدولي رقػػـ يسػػمح المعيػػو يشػكؿ جػػزء مػػف عقػػد يتضػػمف أدوات مشػػتقة مدمجػػة أو أكثػر :
 .بالقيمة العادلة مف  الؿ الربح أو ال سارة( أصوؿ أو مطموبات)بتصنيؼ كامؿ العقد مجتمعا " اإلعتراؼ والقياس

 
ربػح أو  سػارة يتـ إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة مف  الؿ الػربح أو ال سػارة بقيمتاػا العادلػة، بحيػث يػتـ االعتػراؼ بػ ي 

 .األرباح أو ال سا رناتجة ضمف 

 محتفظ بها حتى االستحقاق
إف اإلسػػتثمارات التػػي لػػدياا تػػواري  اسػػترداد أو مػػدفوعات ثابتػػة أو محػػددة ولػػد  البنػػؾ النيػػة والقػػدرة عمػػى اإلحتفػػاظ باػػا حتػػى تػػاري  

 . االستحقاؽ يتـ تصنيفاا كلستثمارات محتفظ باا حتى اإلستحقاؽ
 

، ويػتـ قياسػاا المباشػرة إلسػتثمارات المحػتفظ باػا لتػاري  اإلسػتحقاؽ مبػد يا  بالقيمػة العادلػة مضػافا  إلياػا تكػاليؼ المعاممػةيػتـ قيػاس ا
الحقا  بالتكمفة المطف ة عمى أساس طريقة الفا دة الفعمية، مطروحا  مناا  سا ر ان فاض القيمة ويتـ اإلعتراؼ باإليراد عمػى أسػاس 

حتسػػاب التكمفػػة المطفػػ ة بعػػد األ ػػ  باالعتبػػار أيػػة عػػالوات أو  صػػومات متعمقػػة بػػامتالؾ اإلسػػتثمارات عمػػى يػػتـ ا. العا ػػد الفعمػػي
 .أساس طريقة معدؿ الفا دة الفعمية

 
 أو سػتثمارباإل إلغػاء اإلعتػراؼ عنػدالموحػد و لػؾ المػوجز  الػد ؿ بيػاف في ه   اإلستثمارات يػتـ تسػجيم  فػي  سارة أو ربح أيإف 

 .قيمت  ان فاض
 

، بالتكمفة المطفػ ةالمدرجة  تاري  اإلستحقاؽحتى المحتفظ باا الستثمارات ا إن فاض قيمةتكبد إ ا كاف هناؾ دليؿ موضوعي عمى 
والقيمػة الحاليػة لمتػػدفقات النقديػة المسػػتقبمية  القيمػػة المدرجػة ل صػػؿالمعتػػرؼ باػا هػػو الفػرؽ بػيف  القيمػة  سػػارة ان فػاض فػلف مبمػغ

، إف إن فػػاض القيمػػة الناتجػػة  سػػارة  ويػػتـ إدراج، بموجػػب سػػعر الفا ػػدة الفعمػػي األساسػػي لإلسػػتثمار المػػاليالمقػػد رة والم صػػومة 
 .األرباح أو ال سا روجدت، في 

 
إلستحقاؽ وليسػت قريبػة مػف تػاري  إسػتحقاقاا ال يمكػف عػادة  بيعاػا حتى اإف اإلستثمارات التي تـ تصنيفاا كلستثمارات محتفظ باا 

اا دوف التػػ ثير عمػػى قػػدرة البنػػؾ عمػػى إسػػت داـ هػػ ا التصػػنيؼ، كػػ لؾ ال يمكػػف تصػػنيفاا كعناصػػر تػػـ التحػػوط لاػػا أو إعػػادة تصػػنيف
 .ب صوص معدؿ الفا دة أو م اطر الدفم المقدـ، لتعكس طبيعة ه   اإلستثمارات طويمة األجؿ



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 مبرسبت 03المنتهية في  لمفترة
 
 
 (يتبع)ممخص بأهم السياسات المحاسبية  0

 (يتبع)لممتاجرة ولإلستثمار  أوراق مالية 0/4

 متاحة لمبيع
كلسػتثمارات " "محتفظ باػا حتػى اإلسػتحقاؽ"أو "  بالقيمة العادلة مف  الؿ الربح أو ال سارة "يتـ إدراج اإلستثمارات غير المصنفة 

 ". متاحة لمبيم
 

راؼ باإلستثمارات المتاحة لمبيم مبد يا  بالقيمػة العادلػة مضػافا  إلياػا تكػاليؼ المعاممػة المباشػرة، ويػتـ قياسػاا الحقػا  بالقيمػة يتـ اإلعت
إف اإلستثمارات في األساـ غير المتداولة والتي ال يمكػف قيػاس قيمتاػا العادلػة بشػكؿ موثػوؽ يػتـ إدراجاػا بالتكمفػة وت تبػر . العادلة

 .إف وجدت إلن فاض القيمة
 

بيػاف يتـ إدراج األرباح وال سا ر الناتجة عػف التغيػر فػي القيمػة العادلػة ضػمف إحتيػاطي التغيػرات المتراكمػة فػي القيمػة العادلػة فػي 
، باسػػتثناء  سػػا ر إن فػػاض القيمػػة، والفوا ػػد المحسػػوبة بلسػػت داـ طريقػػة الفا ػػدة الفعميػػة واألربػػاح وال سػػا ر الػػد ؿ الشػػامؿ اآل ػػر

فػػي حالػػة تػػـ . األربػػاح أو ال سػػا رعػػف تحويػػؿ الموجػػودات النقديػػة بػػالعمالت األجنبيػة والتػػي يػػتـ اإلعتػػراؼ باػػا مباشػػرة  فػي الناتجػة 
إن فػػاض دا ػػـ فػػي قيمتػػ ، فيػػتـ إدراج األربػػاح وال سػػا ر المتراكمػػة المسػػجمة سػػابقا  ضػػمف إحتيػػػاطي  تحديػػدإسػػتبعاد اإلسػػتثمار أو 

 . لمفترة األرباح أو ال سا رادلة في التغيرات المتراكمة في القيمة الع
 

عنػػد تثبيػػت حػػؽ البنػػؾ فػػي إسػػتالـ  األربػػاح أو ال سػػا رالماليػػة المتاحػػة لمبيػػم فػػي  اإلسػػتثماراتيػػتـ اإلعتػػراؼ ب نصػػبة األربػػاح مػػف 
 .أنصبة األرباح

 
يػػة تسػػديدات لممبمػػغ الر يسػػػي مػػف أصػػافي ) الشػػراءبػػيف تكمفػػة فػػلف الفػػرؽ ، من فضػػة القيمػػةمتاحػػة لمبيػػم اإلسػػتثمارات الإ ا كانػػت 
بيػاف مػف  ح فاايتـ  األرباح أو ال سا ر ضمف القيمة المسجمة سابقا    سارة ان فاض ناقصا  ، والقيمة العادلة الحالية، (واإلطفاءات

 .في األرباح أو ال سا رباا ويتـ اإلعتراؼ  الد ؿ الشامؿ اآل ر
 

ة المتاحة لمبيم، فلف المعالجة المحاسبية الالحقة لمتغيرات فػي القيمػة العادلػة عندما يتـ اإلعتراؼ بلن فاض قيمة الموجودات المالي
 :لتمؾ الموجودات ت تمؼ تبعا  لطبيعة الموجودات المالية المتاحة لمبيم المعنية

 
الموحػػد المػػوجز أدوات الػديف المتاحػػة لمبيػػم، يػػتـ اإلعتػػراؼ فػػي اإلن فػػاض الالحػػؽ فػي القيمػػة العادلػػة لػػ داة فػػي بيػػاف الػػد ؿ  -

عنػػدما يكػػوف هنالػػؾ المزيػػد مػػف األدلػػة الموضػػوعية لإلن فػػاض نتيجػػة إن فػػاض فػػي التػػدفقات النقديػػة المسػػتقبمية المقػػد رة لاػػ   
عندما ال يكوف هنالؾ المزيد مػف األدلػة الموضػوعية عمػى إن فػاض القيمػة، فيػتـ اإلعتػراؼ فػي إن فػاض . الموجودات المالية

إ ا زادت القيمػة العادلػة ألدوات الػديف فػي فتػرة الحقػة،  .في بيػاف الػد ؿ الشػامؿلية مباشرة  في القيمة العادلة لمموجودات الما
يػػتـ إسػػترجاع  ،األربػػاح أو ال سػػا رويمكػػف ربػػط الزيػػادة بشػػكؿ موضػػوعي لحػػدث وقػػم بعػػد اإلعتػػراؼ ب سػػارة اإلن فػػاض فػػي 

إ ا  يمكػف أف يكػوف تجاوز مػا كػافت الرية لإلستثمار الدفتالقيمة  أفإلى حد  األرباح أو ال سا ر سارة اإلن فاض مف  الؿ 
 .لـ يتـ اإلعتراؼ بلن فاض القيمة في تاري  عكس إن فاض القيمة

 
أدوات حقوؽ الممكية المتاحة لمبيم، يتـ معالجة جميم الزيادات الالحقة في القيمة العادلة ل داة كلعػادة تقيػيـ ويػتـ اإلعتػراؼ  -

إف  سا ر إن فػاض القيمػة المعتػرؼ باػا فػي أدوات حقػوؽ الممكيػة ال يػتـ عكسػاا . امؿ اآل ربياف الد ؿ الشباا مباشرة  في 
  .األرباح أو ال سا رمف  الؿ 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 
 (يتبع)ممخص بأهم السياسات المحاسبية  0

 (يتبع)لممتاجرة ولإلستثمار  ةأوراق مالي 0/4

 تصنيف الإعادة 
يػتـ إحتسػاب إعػادة . القصػير عمػى المػد  بيعػ لغػرض  لػيس األصػؿ ما يصػبحعنػد فقط في حاالت نػادرة تنش إعادة التصنيؼ إف 

 .التصنيؼإعادة في تاري  كما لمموجودات المالية التصنيؼ بالقيمة العادلة 

 ق ماليةباإلستثمارات في أوراإلغاء اإلعتراف 
 اإلسػتثماراتفقط عنػدما تنتاػي الحقػوؽ التعاقديػة لمتػدفؽ النقػدي مػف تمػؾ  باإلستثمارات في أوراؽ ماليةبللغاء اإلعتراؼ  يقـو البنؾ

 البنػؾ يقػـإ ا لػـ . منشػ ة أ ػر إلػى  اإلسػتثماراتوبمػا فياػا جميػم المكاسػب والم ػاطر المتعمقػة بممكيػة  اإلستثماراتأو عند تحويؿ 
سػتمر بالسػيطرة عمػى  اإلسػتثماراتقـ بتحويؿ جميم المكاسب والم اطر المتعمقػة بممكيػة يبشكؿ كامؿ أو لـ  ستثماراتاإلبتحويؿ  واا
عميػ   بقػـو بػاإلعتراؼ بفوا ػد  المتبقيػة بػالموجودات وأي إلتزامػات يتوجػي البنػؾ، فػلف منشػ ةالتػي تػـ تحويماػا إلػى  اإلسػتثماراتتمؾ 

سػػػتمر بػػػاإلعتراؼ ي البنػػػؾبشػػػكؿ جػػػوهري بكافػػػة م ػػػاطر ومنػػػافم الممكيػػػة لمموجػػػودات فػػػلف  بنػػػؾالأمػػػا فػػػي حالػػػة إحتفػػػاظ . سػػػدادها
 .ويعترؼ أيضا  بقروض مضمونة لمعا دات المستممة بالموجودات المالية

 إستثمارات عقارية 0/5
ف لػيس لغػرض البيػم ضػمف أو كالهمػا معػا ، ولكػ أو زيادة في قيمتاػا/يحتفظ باإلستثمارات العقارية لمحصوؿ عمى إيرادات إيجار و

تػػدرج اإلسػػتثمارات العقاريػػة بنػػاء   .سػػياؽ العمػػؿ اإلعتيػػادي واسػػت ادماا فػػي إنتػػاج أو توريػػد السػػمم أو ال ػػدمات أو ألغػػراض إداريػػة تػي مػف إف القػيـ العادلػة هػي المبػالغ المقػد رة وال. ناايػة فتػرة التقريػر القيمػة العادلػة لتمػؾ اإلسػتثمارات كمػا فػي مبني عمىعمى تقييـ 
يػتـ تحديػد القيمػػة .  اللاػا يمكػف إسػتبداؿ العقػار فػي تػاري  التقيػػيـ مػا بػيف مشػتري وبػا م لػدياما الرغبػة فػػي معػامالت تجاريػة بحتػة

يػػتـ تسػػجيؿ األربػػاح أو ال سػػا ر الناتجػػة مػػف التغييػػرات فػػي القيمػػة العادلػػة . العادلػػة بشػػكؿ دوري مػػف قبػػؿ مقي مػػيف مانيػػيف مسػػتقميف
 .في الفترة التي يحدث فياا التغيير األرباح أو ال سا رمارية في لمعقارات اإلستث

 
 
  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 0

 ديسمبر 00
0338 

 سبتمبر 03 
0303 

  

   (غير مدققة)  (مدققة)
   درهمألف   درهـألؼ 
     

 دا ؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة  499409488  330003400
       ارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  079385  043380

     
330083304  499789570        
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 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 
  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 4

 ديسمبر 00
0338 

 سبتمبر 03 
0303 

  

   (دققةغير م)  (مدققة)
   درهمألف   درهـألؼ 
     

 دا ؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة  995009005  436083847
       ارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  997349770  0035083303

     
0730373877  0990069887        

 
 
 أوراق مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة 5

 ديسمبر 00
0338 

 سبتمبر 03 
0303 

  

   (غير مدققة)  (مدققة)
   درهمألف   درهـألؼ 
     

      مسعرة -أدوات حقوؽ الممكية   0759060  753450
 

 :ة هي كما يميالجغرافي اتالتركيز إف 
 

  المجموع
 باقي 

  دول العالم

دول مجمس 
التعاون الخميجي 

  األخرى

دولة داخل 
العربية  اإلمارات
  المتحدة

غير ) 0303 سبتمبر 03في كما 
 (مدققة

   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 
         
 أوراق مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة      
         

          مسعرة -أدوات حقوؽ الممكية   039007  0409060  009664  0759060
 

  المجموع
 باقي 

  دوؿ العالـ

دوؿ مجمس 
ميجي التعاوف ال 

  األ ر 

دا ؿ دولة 
اإلمارات العربية 

 (مدققة) 0338ديسمبر  00كما في   المتحدة
   درهـألؼ   درهـألؼ   درهـألؼ   درهـألؼ 
         
 أوراؽ مالية محتفظ باا بغرض المتاجرة      
         

          مسعرة -أدوات حقوؽ الممكية   53850  563004  003363  753450
 
ا ـ أس "حتفظ باا صندوؽ بنؾ أبوظبي التجاري لمؤشر مفي أساـ استثمارات لمتاجرة بغرض امثؿ األوراؽ المالية المحتفظ باا ت

. المتاجرة أنصبة أرباح ومكاسبمف  الؿ  الربح إمكانيةلبنؾ ا تعطي والتيمبنؾ ، وهي شركة تابعة ل"سي أي ل سواؽ العربية
 مبنية عمى أسعار محتفظ باا بغرض المتاجرةالمالية الوراؽ إف القيمة العادلة أل. أو سعر فا دةليس لدياا تاري  إستحقاؽ ثابت و 

 .السوؽ
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 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 
 القروض والسمفيات، صافي 6

 ديسمبر 00
0338 

 سبتمبر 03 
0303 

  

   (غير مدققة)  (مدققة)
   درهمألف   درهـألؼ 
     

 (أفراد وشركات)السحب عمى المكشوؼ   0098809550  0434063564
 قروض األفراد  0093089600  0035303300
 قروض الشركات  9098389004  7636703463
 بطاقات ا تماف  096439044  033303005
 تمويؿ إسالمي  098069036  034033330
      تسايالت أ ر   8049780  8383000

     
00337303438  00599899803   
      م صص إن فاض القيمة: ينزؿ ) (596469553 ) (330003046

     
00535033080  00390409083        

 
 :ة كما يميلقد كانت الحركة عمى م صص االن فاض لقيمة القروض والسمفيات المقيمة إفراديا  والمقيمة كمجموع

 
   (غير مدققة) 0303سبتمبر  03  (مدققة) 0338ديسمبر  00

  المجموع

إن فاض قيمة 
القروض 
المقيمة 
  كمجموعة

إن فاض قيمة 
القروض 

  المجموع  المقيمة إفراديا  

إنخفاض قيمة 
القروض 
المقيمة 

  كمجموعة

إنخفاض قيمة 
القروض 

   المقيمة إفرادياً 
   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهـألؼ   درهـألؼ   درهـألؼ 
             

 يناير 0كما في   097079430  095349854  490009057  8033608  033483060  038833300
 السنة  /الفترة المحمؿ  الؿ  094009403  009003  094649543  035073450  3483330  033663450
0383037) (   -  0383037) ( 0689600) (   -  مسترجعةمبالغ  ) (0689600 
 شطبااصافي مبالغ تـ  ) (8809800 ) (069 ) (8809333 ) (6003000 ) (003438 ) (6053703

 تحويؿ عممة  097  68  065  550  83  640
             
             

 ما في الرصيد ك  490399687  095069860  596469553  036063330  034333743  330003046
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 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 
 (يتبع) القروض والسمفيات، صافي 6
 

 :القطاع اإلقتصادي لمحفظة القروض والسمفيات بعد  صـ الفوا د المعمقة هو كما يمي تركيبإف 
 

  (غير مدققة) 0303 سبتمبر 03 (ةمدقق) 0338ديسمبر  00
  داخل اإلمارات خارج اإلمارات إجمالي دا ؿ اإلمارات  ارج اإلمارات إجمالي

 القطاع االقتصادي ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألؼ درهـ  ألؼ درهـ ألؼ درهـ
       

 الزراعي 039560 -  039560 033700 -  033700

 الطاقة 490069807 0639940 495979769 030803040 0363856 034333007

 التجارة 8689306 079467 9359480 030503308 0003007 033633456

 تمويؿ المقاوليف 095789933 0689954 098479854 035353003 6333045 030753383

نشاءات 0998989348 8349545 0397309590 0636383635 7443734 0734543440  تطوير واا
 إستثمار عقاري 0095899804 0669306 0097559873 0033333850 0003306 0030453877
 النقؿ والمواصالت 090499006 5609680 099009998 030043000 0333074 034543085

 قروض التجز ة –األفراد  0593049983 69990 0593009970 0530083365 63607 0530053703
 مضمونةقروض  –األفراد  0396069993 0969754 0399009744 0730363583 4483030 0737563305
 الحكومي 493049636 -  493049636 036303708 -  036303708

 مؤسسات مالية 595099045 090789584 697979709 437473806 030043008 730733345
 الصناعة 093809070 0009095 090949468 033483637 0073060 034673000
  دمات  0696569706 496079096 0090749000 0530603003 433003084 0033303638

 أ ر  58 -  58 303300 -  303300
       
       

 اإلجمالي 00795779080 894009548 00599899803 00330803083 0334403044 00337303438
       
       
 م صص إن فاض القيمة: ينزؿ   (596469553)   (330003046)

       
       

 اإلجمالي   00390409083   00535033080
       

 
 
 األدوات المالية المشتقة  7
 

 :إف القيمة العادلة ل دوات المالية المشتقة هي مبينة أدنا 
   القيم العادلة

   الموجودات  المطموبات
   درهمألف   درهمألف 
 (غير مدققة) 0303سبتمبر  03كما في     
     
 مشتقات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة    

 عقود صرؼ عمالت أجنبية آجمة  0839004  0409406
 مقايضات أسعار الفا دة وعقود معدالت آجمة  590969990  590479008

  يارات  0769057  0769000
 عقود مستقبمية  59830  09034

 عقود المنتجات اآلجمة  059034  049050
      مقايضات الطاقة   009630  039505

     
598909548  599969079   

      مشتقات مالية محتفظ بها بغرض التحوط  4889905  0049693
     

690079008  694859004        



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

07 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 
  (يتبع) المالية المشتقةاألدوات  7
 

   القيـ العادلة
   الموجودات  المطموبات

   درهـألؼ   درهـألؼ 
 (مدققة) 0338ديسمبر  00كما في     
     
 مشتقات مالية محتفظ باا بغرض المتاجرة    

 عقود صرؼ عمالت أجنبية آجمة  5763507  5773050
 ا دة و عقود معدالت آجمةمقايضات أسعار الف  033683300  033483536
  يارات  0563343  0543803
 عقود مستقبمية  43038  03683
 عقود المنتجات اآلجمة  033468  033350
      مقايضات الطاقة   003078  033777

     
333473507  333843053   
     
      مشتقات مالية محتفظ باا بغرض التحوط  3463648  0033760
     
335783378  338403308        

 
والعقود اآلجمة لتحويؿ  إف المشتقات المالية المحتفظ باا لمتحوط تتكوف مف مقايضات معدؿ الفا دة، ومقايضات العمالت المشتقة

 .العمالت



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

08 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303سبتمبر  03المنتهية في  لمفترة
 
 
  استثمارات في أوراق مالية 8

   (غير مدققة) 0303 سبتمبر 03

  المجموع
باقي دول 

  العالم

دول مجمس 
التعاون 
الخميجي 

  األخرى
اإلمارات العربية 

   المتحدة
   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 

 استثمارات متاحة لمبيع        
 :مدرجة        

 بسعر صرؼ عا ـ أوراؽ  5099000  079044  79046  5409830
499506  499506    -    -  تعادات مدينة مضمونة 
009744  007    -  أدوات حقوؽ ممكية  009407 

 سندات   098769969  5889848  8909449  490599066
                   أوراؽ مالية حكومية  090009075  090339784  0349700  098069690
          مجموع اإلستثمارات المدرجة  497089780  098369876  090559073  797809308

         
 :غير مدرجة        

0009005  00    -  أدوات حقوؽ ممكية  0009090 
409400    -    -                    إستثماريةاستثمارات في صناديؽ   409400 

0609708  00    -           مجموع اإلستثمارات غير المدرجة  0609735 
         

          مجموع اإلستثمارات المتاحة لمبيع  499809487  098369876  090559430  893409766
         
 محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاقاستثمارات         
 :مدرجة        

909603    -    -           سندات  909603 
         

909603    -    -           المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاقمجموع اإلستثمارات   909603 
         

          في أوراق مالية مجموع اإلستثمارات  593709397  098369876  090559430  890059076
 

ألػؼ  033383330بمبمػغ القيمة العادلة بسندات  عمىضمف اإلستثمارات المتاحة لمبيم  المدرجة في اإلستثماراتسندات ال تتضمف
 .في شركات القطاع العاـ درهـ



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

09 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 
 (يتبع) استثمارات في أوراق مالية 8
 

   (مدققة) 0338ديسمبر  00

  باقي دوؿ العالـ  المجموع

مجمس دوؿ 
التعاوف 
ال ميجي 
  األ ر 

اإلمارات 
   العربية المتحدة

   درهـألؼ   درهـألؼ   درهـألؼ   درهـألؼ 
 استثمارات متاحة لمبيم        
 :مدرجة        

473533  473533    -    -  أوراؽ بسعر صرؼ عا ـ 
0033635  0033635    -    -  تعادات مدينة مضمونة 
003035  004    -  أدوات حقوؽ ممكية  003300 

 سندات   037063635  03346  403335  037803738
          أوراؽ مالية حكومية  3303430  0683333  0003670  033843004

         
          مجموع اإلستثمارات المدرجة  030403048  0703346  5043403  030583703

         
 :غير مدرجة        

0333877  0333877    -    -  أوراؽ بسعر صرؼ عا ـ 
0083083  55    -  أدوات حقوؽ ممكية  0083007 
5763008    -    -  سندات   5763008 
303300    -    -                    إستثماريةاستثمارات في صناديؽ   303300 

030303803  0343343    -           رجةمجموع اإلستثمارات غير مد  8463753 
         

          مجموع اإلستثمارات المتاحة لمبيم  030003008  0703346  6733457  330603633
 

 .في شركات القطاع العاـ درهـألؼ  4363700بمبمغ القيمة العادلة بسندات عمى  المدرجة اتاإلستثمار في سندات ال تتضمف
 

تفاقيات مقايضة إجمالي العا د وبموجباػا فػلف السػنداتادة الشراء إع إتفاقياتالبنؾ  أبـر، 0338سنة  الؿ  تػـ رهناػا واإلحتفػاظ  واا
 :لا   السندات وااللتزامات المالية المرتبطة باا المدرجةالقيمة  يبيفالجدوؿ التالي إف . لد  جاات أ ر  كضمانات باا
 

   (غير مدققة) 0303 سبتمبر 03  (مدققة) 0338ديسمبر  00
 لمدرجةا القيمة

لممطموبات المتعمقة 
  باا

 المدرجة القيمة
 لمموجودات
  المرهونة

 المدرجة القيمة
لممطموبات 
  المتعمقة بها

 المدرجة القيمة
 لمموجودات

   المرهونة
   درهمألف   درهمألف   درهـألؼ   درهـألؼ 
         

 مقايضات إجمالي العا د  6049050  6009074  5053400  5053083
          تمويؿ إعادة الشراء  6399878  4439763  4673033  3333653

         
033663043  030833654  093609004  090049309            



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

03 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 
 (يتبع) استثمارات في أوراق مالية 8
 

تتضػػمف اإلسػػتثمارات فػػي أوراؽ ماليػػة إسػػتثمار فػػي وسػػا ؿ إسػػتثمار مركبػػة وموجػػودات أ ػػر  ماليػػة مركبػػة مثػػؿ التعاػػدات المدينػػة 
المضػػمونة والتػػي يعتمػػد أدا اػػا عمػػى ضػػمانات موجػػودة  ػػارج دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة وتتكػػوف معظماػػا مػػف موجػػودات فػػي 

 . وآسيا الغربية الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا
 
ألػػؼ  453760ألػػؼ درهػػـ و  3473487بمغػػت  0303 سػػبتمبر 03كمػا فػػي  القيمػة اإلسػػمية والقيمػػة العادلػػة لاػػ   اإلسػػتثمارات إف

وقػد تػ ثرت هػ   األوراؽ . (ألؼ درهـ عمى التوالي 3033007ألؼ درهـ و  8003038 – 0338ديسمبر  00)درهـ عمى التوالي 
زمػػة الماليػػة العالميػػة والتػػي نتجػػت عػػف هبػػوط فػػي سػػوؽ الرهونػػات العقاريػػة الثػػانوي فػػي الواليػػات المتحػػدة الماليػػة سػػمبيا  نتيجػػة ل 

إف . باإلضػافة إلػى الػنقص فػي السػيولة الجاريػةالواليات المتحدة األمريكية وأوروبا كٍؿ مف األمريكية واألحواؿ الت مينية األ يرة في 
. عالمي وزيادة التقمبات في سداد قروض اإل تماف ما تزاؿ تؤثر سمبا  عمى القػيـ العادلػةالتواصؿ المستمر في الشؾ في اإلقتصاد ال
  - 0338ديسػػػمبر  00)ألػػػؼ درهػػػـ  0653330 مبمػػػغإن فػػػاض القيمػػػة ب  صػػػصم مػػػف إف التعػػػرض أعػػػال  تػػػـ إدراجػػػ  بالصػػػافي

 .أعال التعرض  مجموعلمقابمة  (ألؼ درهـ 3333550
 

عػػف اإلن فػػاض فػػي القيمػػة العادلػػة مػػف قبػػؿ إدارة البنػػؾ بنػػاء  عمػػى وضػػم السػػوؽ الحػػالي والظػػروؼ لقػػد تػػـ تقػػدير ال سػػا ر الناتجػػة 
 .اإلقتصادية المتوقعة لا   اإلستثمارات

 
 
 إستثمارات في شركات زميمة 9 
 

 ديسمبر 00
0338 

 سبتمبر 03 
 0303 
 اسم الشركة الزميمة 

   (غير مدققة)  (مدققة)
   درهمألف   درهـألؼ 
     

 آر إتش بي كابيتاؿ برهارد  590939690  333633673
 صندوؽ النو  ة  649007  603043
      "ا ـ اس سي أي ألسواؽ اإلمارات"صندوؽ بنؾ أبوظبي التجاري لمؤشر   099906  033604

     
      القيمة المدرجة   590849945  334703548



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

00 

 
 زة الموحدة بالبيانات المالية الموجإيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 
 (يتبع)إستثمارات في شركات زميمة  9
 

 :هي كما يمي في الشركات الزميمةتفاصيؿ استثمار البنؾ إف 
 
 الممكية نسبـة التأسيس بمد الرئيسي النشاط الزميمة الشركات 
سبتمبر  03    

0303 
ديسمبر  00

0338 
      
تقػػػػديـ كافػػػػة ال ػػػػدمات البنكيػػػػة لمشػػػػركات  بي كابيتاؿ برهارد آر إتش (أ

واألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد وال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمية 
واإلستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات الماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ميف 

 واإلستثمارات العقارية

 %05 ماليزيا
 

04% 
 

      
االسػػػػػػتثمار فػػػػػػػي األسػػػػػػػاـ المدرجػػػػػػػة فػػػػػػػي  صندوؽ النو  ة (ب

وفػػي بورصػة أبػػوظبي وسػوؽ دبػػي المػالي 
وؿ مجمػس التعػاوف د فػيأ ػر   بورصات
 .ال ميجي

 %00 %00 اإلمارات العربية المتحدة

      
 صندوؽ بنؾ أبوظبي التجاري لمؤشر (ج

 "ا ـ اس سي أي ألسواؽ اإلمارات"
االسػػػػػػتثمار فػػػػػػػي األسػػػػػػػاـ المدرجػػػػػػػة فػػػػػػػي 

سػػػػػػوؽ دبػػػػػػي المػػػػػػالي و بورصػػػػػػة أبػػػػػػوظبي 
وسػوؽ دبػي المػالي العػالمي التػي يحػددها 

 صػػػػندوؽ بنػػػػؾ أبػػػػوظبي التجػػػػاريمؤشػػػػر 
ا ـ اس سػػػػػػػػػػػػػي أي ألسػػػػػػػػػػػػػواؽ "لمؤشػػػػػػػػػػػػػر 
 "(.مؤشر االوراؽ المالية) " "اإلمارات

 %03 %09 اإلمارات العربية المتحدة

 
بنػػؾ أبػػوظبي التجػػاري هولػػدينغ  ،، اسػػتحو  البنػػؾ مػػف  ػػالؿ شػػركت  التابعػػة الممموكػػة بالكامػػؿ0337مػػايو  03بتػػاري   (أ )

  ."(الشركة الزميمة)"إتش بي كابيتاؿ برهارد، ماليزيا  مف حقوؽ ممكية بنؾ آر %04عمى  ،اس دي أف برهارد( ماليزيا)

اإلسػػػػتحوا  عػػػػف صػػػػافي حصػػػػة البنػػػػؾ فػػػػي القيمػػػػة العادلػػػػة لمموجػػػػودات والمطموبػػػػات تكمفػػػػة تػػػػـ اإلعتػػػػراؼ بالزيػػػػادة فػػػػي 
إدراجاػا ضػمف القيمػة المدرجػة لإلسػتثمار فػي كشارة وتـ  ألؼ درهـ 033373083 والمطموبات الطار ة المحددة البالغة

كامؿ القيمة المدرجة لإلسػتثمارات فػي الشػركات الزميمػة وحػددت ل القيمة قامت اإلدارة بتقييـ إن فاض .شركات الزميمةال
 .عدـ وجود  سا ر إن فاض القيمة

يػتـ تعػديماا إلطفػاءات الموجػودات الممموسػة وغيػر الممموسػة المحػددة  ػالؿ حصة البنؾ فػي أربػاح الشػركة الزميمػة  إف
المعػايير الدوليػة لمتقػارير مفروقات الناتجة مػف تحويػؿ المعػايير المحاسػبية الماليزيػة إلػى  لؾ تـ تعديماا لوك تقييـ الشارة

 .المالية

 0303 سػبتمبر 03كمػا فػي ماليزيػا فػي ألوراؽ الماليػة افػي بورصػة  آر إتش بػي كابيتػاؿ برهػارد ممكية أدوات تـ إدراج
 (.ألؼ درهـ 033503030 – 0338ديسمبر  00)ؼ درهـ أل 335003335اإلستثمارات المدرجة قيمة وبمغت 

عقػػود المػػف  ػػالؿ  آر إتػػش بػػي كابيتػػاؿ برهػػاردسػػتثمارات فػػي اإلصػػافي  م ػػاطر ترجمػػة العممػػة فػػيل ا  جز يػػالبنػػؾ تحػػوط 
نتيجػػة  ألدوات التحػػوط تػػـ اإلعتػػراؼ ب سػػا ر بمبمػػغ . تحػػوط مشػػتقاتكهػػ   العقػػود  تحديػػدلمعمػػالت األجنبيػػة وتػػـ  جمػػةاآل

اإلعتػراؼ والتػي تػـ ( ألؼ درهػـ 0363053تـ اإلعتراؼ ب سا ر بمبمغ  - 0338ديسمبر  00)ألؼ درهـ  3083003
حيػػث لػػـ يكػػف هنػػاؾ أيػػة  الفتػػرة ػػالؿ  حقػػوؽ الممكيػػة سػػحوبات مػػف يكػػف هنػػاؾلػػـ . فػػي بيػػاف الػػد ؿ الشػػامؿ اآل ػػر باػػا

 .ستثمارات في شركة زميمةاإلصافي  إستبعادات مف
 

إف  .البنػػؾ بزيػػادة حصػػة الممكيػػة فػػي صػػندوؽ النو ػػ ة وأصػػبح لػػ  تػػ ثير ماػػـ عمػػى الصػػندوؽقػػاـ ، 0338  ػػالؿ سػػنة (ب )
  .صندوؽ تغ ية النو  ة –اإلستثمار في ه   الشركة الزميمة يحتفظ باا لد  شركة تابعة لمبنؾ 



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

00 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 
 (يتبع)إستثمارات في شركات زميمة  9

 
قاـ البنؾ بزيادة حصػة الممكيػة فػي صػندوؽ بنػؾ أبػوظبي التجػاري لمؤشػر اـ اس سػي أي ألسػواؽ ، 0338  الؿ سنة (ج )

 -هػػ ا االسػػتثمار فػػي شػػركة زميمػػة تحػػتفظ بػػ  شػػركة تابعػػة لمبنػػؾ إف . اإلمػػارات وأصػػبح لػػ  تػػ ثير ماػػـ عمػػى الصػػندوؽ
  .سي أي ألسواؽ اإلمارات ـ اسأصندوؽ تغ ية مؤشر 

 
 :0303 يونيو 03كما في  المم صة لمشركات الزميمة المتواجدةفيما يمي أحدث المعمومات المالية 

 
     درهمألف 

     
 مجموع الموجودات    04094809438
           مجموع المطموبات    00099009436
      صافي الموجودات    0095599330

     
      حصة البنؾ في صافي موجودات الشركات الزميمة    098809770

     
يرادات التشغيؿو  الفوا د إيرادات مجموع    090689008       األ ر  اا

     
      الفترةمجموع ربح     8989489

     
      الشركات الزميمة حصة البنؾ مف أرباح    0009033

 
 

 إستثمارات عقارية 03
 ديسمبر 00

0338 
 سبتمبر 03 

0303 
  

   (غير مدققة)  (مدققة)
   درهمألف   درهـألؼ 
     

 يناير 0كما في   5499490  5003380
 في القيمة العادلة إلستثمارات عقارية  نقص ) (059333 ) (703333

           ممتمكات ومعدات، صافيإلى تحويؿ  ) (049064 -  
      كما في لرصيد ا  4939008  4383380

 
يػػتـ تقػػدير القيمػػة العادلػػة . لمبنػػؾ مػػف قبػػؿ مقي مػػيف مسػػتقميف ليسػػت لاػػـ صػػمة بالبنػػؾ سػػتثمارات العقاريػػةلالالقيمػػة العادلػػة تػػـ تحديػػد 

ي فػي نفػس الموقػم والظػروؼ، مػم التعػديالت ليػتـ عكػس أ مماثمػة لإلستثمارات العقاريػة بانتظػاـ بلعتبػار األسػعار الحاليػة لعقػارات
إف التػػػػاري  الفعمػػػػي لتقيػػػػيـ . تغيػػػػرات فػػػػي الطبيعػػػػة، الموقػػػػم، أو الظػػػػروؼ اإلقتصػػػػادية منػػػػ  تػػػػاري  حصػػػػوؿ العمميػػػػة باػػػػ   األسػػػػعار

 .إف جميم اإلستثمارات العقارية لمبنؾ موجودة في اإلمارات العربية المتحدة. 0303 يونيو 03اإلستثمارات هو 
 

 033053تحويػؿ مبمػغ وبنػاء عمػى  لػؾ، تػـ . لعممياتػ  ال اصػةإستثمارات  العقاريػة مف إحد  ست داـ جزء ا الؿ الفترة قرر البنؾ 
 .، بالصافيممتمكات ومعداتإلى  المست دـالستثمار العقاري في تاري  ه ا التغيير لدرهـ ال ي يمثؿ القيمة العادلة  ألؼ



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

00 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

  موجودات أخرى  00
 ديسمبر 00

0338 
 سبتمبر 03 

0303 
  

   (غير مدققة)  (مدققة)
   درهمألف   درهـألؼ 
     

 فوا د مستحقة القبض    093649903  5363340
 ضرا ب مستقطعة  649076  063630
 مصاريؼ مدفوعة مقدما   959995  0003874

035    -  ة مديفرصيد مقاص 
 أوراؽ قبوؿ  796539450  335003403
      أ ر   9889077  0643780

     
436633076  998609803        

 
 . تنش  أوراؽ القبوؿ عندما يضمف البنؾ الدفعات مقابؿ تقديـ مستندات مسحوبة بموجب  طابات اإل تماف



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

04 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  فترةلم
 
 

 قروض قصيرة ومتوسطة األجل 00
 

 :هي كما يمي( غير مدققة) 0303 سبتمبر 03إف تفاصيؿ القروض قصيرة ومتوسطة األجؿ كما في 
 

 األداة العممة   خالل سنة  سنوات 0-0  سنوات 5-0  المجموع
    درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 

          
0779755    -  0779755    -  أوراؽ مالية غير مضمونة دوالر استرالي 
0409330    -   دوالر هونج كونج  479004  949667 
0099703    -  0099703    -   يف ياباني 
8909506  8909506    -    -   رينغيت ماليزي 

099389800    -  099389800    -   جني  استرليني  
0049430    -  0049430    -   كرونا سموفاكية 
509730    -  509730    -   رند جنوب أفريقيا 

090079064    -    -   فرنؾ سويسري  090079064 
094509333  090509333    -   درهـ إماراتي   090339333 
            دوالر أمريكي  069703  069703  096709333  097469463

          
0098449660  598089506  096049807  094009008    
898079008    -  قروض مشتركة دوالر أمريكي  098589508  699789733 

0999855    -  0999855    -   يورو 
          

4099074  4099074    -    -  قروض مبادلة مجموع العا د دوالر أمريكي 
0909333  0909333    -    -   درهـ إماراتي  

          
4439763  4439763    -    -            قروض عقود إعادة الشراء دوالر أمريكي 

          
0099449888  698809653  0397909070  590699866    

4589009         
تعػػديالت القيمػػة العادلػػة عمػػى القػػروض القصػػيرة 

           والمتوسطة األجؿ والتي تـ التحوط لاا 
          

0094309037          
          

 .قد تـ التحوط ل  بلستعماؿ عقود مقايضة العمالت المتدا مةو ألؼ درهـ  035303733تتضمف القروض القصيرة والمتوسطة األجؿ مبمغ 



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

05 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 (يتبع)ض قصيرة ومتوسطة األجل قرو  00
 

  :هي كما يمي( مدققة) 0338ديسمبر  00إف تفاصيؿ القروض قصيرة ومتوسطة األجؿ كما في 
 األداة العممة    الؿ سنة  سنوات 0-0  سنوات 4-0  المجموع
    درهـألؼ   درهـألؼ   درهـألؼ   درهـألؼ 
          

0533534    -  0533534    -  أوراؽ مالية غير مضمونة راليدوالر است 
0303380    -  0303380    -   دوالر هونج كونج 
0873603    -  0873603    -   يف ياباني 

038433006    -  038433006    -   جني  استرليني  
0003330    -  0003330    -   كرونا سموفاكية 
383540    -  383540    -   رند جنوب أفريقيا 

034863077    -   فرنؾ سويسري  4003085  033533680 
0683534    -    -   دوالر سنغافوري  0683534 

  درهـ إماراتي   8333333  030333333  030403333  033403333
  دوالر أمريكي  036353353  603353  035603333  633803803

          
          

0534483463  338053333  533643360  434473430    
 قروض مشتركة دوالر أمريكي  030803337  036783730  036083738  0337033547

          
3303083  3303083    -    -  قروض مبادلة مجموع العا د دوالر أمريكي 
0033033  0033033    -    -   درهـ إماراتي  

          
3333653  3333653    -    -            إعادة الشراء قروض عقود دوالر أمريكي 

          
0733463075  836303330  837533763  737383438    

          

3533307         
تعػػديالت القيمػػة العادلػػة عمػػى القػػروض القصػػيرة 

           والمتوسطة األجؿ والتي تـ التحوط لاا 
          

0738003733          
          

 .قد تـ التحوط ل  بلستعماؿ عقود مقايضة العمالت المتدا مةو ألؼ درهـ  034003680وض القصيرة والمتوسطة األجؿ مبمغ تتضمف القر 



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

06 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 (يتبع)قروض قصيرة ومتوسطة األجل  00
 

 (غيػر مدققػة) 0303 سػبتمبر 03األوراؽ المالية غير المضمونة كؿ ربػم سػنة ونسػبة الفا ػدة كمػا فػي ة عمى فا دتستحؽ دفعات ال
 :هي كما يمي

 
 العممة خالل سنة سنوات 0-0 سنوات 0-5

    
 - فا ػػػػػدة عمػػػػػى أسػػػػػاس معػػػػػدؿ سػػػػػػعر 

سػترالي لثالثػة أشػار زا ػد االالدوالر 
 .نقطة أساسية 03

 -  دوالر استرالي

 - ساس معدؿ سعر فا دة عمى أ
 المعروض لثالثة أشار زا د هيبور
 .نقطة 08

 هيبورفا دة عمى أساس معدؿ سعر 
 04 المعروض لثالثة أشار زا د

 .نقطة

 دوالر هونج كونج

 - % 0355فا دة بمعدؿ ثابت بسعر 
 .بالسنة

 -  يف ياباني

 - فا دة بمعدؿ ثابت بسعر 
 .بالسنة% 43504

 -  جني  استرليني 

 - اس بريبور لثالثة فا دة عمى أس
 .نقطة أساسية 00أشار زا د 

 -  كرونا سموفاكية

فا دة عمى أساس جيبار لثالثة  
 .نقطة أساسية 30أشار زا د 

 -  رند جنوب أفريقيا

 -  - % 0365فا دة بمعدؿ ثابت بسعر 
 .بالسنة

 فرنؾ سويسري

% 430فا دة بمعدؿ ثابت بسعر 
 .بالسنة

 -  -  رينغيت ماليزي

-  .بالسنة% 5ابت بسعر فا دة بمعدؿ ث فا دة عمى أساس ايبور لثالثة أشار 
 .نقطة أساسية 043إلى  033زا د 

 درهـ إماراتي 

% 3364فا دة بمعدؿ ثابت بسعر 
 .بالسنة

فا دة عمى أساس ليبور لثالثة 
 .أساسيةنقطة  003أشار زا د 

ثالثة أشار ل عمى أساس ليبورفا دة 
 .نقطة أساسية 03زا د 

 يدوالر أمريك

 
نقطػة أساسػية زيػادة عمػى  0634نقطة أساسية إلى  04تستحؽ دفعات الفا دة عمى القرض المشترؾ كؿ شار بسعر كوبوف يعادؿ 

نقطة  074نقطة أساسية إلى  0634ليبور لشار، وتستحؽ دفعات الفا دة عمى القرض المشترؾ كؿ ربم سنة بسعر كوبوف يعادؿ 
 .يحؽ لمبنؾ أف يمدد القرض المشترؾ لمدة عاميف إضافييف مف تاري  اإلستحقاؽ .أساسية زيادة عمى ليبور لثالثة أشار

 
 يةنقطػة أساسػ 033 كػؿ ربػم سػنة بسػعر كوبػوف يعػادؿالفا دة عمى القروض مف عمميات مقايضة العا د اإلجمػالي تستحؽ دفعات 

 .أشار لستةليبور  مىع يةنقطة أساس 033 لثالثة أشار وكؿ نصؼ سنة بسعر كوبوف يعادؿ ايبورليبور و  عمى
 

 يةنقطػة أساسػ 007 إلػى 75 كؿ نصػؼ سػنة بسػعر كوبػوف يعػادؿات إعادة الشراء يالفا دة عمى القروض مف اتفاقتستحؽ دفعات 
 .أشار لستةليبور  عمى



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

07 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 األجل طويمة قروض 00
       

 ديسمبر 00
 0338 
 سبتمبر 03 

 0303 
 األداة  العممة 

     (غير مدققة)  (مدققة)
     درهمألف   درهـألؼ 
       

 أوراؽ مالية غير مضمونة  ليرة تركي  909750  833033
   درهـ إماراتي  5339333  4333333
          دوالر أمريكي  709463  603353

       
5503553  6679000     

 سندات ثانوية بسعر فا دة عا مة  دوالر أمريكي  090839005  030073780
 "0"قروض الطبقة الثانية   درهـ إماراتي  696079456  535063345

       

83370  079870    
األجػػػػؿ  طويمػػػػةتعػػػديالت القيمػػػػة العادلػػػة عمػػػػى قػػػروض 

        والتي تـ التحوط لاا 
       

735083383  894909675            
 

( غيػػر مدققػػة) 0303 سػػبتمبر 03فػػي  عمياػػا وأسػػعار الكوبػػوف متػػ  رة اإلسػػتحقاؽالفا ػػدة عمػػى األوراؽ الماليػػة غيػػر المضػػمونة إف 
  : كما يمي

 العممة  سنوات 5أكثر من 
     

 ليرة تركي  .بالسنة% 00364فا دة بمعدؿ ثابت بسعر 
 درهـ إماراتي  .بالسنة% 5بسعر فا دة بمعدؿ ثابت 

 دوالر أمريكي  .بالسنة% 430764فا دة بمعدؿ ثابت بسعر 
 

 زيػادة عمػى يةنقطػة أساسػ 53 بسػعر كوبػوف يعػادؿكؿ ثالثة أشار بنااية  عا مةالفا دة عمى السندات الثانوية بسعر فا دة تستحؽ 
ة مف مؤسسات مالية  ارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وهػي مؤهمػة تـ الحصوؿ عمى األوراؽ المالية الثانوي. أشار لثالثةليبور 

سػػنويا  % 03وبعػػد  لػػؾ يػػتـ إطفاؤهػػا بمعػػدؿ  0300كقػػرض ثػػانوي رأسػػمالي بالدرجػػة الثانيػػة لم مػػس سػػنوات األولػػى ولغايػػة عػػاـ 
تػـ إعتمػاد هػ ا . 0300اـ إ ا لػـ يػتـ إسػترجاعاا  ػالؿ عػ( 04إيضػاح )و لؾ ألغراض إحتساب كفاية رأس المػاؿ  0305ولغاية 

 .مف قبؿ البنؾ المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 "0"قرض الطبقة الثانية 
ة جديػدة يشكؿ ودا م حكومعمى السيولة دعـ توفير ب العربية المتحدة االماراتدولة الحكومة االتحادية في  ، قامت0337في عاـ 

قامػػػت ، 0337 فػػػي ناايػػػة عػػػاـ. ، بمػػػا فياػػػا بنػػػؾ أبػػػوظبي التجػػػاريالعربيػػػة المتحػػػدة لدولػػػة اإلمػػػارات فػػػي البنػػػوؾ التجاريػػػة الر يسػػػية
 مػارسفػي . لقػرض مؤهػؿ مػف الطبقػة الثانيػةالعربية المتحدة بتقػديـ عػرض لتحويػؿ هػ   الودا ػم  لدولة اإلمارات ةاالتحاديالحكومة 
مػػف الحكومػػة االتحاديػػة المسػػتممة درهػػـ لػػؼ أ 535063345مبمػػغ ودا ػػم العمػػالء بتحويػػؿ تطبيػػؽ  يػػار عمػػى البنػػؾ  وافػػؽ، 0338

تسػتحؽ و  مػف تػاري  اإلصػدارسػنوات  6 إف قػرض الطبقػة الثانيػة يسػتحؽ  ػالؿبحسػب العػرض، . لقرض مؤهؿ مف الطبقة الثانية
سػػنويا  % 4سػػنويا  لمسػػنة الثالثػػة و % 334ألوؿ سػػنتيف و  0338 مػػارس 00إبتػػداء  مػػف  سػػنويا  % 3الفوا ػػد كػػؿ ربػػم سػػنة بمعػػدؿ 

مػػف  بناايػة السػنوات ال مػس األولػىكامػػؿ بالأو  جز يػا  تسػديد القػرض لمبنػػؾ  يػار ب. سػنويا  لمفتػرة المتبقيػة% 4304سػنة الرابعػة و لم
 .رأس الماؿل مؤهؿ لمطبقة الثانيةالقرض  إف ه األغراض تنظيمية  .اإلصدارتاري  



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

08 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03ية في المنته لمفترة
 
 

 مطموبات أخرى 04
 ديسمبر 00

0338 
 سبتمبر 03 

 0303 
  

   (غير مدققة)  (مدققة)
   درهمألف   درهـألؼ 
     

 فوا د مستحقة الدفم  090059000  8803338
 م صصات نااية ال دمة لمموظفيف  0569607  0033860
 نة أ ر دا نوف وأرصدة دا   8049077  6053380

 حساب مقاصة دا ف  09370  535
 إيرادات مؤجمة  0459005  0503770

 أوراؽ قبوؿ  796539450  335003403
      أ ر   9859004  8743043

     
636333554  0093839000        

 
 . اإل تمافتنش  أوراؽ القبوؿ عندما يضمف البنؾ الدفعات مقابؿ تقديـ مستندات مسحوبة بموجب  طابات 

 
 

 رأس المال 05
   المصرح به   المصدر والمدفوع بالكامل
 ديسمبر 00

0338 
  سبتمبر 03 

0303 
    

     (غير مدققة)  (مدققة)
   ألف درهم  درهمألف   درهـألؼ 
       

        درهـ 0اساـ عادية بقيمة   498039333  498039333  337033333
 
 

  الموظفين أسهم برنامج حوافز 06
 

بقػػاء و لػػؾ بغػػرض تقػػػدير "( البرنػػػامج)"طويػػؿ األجػػػؿ لممػػوظفيف  حػػوفزبرنػػػامج البنػػؾ  أنشػػ  ووفقػػػا  . المػػوظفيف الر يسػػػييف الجيػػديفواا
 .لمبرنامج، سيتـ منح الموظفيف أساـ في البنؾ عندما تستوفي شروط اإلكتساب

 
الوفػػاة أو العجػػز أو )روؼ  اصػػة  ػػالؿ فتػػرة المػػنح مثػػؿ ظػػمقابمػػة  دمػػة لػػثالث سػػنوات مػػف تػػاري  المػػنح أو  –شػػروط اإلكتسػػاب 

 .(التقاعد أو إنااء ال دمة



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

09 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

  (يتبع)أسهم برنامج حوافز الموظفين  06
 

 :كما يمي يإف الحركة عمى برنامج األساـ ه
 رديسمب 00

0338 
 سبتمبر 03 

0303 
  

   (غير مدققة)  (مدققة)
     

 يناير 0في  الموقوفةاألساـ   0090709008  0330353053
 السنة/ الفترةاألساـ الممنوحة  الؿ   0793589090  - 

      السنة/ الفترة الؿ  الموزعةاألساـ   -  ) (030603800
     

      في  لموقوفةااألساـ   4390009603  0030603007
     
      في  التي يحؽ توزيعاااألساـ   -   - 

 
 

 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة
 (غير مدققة)

 سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في  
 (غير مدققة)

  

0338  0303  0338  0303   
   درهمألف   درهـألؼ   درهمألف   درهـألؼ 
         

83030  009600  03670  79360  
 معترؼ باا " البرنامج"تكاليؼ 

          في بياف الد ؿ 
 
 

 سندات رأس مال 07
 

  قسػػـ الماليػػة لحكومػػة أبػػوظبيقػػاـ ، وكجػػزء مػػف إسػػتراتيجية الحكومػػة لمتعامػػؿ مػػم األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة، 0338فػػي  فبرايػػر 
مميػار درهػـ  3 إسػمية مف بنػؾ أبػوظبي التجػاري بقيمػة"( السندات)" "0"ولى الطبقة األتنظيمية مف  رأس ماؿسندات  فيباالكتتاب 

 . البنوؾ التجارية الر يسية األ ر  في إمارة أبوظبي فيأ ر  مماثمة  رأس ماؿ، باإلضافة إلى سندات "(السندات)"
 

محػػػدد لمسػػػداد، وهػػػي قابمػػػة ال تتمتػػػم هػػػ   السػػػندات بحػػػؽ التصػػػويت، وهػػػي سػػػندات دا مػػػة غيػػػر مجمعػػػة ل ربػػػاح ولػػػيس لاػػػا تػػػاري  
لالسترداد مف جاة اإلصدار وفقا  لشروط معينة، وتمثؿ ه   السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة وثانوية عمى البنؾ وتتسػاو  

ت ضػػم السػػػندات . مطالبػػات الػػدا نيف الر يسػػييفبعػػػد حػػاممي السػػندات  تحقػػوؽ والتزامػػا تػػػ تيو . فػػي رتبتاػػا دوف أي تفاضػػؿ بيناػػا
باإلضػافة  ايبػورلسػتة أشػار  عا مػةومعػدؿ فا ػدة  0303تستحؽ الدفم كؿ سػتة أشػار حتػى فبرايػر % 5ا دة سنوي بنسبة لمعدؿ ف

ال يحػػؽ لحػػاممي . القسػػا ـعػػدـ إجػػراء دفعػػات  ي تػػارالحصػػري أف  ل يػػار يحػػؽ لمبنػػؾ وفقػػا   إال أنػػ ، بعػػد  لػػؾ سػػنويا  % 030 إلػػى
وعػالوة  عمػى  لػؾ، فػلف . إ الؿبمثابة  القسا ـالبنؾ عمى عدـ تقديـ دفعات   ياربر وال يعت القسا ـالسندات مطالبة البنؾ بدفعات 

 "(. حاالت تستوجب عدـ الدفم)"بتاري  الدفعة المعنية  القسا ـهناؾ ظروفا  معينة يحظر عمى البنؾ في ظماا القياـ بدفعات 
 

اإلعالف عػف أو دفػم ( أ: )، فلن  ال يحؽ لجاة اإلصدارعدـ الدفم حدوث حالةعدـ الدفم أو في حاؿ  با تيارفي حاؿ قاـ البنؾ 
أو ت فيض أو االسػتحوا  بػ ي وسػيمة كانػت عمػى أي جػزء مػف رأس المػاؿ أو إلغاء المطالبة أو شراء ( ب)أو توزيم أية أرباح؛ أو 

إلزاميػػة أناػػا بنودهػػا عمػػى أو أوراؽ ماليػػة مػػف جاػػة اإلصػػدار مسػػاوية لمسػػندات أو أقػػؿ مناػػا، باسػػتثناء األوراؽ الماليػػة التػػي تػػنص 
 . ف بالكامؿتيالتسوية أو التحويؿ إلى حقوؽ ممكية في أي حالة إال إ ا تـ، أو لحيف، سداد دفعتيف ثابتتيف متتالي



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

03 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 إيرادات الفوائد 08
   سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 03لمنتهية في أشهر ا التسعة

   (غير مدققة)  (غير مدققة)
0338  0303  0338  0303   
   درهمألف   درهـألؼ   درهمألف   درهـألؼ 
         

 قروض وسمفيات لمبنوؾ  589690  033460  0009449  0003540
 قروض وسمفيات لمعمالء  097539300  035003647  499759399  338633046
          إستثمارات في أوراؽ مالية  489508  333080  0069004  0063538

         
430033348  590009680  036303503  098579040            

 
 

 الفوائد مصاريف 09
   سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

   (غير مدققة)  (غير مدققة)
0338  0303  0338  0303   
   درهمألف   درهـألؼ   درهمألف   درهـألؼ 
         

 ودا م البنوؾ  079000  003008  969784  603350
 ودا م العمالء  6809438  4573045  098009700  037803464

3503560  0099700  0353050  0049780  
يػػػػػػػة مدينػػػػػػػة تػػػػػػػـ إصػػػػػػػدارها أوراؽ مال

 ومطموبات ثانوية

0753580  0089500  0003088  0599980  
ماليػػػػػػػة إلزاميػػػػػػػػة أوراؽ عمػػػػػػػػى فوا ػػػػػػػد 

           طويمة األجؿ وسنداتلتحويؿ ا
         

036043330  095879758  7463705  9809080            



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

00 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  مفترةل
 
 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  03
   سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

   (غير مدققة)  (غير مدققة)
0338  0303  0338  0303   
   درهمألف   درهـألؼ   درهمألف   درهـألؼ 
         
 إيرادات الرسوم والعموالت        
         

 رسـو بنكية ل فراد  0089869  0033858  0979333  0373307
 رسـو بنكية لمشركات  0469070  0373075  0399964  0473006
 رسـو وساطة  09403  33036  49036  043088

303838  009078  073054  69766  
شطة رسـو مف صناديؽ اإل تماف واألن

 اإل تمانية األ ر 
          رسـو أ ر   069680  003050  069403  073764

         
 مجموع إيرادات الرسوم والعموالت  0399903  0603783  7699778  6803687
          مصاريؼ الرسـو والعموالت ) (009000 ) (033003 ) (679708 ) (343304

         
          صافي إيرادات الرسوم والعموالت  0869789  0403555  7309363  6373650

 
 

 قيمة الموجودات الماليةإنخفاض  مخصصات 00
 

   سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة
   (غير مدققة)  (غير مدققة)

0338  0303  0338  0303   
   درهمألف   هـدر ألؼ   درهمألف   درهـألؼ 
         

030333533  090959908  6373008  6399074  

م صصػػػػػػػػات إن فػػػػػػػػاض القيمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى 
القػػػػػػػروض والتسػػػػػػػايالت، صػػػػػػػافي مػػػػػػػف 

 (5إيضاح )المبالغ المستردة 

0803430  0009487  003307  59088  

م صصػػػػػػػػات إن فػػػػػػػػاض القيمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى 
اإلسػػػػػػػػػػػػتثمارات فػػػػػػػػػػػػي األوراؽ الماليػػػػػػػػػػػػة 

 (7إيضاح )

0533508  0039737  733303  409505  

إن فػػػػػػػػاض القيمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى  م صصػػػػػػػػات
إيضػػاح ) عػػدـ تسػػديد إ تمػػاف مقايضػػات

00)           
         

036333730  096439000  7033600  6559887            



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

00 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

  العائد عمى السهم 00

 األساسي 
عمػػى المتوسػػط  البنػػؾالعا ػػدة إلػػى حقػػوؽ الممكيػػة فػػي  الفتػػرةيػػتـ احتسػػاب العا ػػد األساسػػي عمػػى السػػاـ و لػػؾ بقسػػمة صػػافي أربػػاح 

 .الفترةالمرجح لعدد األساـ القا مة  الؿ 
 

 .ا في إحتساب العا د األساسي عمى الساـإف األساـ العادية التي سوؼ تصدر عند تحويؿ السندات اإللزامية التحويؿ تـ إدراجا

 
   سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

   (غير مدققة)  (غير مدققة)
0339  0303  0339  0303   

         

5703033  89956  033663  0079704  
 أرباح الفترة العا دة إلى مساهمي البنؾ صافي 

  (لالؼ الدراهـب) 

0063704  779604  073308  059507  
فوا د عمى األوراؽ المالية اإللزامية : يضاؼ

 (بلالؼ الدراهـ) لمفترةالتحويؿ 

0033333) ( 0409000) ( 0033333) ( 0039666) ( 
بلالؼ )الفا دة المدفوعة لسندات رأس الماؿ : ينزؿ

 (الدراهـ
         
         

5803064  0569740) ( 363076) ( 0009585  

المعدلة العا دة إلى  (ال سا ر/ )صافي األرباح
بلالؼ ) الفترةحقوؽ الممكية في البنؾ  الؿ 

 (أ( )الدراهـ
         
         

337033333  498039333  337033333  498039333  
المتوسط المرجح لعدد األساـ في اإلصدار  الؿ 

 (باآلالؼ) الفترة

6743486  7859597  6743486  7859597  
المتوسط المرجح لعدد األساـ الناتجة عف : يضاؼ

 (باآلالؼ)األوراؽ المالية اإللزامية التحويؿ 

43530) ( 049350) ( 003060) ( 439000) ( 
المتوسط المرجح لعدد األساـ الناتجة مف : ينزؿ

          (باآلالؼ)برنامج  يار شراء األساـ لمموظفيف 
         

434783844  595609546  434703303  595559065  
 المتوسط المرجح لعدد األساـ في اإلصدار 

 (ب) (بلالؼ الدراهـ) الؿ الفترة  
         
         

3300  3930) ( 3330) ( 3934  
 (الدراهـب) عمى الساـ (ال سارة/ )العا د األساسي

  (ب(/ )أ)
         



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

00 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة عمق إيضاحات تت

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 التزامات ومطموبات طارئة 00
 

 :لقد كاف لد  البنؾ االلتزامات والمطموبات الطار ة التالية
 ديسمبر 00

0338 
 سبتمبر 03 

 0303 
  

   (غير مدققة)  (مدققة)
   درهمألف   درهـألؼ 
     
 عمالءعن  التزامات نيابةً     

 اعتمادات مستندية  098609790  330363075
  طابات ضماف  0099099479  0533663408
 التزامات قابمة لاللغاء لتقديـ تسايالت إ تمانية   090969003  336803040
 التزامات غير قابمة لاللغاء لتقديـ تسايالت إ تمانية   0397689094  0737033603
      مقايضات عدـ تسديد إ تماف  095049080  033363306

     
3437303733  0094339066   

 أخرى    
 التزامات مصاريؼ رأسمالية مستقبمية   4009706  0833803
      التزامات إستثمار في أوراؽ مالية  6049309  0343338

     
3530333000  0094679900        

 
، قاـ البنؾ الفترة الؿ . ألؼ درهـ 034033070ؾ لمقايضات عدـ تسديد إ تماف صافي مف الم صصات مبمغ بمغ تعرض البن

مقابؿ طمبات تسديد ( ألؼ درهـ 0533508 – 0338 سبتمبر 03)، (00إيضاح )ألؼ درهـ  0033636بت صيص مبمغ 
 .وصيات المقي ميف المستقميفو لؾ باإلعتماد عمى تقارير وت لمقايضات عدـ تسديد إ تماف من فضةمتوقعة 



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

04 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 المعمومات القطاعية  04
 

سػاـ البنػؾ عمى أساس التقارير الدا ميػة المتعمقػة ب ق األعماؿتعريؼ قطاعات  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقـ يتطمب 
 . الموارد لمقطاعات وتقييـ أدا اا لتوزيموالتي يتـ مراجعتاا دوريا  مف قبؿ صانعي القرارات المتعمقة بالعمميات و لؾ 

 
 توزيػػمف البيانػػات فػػي التقػػارير التػػي قػػد مت إلػػى المجنػػة التنفي يػػة لمبنػػؾ، بصػػفتاا صػػانم القػػرارات المتعمقػػة بعمميػػات البنػػؾ، بغػػرض إ

 7ووفقػا  لممعيػار الػدولي إلعػداد التقػارير الماليػة رقػـ . األداء، تركز بشكؿ أكثر تحديدا  عمى قطاعات األعماؿ لمبنػؾ الموارد وتقييـ
الموجودات  تـ بياف. ل فراد و دمات االستثمار والتمويؿ البنكيةلممؤسسات وال دمات  البنكيةفلف قطاعات األعماؿ هي ال دمات 

 . في الجدوؿ التالي ل جازة الداعمة ل عماؿحدد لقطاعات معينة والمطموبات واألداء والتي لـ ت
 

 :األعماؿقطاع ليرادات ونتا ج البنؾ وفقا  إلفيما يمي تحميؿ 
 

  المجموع
 األجهزة 

  الداعمة لألعمال
اإلستثمارات 

  والتمويل
الخدمات البنكية 

  لممؤسسات
 الخدمات 

   البنكية لألفراد
   ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم

           

          
 03أشهر المنتهية في  التسعةفترة 

 غير مدققة - 0303 سبتمبر
           

096489656  689630  4809580  8649600  090009850  
صافي إيرادات الفوا د بعد توزيعات 

 المودعيف
           

           

9899990  509597  0049935  0889463  4009300  

، باستثناء العمميات األ ر إيرادات 
 ةأرباح شرك(/  سا ر)الحصة في 

 زميمة
           

           

0909308    -    -  0369640  009600) ( 
 ةأرباح شرك (/ سا ر) الحصة في
 زميمة

           

           

090959908) (   -    -  096089809) ( 6679399) ( 
م صص إن فاض القروض 

 والسمفيات
           

           

0449094) (   -  0049960) ( 099000) (   -  
إن فاض قيمة اإلستثمارات المتاحة 
 لمبيم ومقايضات عدـ تسديد ا تماف

           

           
طفاءات ) (509037 ) (99674 ) (79047 ) (09803 ) (739048  إستاالكات واا

           

           
 مصاريؼ العمميات األ ر  ) (7089344 ) (0009903 ) (999005 ) (499763 ) (090339349

           

           

009048  739608  0949840  4439900) ( 0969839  
  (ال سا ر/ )صافي األرباح

 قبؿ الضرا ب 
           

           
09089) (   -    -  09089) (   -  الضرا ب 

           

           

099359  739608  0949840  4409000) ( 0969839  
  (ال سا ر/ )األرباح صافي

 بعد الضرا ب 
           

           
0089000  0089000    -    -    -  المصروفات الرأسمالية  

           

           



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

05 

 
 الموجزة الموحدة بالبيانات المالية إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 (يتبع) المعمومات القطاعية  04
 

  المجموع
 األجازة 

  الداعمة ل عماؿ
اإلستثمارات 

  والتمويؿ
ال دمات البنكية 

  لممؤسسات
 ال دمات 

   البنكية ل فراد
   ألؼ درهـ  ألؼ درهـ  ألؼ درهـ  ألؼ درهـ  ألؼ درهـ

           

          
 03أشار المنتاية في  التسعةفترة 
 غير مدققة - 0338 سبتمبر

           

033063804  463030  6403300  5343304  8503706  
صافي إيرادات الفوا د بعد توزيعات 

 المودعيف
           

           

8583555  363508  0003037  3373708  0503303  
، باستثناء عمميات األ ر الإيرادات 

 الحصة في أرباح شركة زميمة
           

           
0703543    -    -  0703543    -  الحصة في أرباح شركة زميمة 

           

           

030333533) (   -    -  6303584) ( 4303834) ( 
م صص إن فاض القروض 

 والسمفيات
           

           

3453050) (   -  3453050) (   -    -  
المالية إن فاض قيمة اإلستثمارات 

 وغير المالية
           

           
طفاءات ) (333684 ) (63308 ) (43030 ) (03504 ) (443040  إستاالكات واا

           

           
 لعمميات األ ر مصاريؼ ا ) (5033060 ) (0303473 ) (0043804 ) (353567 ) (030383453

           

           
 صافي األرباح قبؿ الضرا ب  0343603  0533075  0663043  453457  6303607

           

           
03350) (   -    -  03350) (   -  الضرا ب 

           

           
 د الضرا بصافي األرباح بع  0343603  0503004  0663043  453457  6333546

           

           
0673000  0673000    -    -    -  المصروفات الرأسمالية  

           

           



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

06 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 (يتبع) المعمومات القطاعية  04
 

  المجموع
 األجهزة 

  لداعمة لألعمالا
اإلستثمارات 

  والتمويل
الخدمات البنكية 

  لممؤسسات
 الخدمات 

   البنكية لألفراد
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

           

          
 03أشهر المنتهية في  الثالثةفترة 

 غير مدققة - 0303 سبتمبر
           

8779308  009960  859430  0059398  4009576  
صافي إيرادات الفوا د بعد توزيعات 

 المودعيف
           

           

4759545  039963  0069056  0709405  0549894  

، باستثناء العمميات األ ر إيرادات 
 ةأرباح شرك(/  سا ر)الحصة في 

 زميمة
           

           

989880    -    -  979837  09375  
 ةأرباح شرك(/  سا ر)الحصة في 

 زميمة
           

           

6399074) (   -    -  0089040) ( 0739900) ( 
م صص إن فاض القروض 

 والسمفيات
           

           

469700) (   -  469700) (   -    -  
المالية إن فاض قيمة اإلستثمارات 

 وغير المالية
           

           
طفاءات ) (069990 ) (09058 ) (09434 ) (606 ) (009069  إستاالكات واا

           

           
 مصاريؼ العمميات األ ر  ) (0709007 ) (0069393 ) (009008 ) (069308 ) (4469760

           

           
 ضرا بصافي األرباح قبؿ ال  099096  0089849  0039004  079077  0059646

           

           
644) (   -    -  644) (   -  الضرا ب 

           

           
 صافي األرباح بعد الضرا ب  099096  0089035  0039004  079077  0059330

           

           
789008  789008    -    -    -  المصروفات الرأسمالية  

           

           



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

07 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 (يتبع) المعمومات القطاعية  04
 

  المجموع
 األجازة 

  الداعمة ل عماؿ
اإلستثمارات 

  والتمويؿ
ال دمات البنكية 

  لممؤسسات
 ال دمات 

   البنكية ل فراد
   ألؼ درهـ  ألؼ درهـ  ألؼ درهـ  ألؼ درهـ  ألؼ درهـ

           

          
 03فترة الثالثة أشار المنتاية في 

 غير مدققة - 0338 سبتمبر
           

7003047  003500  0003456  0053778  0303058  
صافي إيرادات الفوا د بعد توزيعات 

 المودعيف
           

           

0363048  03345) ( 033030  0333530  0083000  
، باستثناء العمميات األ ر إيرادات 

 زميمة ةالحصة في أرباح شرك
           

           
603033    -    -  603033    -  زميمة ةالحصة في أرباح شرك 

           

           

6373008) (   -    -  3483635) ( 0373380) ( 
م صص إن فاض القروض 

 اتوالسمفي
           

           

0303360) (   -  0303360) (   -    -  
المالية  إن فاض قيمة اإلستثمارات 

 وغير المالية
           

           
طفاءات ) (003007 ) (03307 ) (03700 ) (656 ) (063805  إستاالكات واا

           

           
 مصاريؼ العمميات األ ر  ) (0043303 ) (833846 ) (433530 ) (033070 ) (0633643

           

           
 صافي األرباح قبؿ الضرا ب ) (033330 ) (403876  0353673  33007  333473

           

           
533) (   -    -  533) (   -  الضرا ب 

           

           
 صافي األرباح بعد الضرا ب ) (033330 ) (403500  0353673  33007  303833

           

           
0303780  0303780    -    -    -  المصروفات الرأسمالية  

           

           
 

 غير مدققة - 0303 سبتمبر 03في  كما        
           

 دات القطاعيةالموجو   6590049968  7398909707  0890859868  094509890  07598679445
           

           
 المطموبات القطاعية  0093859730  5494009559  7899059070  0689004  05696039766

           

           
 مدققة - 0338ديسمبر  00كما في           
           

 وجودات القطاعيةالم  4830353304  5733633333  0030733704  033363357  05330373667
           

           
 المطموبات القطاعية  0036303003  0333003403  7035683703  0703870  03030073548

           



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

08 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 ( يتبع)المعمومات القطاعية  04

 الجغرافيةلمعمومات ا
القطاع المحمػي مثؿ حدة تدولة اإلمارات العربية المت إف .والسوؽ الدولي السوؽ المحمي قطاعيف جغرافييف وهماالبنؾ ضمف  يعمؿ

والسػوؽ الػدولي والػ ي يمثػؿ عمميػات  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وشػركات  التابعػة،عمميات البنؾ التي تنش  مف فروع البنؾ فل
إف عمميػات . دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة لبنؾ التي تنش  مف فروع  في الاند ومف  الؿ شركات  التابعة وشركت  الزميمة  ارجا

موجودات غير متداولػة باسػتثناء اإلسػتثمارات فػي شػركات زميمػة واألدوات الماليػة )ومعمومات البنؾ المتعمقة بالموجودات القطاعية 
 :ما يمياع جغرافي وهي كوفقا  لكؿ قط( األ ر 

 
   (غير مدققة)محمي   (غير مدققة)دولي 

   أشهر المنتهية في التسعة  أشهر المنتهية في التسعة
   0303 سبتمبر 03  0338 سبتمبر 03  0303 سبتمبر 03  0338 سبتمبر 03

   ألف درهم  ألؼ درهـ  ألف درهم  ألؼ درهـ
         
 إيرادات         

003633  009400  033353064  096059004  
صافي إيرادات الفوا د بعد توزيعات 

 المودعيف
         

         
  ر األعمميات الإيرادات   9699455  8553635  0009556  0733463

         

 
   (غير مدققة)محمي   (غير مدققة)دولي 

   الثالثة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في
   0303 سبتمبر 03  0338 سبتمبر 03  0303 سبتمبر 03  0338 سبتمبر 03

   ألف درهم  ألؼ درهـ  ألف درهم  ألؼ درهـ
         
 إيرادات         

03785  49097  7033350  8709840  
صافي إيرادات الفوا د بعد توزيعات 

 المودعيف
         

         
 العمميات األ ر إيرادات   4749304  0353503  0339400  603878

         

 
   محمي  دولي

   0303سبتمبر  03  0338ديسمبر  00  0303سبتمبر  03  0338ديسمبر  00
   (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)

   ألف درهم  ألؼ درهـ  ألف درهم  ألؼ درهـ
         
  -    -  ثمارات عقاريةإست  4939008  4383380 

         

         
 ممتمكات ومعدات، صافي  8689983  6753605  49973  33874

         



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

09 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 كفاية رأس المال 05
 

 :كما يمي هي" 0"إف النسب المحتسبة بما يتماشى مم بازؿ 
   0بازل 

 ديسمبر  00
0338 

  سبتمبر 03 
0303 

  

   (غير مدققة)  (مدققة)
   درهمألف   درهـألؼ 
 "0"رأس المال الطبقة األولى     
     

 رأس الماؿ  498039333  337033333
 إحتياطي نظامي وقانوني   096079979  035063868
 حتياطي طواريءي عاـ وااحتياط  090539333  030433333
 إحتياطي تحويؿ عمالت أجنبية  0059046 ) (0403605

 أرباح مستبقاة  7009806  030533500
 حصة غير مسيطرة في صافي موجودات الشركات التابعة  899076  583376
 ، بالصافيبرنامج  يار شراء أساـ لمموظفيف ) (089903 ) (003307

 إلزامية التحويؿ أوراؽ مالية  496879444  336303800
 (06إيضاح ) ماؿ سندات رأس  493339333  333333333
 %(43)إستثمارات في شركات زميمة : ينزؿ ) (096409470 ) (030803003

  -            (نتيجة تعديؿ التصنيؼ)التعرضات اإل تمانية : ينزؿ ) (6859905 
0630303006  0598459050        

 "0"قة الثانية رأس المال الطب    
     

 (5إيضاح ) سا ر إن فاض القيمة لمقروض والسمفيات المقي مة كمجموعة   095069860  034333743
 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  0069479 ) (0833068

 (00إيضاح ) طويمة األجؿقروض   696079456  535063345
  (00إيضاح )ر صرؼ عا ـ ثانوية بسع سندات  090839005  030073780
 %(43)إستثمارات في شركات زميمة : ينزؿ ) (096409470 ) (030803008

  -            (نتيجة تعديؿ التصنيؼ)التعرضات اإل تمانية : ينزؿ ) (6859905 
538543480  690409506        

     
      مجموع رأس المال المؤهل  0099879879  0333563603

 :الموجودات المرجحة بالمخاطر    
     

 م اطر اإل تماف  00899009008  00530833007
 م اطر السوؽ  095089873  534003087
           م اطر التشغيؿ  594359436  435463537

           مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر  00798069094  00733643333
      كفاية رأس المالنسبة   05995%  06307%



 أبوظبي التجاري  بنك
 ة مساهمة عـامةشرك

 

43 

 
 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 

 (يتبع) 0303 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة
 
 

 (يتبع) كفاية رأس المال 05
 

كمػا  بموجب تعميمات البنؾ المركزي لدولة اإلمػارات العربيػة المتحػدة %00البالغ  الحد االدنى هي فوؽنسبة كفاية رأس الماؿ إف 
 .%(00 – 0338ديسمبر  00) 0303سبتمبر  03في 

 
 

 فترة التقريرل أحداث الحقة 06
 

 األعمال إندماج
 

في دولة اإلمارات العربية روياؿ بنؾ أوؼ سكوتالند لال دمات المصرفية ل فراد أعماؿ عمى بنؾ الاستحو  ، 0303أكتوبر  0في 
المترتبػة عػف عمميػة اإللتزامػات  صػافيو لؾ مقابػؿ درهـ ألؼ  533503 يبمغ نقدي إجماليمبمغ  قبضمقابؿ  "(عماؿاأل)" المتحدة

 .ا اإلستحوا عمى ه  البنؾ المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وافؽ. اإلستحوا 
 

يجاد أحدحجـ أعماؿ بطاقات اإل تماف لدي   لتنميةفرصا  مبنؾ إف عممية اإلستحوا  ستوفر ل فػي  ميسػورةال األعمػاؿ تكػتالتأكبػر  واا
التوزيػم وتػوفير  شػبكة اإلسػتفادة مػف التوسػم الحجمػي اإلقتصػادي وتقويػةدمج األعماؿ إلػى  سيؤدي. دولة اإلمارات العربية المتحدة

 .لروياؿ بنؾ اوؼ سكوتالند قاعدة لإلستفادة مف التواجد القوي لم دمات المصرفية ل فراد
 

 .إف وجدت والشارةور تقييـ قيمة الموجودات والمطموبات المستحو  عمياا البنؾ في طزاؿ يال  كما في تاري  فترة التقرير،
 
 

 الموحدة  الموجزةالمالية  البياناتإعتماد   07
 

جاز الموحدة الموجزة المالية  البياناتتـ إعتماد   .0303 أكتوبر 05دارة بتاري  اإلإصدارها مف قبؿ مجمس  ةواا




