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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءًا٤٠إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٢-

الموحدالمرحليبيان الدخل
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةوالالثالثة أشهر

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح
يةيرادات التشغيلاإل

المضاربة والوكالة معالدخل من المرابحة و
١٥,٢٠٠٩,٩٦٢٤١,٦٢٤٢٨,٧١٩مؤسسات مالية

اإلجارةالدخل من المرابحة والمضاربة و
٥١,٠٩٧,٥٧٣١,١٢٨,٧٩١٣,٢٢١,٤٥٣٣,٣٦٦,٢٧٤العمالءمنوالتمويل اإلسالمي اآلخر

إيرادات من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالتكلفة 
٩٥,٨٣١٧٢,٤٣٠٢٧٦,٠٣٧٢٥٣,٦١٣المطفأة 
٦١٨,٤٦٦١٦,٦٣٨٦٧,٤٨٢٦٦,٧٦٥المقاسة بالقيمة العادلةستثماراتمن االإيرادات 

٨,١٢٧٩,٤٥٦٢١,٤٨٥٢٢,٩٠٤نتائج شركات زميلة وشركات ائتالفالحصة من 
٧٢٤٧,٩٩١٢٢١,٩٤٢٧٤٧,٠١٨٦٥٤,٤٩٧إيرادات الرسوم والعموالت، صافي

٦٥,٦٧٩٤٥,٠٨٠٢١٣,٩٤٧٦٥,١٨٣جنبيةاألعمالت الإيرادات صرف 
٢٤,١٧٣٤,٨١٥٣٣,٨٢٢٢٢,٦٢٥استثمارات عقاريةإيرادات من

١٦٤١٤,٣١٠١٠,٠٢٥١٦,٠٣٩إيرادات أخرى

١,٥٧٣,٢٠٤١,٥٢٣,٤٢٤٤,٦٣٢,٨٩٣٤,٤٩٦,٦١٩

المصاريف التشغيلية
)١,٠٥٧,٩٣٩()١,٠٥٤,٠٥٦()٣٣٧,٠٤٧()٣٥٤,٥٦٨(٨تكاليف الموظفين

)٦٠٣,٥١٠()٦٤٥,٨٤٠()٢٠١,٠٧٤()٢٠٠,٦٤٥(٩مصاريف عمومية وإدارية
)١١٠,٦٠٩()١٢٣,٨٦٩()٣٦,٤٠٦()٤٠,٣٩٦(االستهالك

)٤١,٠٦٧()٤٠,٩٩٢()١٣,٦٨٩()١٣,٨٠٠(٢٤إطفاء موجودات غير ملموسة
)٧١٧,٨٣٠()٦٢٣,٤٤٦()٢٦٧,٦٩٠()٢٤٢,٦٧٧(١٠، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

)٢,٥٣٠,٩٥٥()٢,٤٨٨,٢٠٣()٨٥٥,٩٠٦()٨٥٢,٠٨٦(

، قبل التوزيع للمودعينالعملياتالربح من 
٧٢١,١١٨٦٦٧,٥١٨٢,١٤٤,٦٩٠١,٩٦٥,٦٦٤وحملة الصكوك

)٤٥٥,٢٨٥()٤٢٨,٤٨٩()١٥٤,٣٥٧()١٥٠,٨٩٨(١١للمودعين وحملة الصكوكالتوزيع 

٥٧٠,٢٢٠٥١٣,١٦١١,٧١٦,٢٠١١,٥١٠,٣٧٩قبل الزكاة والضريبةلفترةالربح ل

)١١,٩٤٧()٢٣,٢٤٥()٤,٢٦٣()٦,٣٣٧(والضريبةالزكاة

٥٦٣,٨٨٣٥٠٨,٨٩٨١,٦٩٢,٩٥٦١,٤٩٨,٤٣٢الربح للفترة بعد الزكاة والضريبة

العائد إلى:
٥٦٣,٦٢٥٥٠٨,٧٣٠١,٦٩١,٨٦٤١,٤٩٧,٤٦٧المصرفحاملي أسهم

٢٥٨١٦٨١,٠٩٢٩٦٥مسيطرةالحقوق غير ال

٥٦٣,٨٨٣٥٠٨,٨٩٨١,٦٩٢,٩٥٦١,٤٩٨,٤٣٢

للسهم الواحد العائدة  ةوالمخفضةاألساسياألرباح
١٢٠,١٧٨٠,١٦١٠,٤٨٥٠,٤٢٥األسهم العادية (درهم)إلى
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الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةوالالثالثة أشهر

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح

٥٦٣,٨٨٣٥٠٨,٨٩٨١,٦٩٢,٩٥٦١,٤٩٨,٤٣٢بعد الزكاة والضريبةلفترةالربح ل

الشامل اآلخرالدخل(الخسارة)

بيان الدخل الموحدإلىالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها 

من تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمةصافي (الخسارة) الربح
٤٠)٣٦٣()٣٥٣()١٨٦(٢٩العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)٤,٢٠٠()٤,٩٠٠(--٣٤مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

يتم إعادة تصنيفها الحقًا قدالبنود التي 
بيان الدخل الموحدإلى

)٨٥,٣٤٣()١٢,٨٢٢()٦,٧٥٠(٢٩٩,٤٨٠ف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبيةفروقات الصر
٣٦,٨٩٦)٢٩,٥٨١(٧,١٩٦)١١,١٧٨(٢٩(خسارة) ربح على حماية العمليات األجنبية

٢,٩٦٧١,٦٥٦١١,٣٤٣)١٨٥(٢٩لتدفقات النقديةحماية اعلىبح القيمة العادلة (خسارة) ر

)٤١,٢٦٤()٤٦,٠١٠(٣,٠٦٠)٢,٠٦٩((الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للفترة

٥٦١,٨١٤٥١١,٩٥٨١,٦٤٦,٩٤٦١,٤٥٧,١٦٨إجمالي الدخل الشامل للفترة

إلى:العائد
٥٦١,٥٥٦٥١١,٧٩٠١,٦٤٥,٨٥٤١,٤٥٦,٢٠٣المصرفحاملي أسهم

٢٥٨١٦٨١,٠٩٢٩٦٥مسيطرةغير الحقوق ال

٥٦١,٨١٤٥١١,٩٥٨١,٦٤٦,٩٤٦١,٤٥٧,١٦٨
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الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةال

صكوك الشق األول للمصرفوأسهمحملةالعائد إلى

احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
احتياطي مخاطر 

محتجزةأرباح االئتمان
توزيعات 

أرباح مقترحة

توزيعات أرباح 
لألعمال مقترحة
احتياطيات أخرى الخيرية

صكوك الشق 
اإلجمالياألول

حقوق غير ال
مسيطرةال

حقوق إجمالي
المساهمين

لف درهمأف درهمألف درهمألألف درهملف درهمأف درهمألف درهمأللف درهمألف درهمأف درهمأللف درهمألف درهمأ

٥,٦٧٢,٥٠٠١٥,٤٤٧,٧٩٩١٠,٨٤٢١٥,٤٥٨,٦٤١)٦٨٣,٧٦٨(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٤٩٤,٧٢١٤٠٠,٠٠٠٢,٤٨٧,٠٩٩٧٧٦,٧٨٢٣٠,٠٠٠مدقق–٢٠١٧يناير١الرصيد في 
١,٦٩١,٨٦٤١,٠٩٢١,٦٩٢,٩٥٦----١,٦٩١,٨٦٤----الربح للفترة

)٤٦,٠١٠(-)٤٦,٠١٠(-)٤١,١١٠(--)٤,٩٠٠(----الشاملة األخرىالخسارة
من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  من ةخسار

----١٧٧--)١٧٧(---٢٩خالل الدخل الشامل اآلخر
)١١٧,٠٧٩(-)١١٧,٠٧٩(----)١١٧,٠٧٩(----٣٠مدرجة-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
)٣٨,٧٩٥(-)٣٨,٧٩٥(----)٣٨,٧٩٥(----٣٠حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

)٧٧٧,٥٣٢()٧٥٠()٧٧٦,٧٨٢(---)٧٧٦,٧٨٢(-----٣٨مدفوعةتوزيعات أرباح
)٣٠,٠٠٠(-)٣٠,٠٠٠(--)٣٠,٠٠٠(------خيريةاللألعمالمدفوعة توزيعات أرباح

٥,٦٧٢,٥٠٠١٦,١٣٠,٩٩٧١١,١٨٤١٦,١٤٢,١٨١)٧٢٤,٧٠١(--٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٤٩٤,٧٢١٤٠٠,٠٠٠٤,٠١٨,٠١٢غير مدقق–٢٠١٧سبتمبر٣٠الرصيد في 

٥,٦٧٢,٠٣٤١٥,٠٦٤,٦٨٣١٠,٥٤٨١٥,٠٧٥,٢٣١)٢١٩,٥٥٧(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٢٩٣,٨٢٠٤٠٠,٠٠٠١,٨٥٨,٨٩٩٧٦٩,٠٢٢٢٠,٠٠٠مدقق–٢٠١٦يناير١الرصيد في 
١,٤٩٧,٤٦٧٩٦٥١,٤٩٨,٤٣٢----١,٤٩٧,٤٦٧----الربح للفترة

)٤١,٢٦٤(-)٤١,٢٦٤(-)٣٧,٠٦٤(--)٤,٢٠٠(----الخسارة الشاملة األخرى
الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

----١,١١٢--)١,١١٢(----٢٩خالل الدخل الشامل اآلخر
)١١٧,٠٧٩(-)١١٧,٠٧٩(----)١١٧,٠٧٩(----٣٠مدرجة-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
)٣٣,١٣٦(-)٣٣,١٣٦(----)٣٣,١٣٦(----٣٠حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

٤٦٦-٤٦٦٤٦٦--------الحركة في صكوك الشق األول
)٧٧٠,٠٢٢()١,٠٠٠()٧٦٩,٠٢٢(---)٧٦٩,٠٢٢(-----٣٨مدفوعةتوزيعات أرباح
)٢٠,٠٠٠(-)٢٠,٠٠٠(--)٢٠,٠٠٠(------خيريةاللألعمالمدفوعة توزيعات أرباح

٥,٦٧٢,٥٠٠١٥,٥٨٢,١١٥١٠,٥١٣١٥,٥٩٢,٦٢٨)٢٥٥,٥٠٩(--٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٢٩٣,٨٢٠٤٠٠,٠٠٠٣,٢٠٠,٨٣٩غير مدقق–٢٠١٦سبتمبر٣٠الرصيد في 
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الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةال

التسعة أشهر 
٣٠المنتهية في 

٢٠١٧سبتمبر 

التسعة أشهر 
٣٠المنتهية في 

٢٠١٦سبتمبر 
ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
١,٦٩٢,٩٥٦١,٤٩٨,٤٣٢للفترةربح ال

تعديالت للبنود التالية:
٢١٧,٥٠٣٩,٠٦٤يةاستهالك استثمارات عقار
١١٦,٣٦٦١٠١,٥٤٥استهالك ممتلكات ومعدات

٢٤٤٠,٩٩٢٤١,٠٦٧إطفاء موجودات غير ملموسة
)٢٢,٩٠٤()٢١,٤٨٥(وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة

)٣٤٤()٤٦٠(٦توزيعات األرباحإيرادات 
)٢٢,٥١٨()١٩,٥٨٤(٦الخسائروأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح من بيع استثمارات ةمحققأرباح 
)٦,١٧٨()٣,٣٥٤(٦الخسائروأمحققة على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح غير أرباح 

١٠٦٢٣,٤٤٦٧١٧,٨٣٠، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض
)١٠,٤٩٧()٢٣,٥٥٣(ربح من بيع استثمارات عقارية

٢,٤١٢,٨٢٧٢,٣٠٥,٤٩٧في الموجودات والمطلوبات التشغيليةراتقبل التغيالتشغيليةرباح األ

)١,٠٩٣,١٩١()٩١٨,٧٤٤(الزيادة في األرصدة لدى المصارف المركزية 
)٢,١٨٨,٨٥٢(١,٢٩٨,٧٩٣األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىفي النقص (الزيادة) 

١٤,٥٣٥)٤٠,٠١١(النقص في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية(الزيادة) 
١,٤٠٠,١٦٥٦٤٢,٥٨٩آخر في المرابحة وتمويل إسالمي النقص 
)١,٥٨١,٦٤٩()٥٩٨,٩٧٨(في تمويل اإلجارة الزيادة

)٧,٩٧٣,٠٦٠()٨,٦٣٠,٧٢٥(الخسائر وأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح شراء استثمارات 
٨,٠١٩,١٨٩٧,٨٨٢,١٩٩الخسائروأاألرباح مدرجة بالقيمة العادلة من خالل متحصالت من بيع استثمارات 

)٣٩,٠٩١()٦٩٠,١٤٩(الموجودات األخرىفي الزيادة
١٩,٤١٨٤٦,٧٩٤في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية الزيادة 
٢٧٢,٨٦٦٣,٦٨٢,٠٠١في حسابات المودعينالزيادة

)٢١٩,٥٢٥(١٩٥,٨٢٩في مطلوبات أخرى)النقصالزيادة (

٢,٧٤٠,٤٨٠١,٤٧٨,٢٤٧النقد من العمليات
)٤,٢٠٠()٤,٩٠٠(٣٤أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعةمكافآت 

٢,٧٣٥,٥٨٠١,٤٧٤,٠٤٧األنشطة التشغيليةمنصافي النقد

األنشطة االستثمارية
٦٤٦٠٣٤٤مستلمةتوزيعات أرباح

٣,٢٦٨)١٤,٤٦٠(صافي الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)٨٥٧,٩٩٦()١,٦٧٢,١٨٧(صافي الحركة في االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

)١٧,٣٩٥(-إضافات إلى االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف
٦,٦٦٧٦,٦٦٧توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

٧,٤٠٠٢٦,٣٨٢متحصالت من بيع استثمارات عقارية
)٢٤٢,١٧٨()٢١٢,٤٤٥(شراء ممتلكات ومعدات

)١,٠٨٠,٩٠٨()١,٨٨٤,٥٦٥(المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد

األنشطة التمويلية
)١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩(٣٠مدرجة-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

)٣٣,١٣٦()٣٨,٧٩٥(٣٠أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي
٤٦٦-مدرجة-متحصالت من بيع صكوك الشق األول 

)٧٧٣,٢٨٤()٧٨١,٢٧٢(مدفوعةتوزيعات أرباح 

)٩٢٣,٠٣٣()٩٣٧,١٤٦(األنشطة التمويليةالمستخدم فيصافي النقد 

)٥٢٩,٨٩٤()٨٦,١٣١(النقص في النقد وما يعادله
٦,٩٤٥,٥١٨٩,٤٨٤,١٩٣يناير ١في يعادلهالنقد وما 

٣٣٦,٨٥٩,٣٨٧٨,٩٥٤,٢٩٩سبتمبر ٣٠في النقد وما يعادله

المرابحة والمضاربة مع المؤسسات الماليةوخرىأومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف الربح علىمنالتشغيليةالتدفقات النقديةإن
:، هي كما يليالصكوك اإلسالمية وودائع العمالءوالعمالءتمويلو

٣,٦٢٧,٢٠٢٣,٥١٩,٦٧٤األرباح المستلمة

٣٣٣,٢٠٥٣٢٣,٩١٧األرباح المدفوعة للمودعين وحاملي الصكوك
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١

ش م ع ("المصرف") في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة عامة –تأسس مصرف أبوظبي اإلسالمي 
١٩٨٤) لسنة ٨ألحكام قانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (ذات مسؤولية محدودة طبقًا

، في شأن الشركات ٢٠١٥لسنة ٢القانون االتحادي رقم لقد حل.١٩٩٧لسنة ٩للمرسوم األميري رقم (وتعديالته) ووفقًا
.١٩٨٤لسنة ٨التجارية محل القانون االتحادي الحالي رقم 

م المصرف وشركاته التابعة ("المجموعة") بتقديم جميع الخدمات المصرفية، التمويلية واالستثمارية من خالل أدوات مالية يقو
متنوعة مثل المرابحة، االستصناع، المضاربة، المشاركة، اإلجارة، الوكالة والصكوك وأدوات أخرى. إن أعمال المصرف تتم 

ية، التي تحرم الربا، ووفقًا لعقود تأسيس الشركات التابعة للمجموعة.وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالم

فرع) ٨٦: ٢٠١٦(فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٨١باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف 
دية المتحدة والمملكة العربية السعوباإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية وقطر والسودانفي العراقوثالثة فروع 

تتضمن نشاطات المكتب الرئيسي للمصرف، الفروع المختصرة الموحدةالمرحلية. إن هذه البيانات الماليةوالمملكة المتحدة
الشركات التابعة.و

، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.٣١٣إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للمصرف هو ص.ب 

.٢٠١٧أكتوبر ٢٢للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالمختصرة الموحدةالمرحليةتماد إصدار البيانات الماليةتم اع

تعريفات٢

وتعريفاتها محددة كاآلتي:الموحدةالبيانات الماليةفي المستخدمةالمصطلحات التالية هي 

المرابحـة
مقابل ) وذلكلها وفي حيازتها (حقيقة أو ُحكمًامملوكًاأو سلعة أو سهمًاعينيًاهي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصالً 

ثمن بيع يتكون من تكلفة الشراء وهامش ربح متفق عليه.

االستصناع
ن حيث يتفقابمستخدمة المواد الخاصة بهاله تصنعهاهو عقد بين المجموعة (الصانع) والمتعامل (المستصنع) تبيع بموجبه عينًا

على مواصفاتها الدقيقة وثمن البيع وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة على المجموعة. تقوم المجموعة بتطوير (صناعة) 
ول تتعاقد معه ومن ثم تقوم بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتفق االعين محل عقد االستصناع بنفسها أو من خالل مق

ليه. عليها في تاريخ التسليم المتفق ع

اإلجارة
بذاته (تمتلكه المجموعة أو استأجرته) (أو خدمة) معينًاعينيًاعقد تؤجر المجموعة (المؤجر) بموجبه للمتعامل (المستأجر) أصًال

في الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلجارة ألصل عيني بتمليك المستأجر األصل أو موصوفًا
بتعاقد مستقٍل ناقٍل للملكية.جرالمؤ
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تعريفات (تتمة)٢

القـرض الحسـن
القرض الحسن هو تمويل من غير ربح يهدف لتمكين المقترض من استخدام األموال لفترة معينة على أن يقوم بسداد نفس مبلغ 

.بدون أخذ أي ربح أو أي مقابل على ذلك القرضالقرض عند أجل القرض

المشاركة
عقد بين المجموعة والمتعامل يساهمان بموجبه في مشروع استثماري معين، قائم أو جديد، أو في ملكية أصل معين، إما هي 

أو لفترة محدودة تتخذ المجموعة خاللها عدة ترتيبات مع المتعامل لتبيع له أجزاءا من حصتها في المشروع بصفة مستمرة 
محل المشاركة بشكل كامل (المشاركة المتناقصة). يتم اقتسام األرباح حسب العقد تنتهي بتملك المتعامل لإلى أنبشكل تدريجي

المبرم بين الطرفين ويتحمالن الخسارة بنسبة حصصهما في رأس مال المشاركة.

المضـاربة
الطرف اآلخر ويقوم من المال معينًاهي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم بموجبه أحد الطرفين (رب المال) مبلغًا

(المضارب) باستثماره في مشروع أو نشاط معين ويوزَّع الربح بين الطرفين حسب الحصص المتفق عليها في العقد، ويتحمل 
وإال فهي على رب المال.،أو مخالفة أي من شروط عقد المضاربةو/والتقصير أالمضارب الخسارة في حالة التعدي 

الوكــالة
تثماره من المال ويوكل باسالموكل) لآلخر (الوكيل) مبلغًاالرئيسي:والمتعامل بحيث يقدم أحد الطرفين (هي عقد بين المجموعة 

حسب شروٍط وبنود محددة وتكون عمولة الوكيل محدَّدة بمبلغ مقطوع وقد يضاف إليها ما زاد عن نسبة محددة من الربح 
يل الخسارة في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة أي من شروط المتوقع كربح تحفيزي للوكيل على حسن األداء. يتحمل الوك

.الرئيسيوبنود عقد الوكالة، وإال فهي على 

الصكوك
) لمستقبلافي أو موصوفًاشائعة في ملكية أصل معين (مؤجر، أو سيؤجر سواء كان قائمًاوية القيمة تمثل حصصًااوثائق متس

قائم بعد أن يتملكه حملة الصكوك، أو في ملكية سلعة مترتبة في الذمة، أو في ملكية أو في ملكية حقوق مترتبة على بيع أصل
مشروعات تدار على أساس المضاربة أو الشركة، وفي كل هذه الحاالت يكون حملة الصكوك مالكين لحصتهم الشائعة من 

الشركة أو المضاربة.مشاركةاألصول المؤجرة، أو من الحقوق أو السلع المترتبة في الذمة، أو من أصول 

أساس اإلعداد ٣

بيان االمتثال٣,١) أ(
التقارير المالية المرحلية الخاص ب٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقًا المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

.الشرعية للمجموعةحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة ألووفقًا

العرف المحاسبي٣,١)ب(
لعادلة من خالل بالقيمة اوفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

م شرعية للمشتقات المالية والتي ت، والبدائل الادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراألرباح أو الخسائر، االستثمارات بالقيمة الع
التي تم إدراجها بالقيمة المعاد تقييمها.و،ممتلكات ومعداتكالمحتفظ بها،قياسها بقيمتها العادلة واألرض

،مصرفلالوظيفية لبدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم) وهي العملة المختصرةالموحدةالمرحلية البيانات المالية عرضتم 
ألقرب ألف، إال إذا تم اإلشارة إلى غير ذلك.تدوير كل المبالغلقد تم 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٩-

(تتمة)أساس اإلعداد ٣

أساس توحيد البيانات المالية٣,١)ج(

من البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة له التالية:المختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات الماليةتتكون 

نسبة الشراكة
٢٠١٧٢٠١٦بلد المنشأالنشــاط

%٩٥%٩٥اإلمارات العربية المتحدةخدمات الوساطة في األسهمأبوظبي اإلسالمي لألوراق المالية ذ.م.م.شركة 
%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةاستثمارات في العقاراتشركة بروج العقارية ذ. م. م.

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةالعقاراتخدمات ام بي ام العقارية ذ.م.م
%١٠٠%١٠٠بي في أيخدمات الوساطة في األسهم١أديب انفست 

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةتزويد القوى العاملةشركة كوادر للخدمات ذ. م. م.
%١٠٠%١٠٠المتحدةالمملكة الخدمات المصرفية اإلسالميةأديب (المملكة المتحدة) ليمتد

--جزر القنال اإلنجليزيشركة ذات غرض خاصاديب هولدينجز (جيرسي) ليمتد*
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ني ليمتداأديب صكوك كومب
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ليمتدIIنياأديب صكوك كومب

--جزر الكيمانذات غرض خاصشركة ليمتد *Iأديب كابيتال انفست 
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *IIأديب كابيتال انفست 

.المصرف على عملياتهاتابعة بحكم سيطرةاتشركالهذهوتعتبر، هذه الشركاتأي عقد مباشر في المصرفىليس لد* 

الشركاتوحيدتعمليات الشركات التابعة التي يكون للبنك عليها سيطرة. يتمتشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
عنقفالتويتم. الشركاتهذهعلىالسيطرةقدرةللمجموعةيصبحبموجبهالذيالتاريخوهواالستحواذ،تاريخعندالتابعة
.السيطرةهذهعلىالقدرةتتوقفالذيالتاريخفيالتابعةالشركاتتوحيد

تم استبعاد جميع يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس سنة التقارير المالية للبنك، باستخدام سياسات محاسبية متوافقة. 
واألرباح والخسائر الناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة بالكامل. والمصاريف واإليرادات والمعامالت األرصدة 

لموجوداتاوصافيالخسائرأو اإليراداتصافيفيالمصرفقبلمنمملوكةالغيرالحصةمسيطرةيرالغالملكيةحقوقتمثل
المركزانبيوفيالموحدالشامل المرحلي الدخلبيانفيمنفصلًةعرضهاويتمللشركات غير المحتفظ بها من قبل المجموعة

.المصرفمساهميحقوقعنمنفصلًةالمساهمينحقوقضمنالموحدالمرحلي المالي

القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع المختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات الماليةإن إعداد 
التي تؤثر على تطبيقات السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات المالية واالفتراضاتالتقديرات 

اإليرادات والمصروفات والمخصصات باإلضافة واإلفصاح عن االلتزامات الطارئة. كما تؤثر هذه التقديرات واالفتراضات على
للتغيرات في القيمة العادلة.

ييم تلك المالية التالية. ويتم بصورة مستمرة تقالسنواتتقديرات واالفتراضات على المبالغ المعلنة في قد تؤثر تلك األحكام وال
التقديرات واألحكام وهي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى عديدة. ولتخفيض أثر عامل الموضوعية ، قامت 

ائج ية المستقبلية. وبما أن التقديرات ترتكز على األحكام فإن النتالمجموعة بوضع معايير محددة لتتمكن من تقدير التدفقات النقد
الفعلية قد تختلف مما قد يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في تلك المخصصات.

في إطار إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة في تطبيق السياسات 
٣١ية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات هي نفسها التي تطبق على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في المحاسب
.٢٠١٦ديسمبر 
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الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

المختصرة ال تحتوي على المعلومات واالفصاحات الالزمة إلعداد بيانات مالية كاملة الموحدةإن البيانات المالية المرحلية 
. ٢٠١٦ديسمبر ٣١بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

المتوقعة للسنة النتائجال تشير بالضرورة إلى ٢٠١٧سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيتسعةالإضافة إلى ذلك، فإن النتائج لفترة 
.٢٠١٧ديسمبر ٣١المالية المنتهية في 

، فإن السياسات ٢٠٠٨أكتوبر ١٢بتاريخ ٢٠٠٨/ ٢٦٣٥كما هو مطلوب في رسالة هيئة األوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم 
:الموحدة لنهاية السنة قد تم إدراجها أدناهحة في البيانات الماليةالمحاسبية المتعلقة باألدوات المالية كما هي موض

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي نفسها المستخدمة في تحضير 
.٢٠١٦ديسمبر ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

قامت المجموعة بالتطبيق المبكر، ألول مرة، بعض المعايير والتعديالت التي تتطلب إعادة إدراج البيانات المالية خالل الفترة، 
السابقة. وعلى الرغم من ذلك ال تؤثر على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة. إن طبيعة وتأثير كل معيار 

وتعديل جديد تم مناقشتها أدناه:

تحسين افصاحات األنشطة المالية بنيةتم إصدار المعياربيان التدفقات النقدية (تعديل) ٧عيار المحاسبة الدولي رقم :م
ومساعدة المستخدمين في استيعاب مراكز السيولة للشركات المدرجة بشكل أفضل. بموجب المتطلبات الجديدة، يتعين على 

المالية كنتيجة لألنشطة التمويلية مثل التغيرات من التدفقات النقدية والبنود غير الشركات االفصاح عن التغيرات في مطلوباتها
ال يؤثر التعديل على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.النقدية. 

سبة لموجودات الضريبة المؤجلة بالنسبة امعالجة المحيوضح التعديل ضريبة الدخل (تعديل) ١٢معيار المحاسبة الدولي رقم 
لتعديل على البيانات يؤثر اال للصكوك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة للمحاسبة، ولكن يتم قياسها بالتكلفة لألغراض الضريبية. 

المالية الموحدة للمجموعة. 

٢٠١٦-٢٠١٤التحسينات السنوية دورة 
. لم تؤثر التحسينات على البيانات المالية الموحدة ٢٠١٧يناير ١ة التي تبدأ في أو بعد إن التحسينات فعالة للفترات السنوي

للمجموعة. وتتضمن:

تعديل أن يوضح الاإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى (تعديالت)١٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
، ١٦ب-١٠، باستثناء تلك الواردة في الفقرات ب١٢التقارير المالية رقم إلعدادالواردة في المعيار الدولي اإلفصاحمتطلبات 

ركة أو شائتالفشركة من حصتها فيأو جزء (أو شركة زميلة شركة ائتالففي شركة تابعة أو الشركةتنطبق على حصة 
وحدة التعديل على البيانات المالية الميؤثرالكمحتفظ بها للبيع. ) مجموعة استبعاد مصنفةالمدرجة ضمنأو () المصنفةزميلة

للمجموعة.
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية
االعتراف والقياس

تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. إن الموجودات المالية للمجموعة ملخصة كما يلي:

تمويالت العمالء؛·
األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرى؛·
مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية؛·
إستثمارات في صكوك؛·
إستثمارات في أدوات الملكية؛·
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى؛ و·
البدائل المتناسبة مع الشريعة اإلسالمية للمشتقات.·

للمجموعة من التالي:تتألف تمويالت العمالء 

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى؛ و·
تمويالت إجارة.·

بالتطبيق المبكر لمبادئ التصنيف والقياس في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠١١يناير ١قامت المجموعة ابتداًء من 
.٩االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم "األدوات المالية" قيد اإلصدار في ذلك الوقت توافقًا مع األحكام٩رقم 

يتم تصنيف كافة الموجودات المالية على أساس نموذج األعمال للمجموعة المستعمل إلدارة الموجودات المالية وخصائص 
أو بالقيمة العادلة.التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. تقاس الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة 

التصنيف
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس المرابحة والتمويالت اإلسالمية اآلخرى وتمويالت اإلجارة، كتمويالت العمالء واإلستثمار في صكوك، بالتكلفة 
المطفأة، في تم استيفاء الشرطين التاليين:

عليها؛ أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات لغرض جمع التدفقات النقدية المتعاقدإذا كان األصل محتفظًا به وفقًا لنموذج·
و

إذا كان ينشأ من البنود التعاقدية للموجودات المالية مواعيد محددة للتدفقات المالية المتعلقة حصريًا بأصل المبالغ والربح ·
المتعلق بأصل المبالغ القائمة.

المالية األخرى بالقيمة العادلة.يتم الحقًا قياس الموجودات 
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

(تتمة)األدوات المالية

التصنيف (تتمة)
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الخسائر، ما لم تصنف المجموعة استثمارًا ما يتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
بأنه لغير غرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف األولي.

إن الموجودات المالية األخرى التي ال تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. وكذلك 
وجودات المالية التي تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة والتي صنفت بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عند االعتراف الم

المبدئي بالتماشي مع نموذج األعمال للمصرف. يمكن تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
ان هذا التصنيف يلغي أو يقلل تناقض القياس أو االعتراف الذي قد يظهر من قياس الموجودات أو عند االعتراف المبدئي إذا ك

المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليها بأسس مختلفة. 

(تتمة)الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يتم تغيير نموذج يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية من

العمل بحيث ال تتحقق شروط مبدأ التكلفة المطفأة. ال يجوز إعادة تصنيف الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي.

ف األولي، يمكن للمجموعة أن تقوم باختيار بما ال يقبل النقض (على أساس كل أداة على حدة) أن تصنف استثمارات عند االعترا
أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

إذا:الخسائر وأتعتبر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

لغرض بيعها في المستقبل القريب، أوتم شراؤها أساسًا ·
كانت عند االعتراف المبدئي جزءًا من أداة مالية محددة تديرهما المجموعة معًا ولها دليل على نمط فعلي حديث للحصول ·

على أرباح في مدى قصير، أو
كانت البدائل الشرعية للمشتقات المالية غير مصنفة كأداة تحوط فعالة أو كضمان مالي.·

سالقيا
الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

القيمة. ناقصًا مخصص انخفاضمتضمنًا التحويالت واإلستثمارات في الصكوكيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
اليف بما في ذلك تك،وات والخصوماتويتم إدراج العال.ويتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي

ها وفقًا لمعدل الربح الفعلي لألداة.ؤلألداة المعنية ويتم إطفاالدفتريةضمن القيمة ،المعاملة األولية

ضاربةتشتمل الموجودات المالية على األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالمية أخرى، المرابحة، اإلجارة، الم
الموجودات الماليةغير مدرجة في سوق نشط. تنشأ متوقعة. هذه األصول أووتمويالت إسالمية أخرى مالية ذات دفعات ثابتة

الية . المطلوبات المالمبالغ المدينةمع عدم وجود نية للمتاجرة في المتعاملينعندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة ألحد 
رض على المجموعة التزامات تعاقدية بتقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى أو استبدال أدوات هي المطلوبات التي تف

مالية تحت شروط معينة قد تكون في غير صالح المجموعة. 
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

(تتمة)القياس
(تتمة)المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية أو المطلوبات

يتم إدراج الحسابات وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة ناقصًا أية مبالغ مشطوبة أو مخصصات
، إن وجدت.لالنخفاض في القيمة

مخصص صًا ناقاء الدخل المؤجل أو األرباح المتوقعة)(باسثتنالمطفأةيتم إدراج المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية بالتكلفة
فاض، إن وجد.االنخ

(على أساس المرابحة) يتكون التمويل اإلسالمي من مديني المرابحة، المضاربة، اإلستصناع، والبطاقات اإلسالمية المغطاة 
وتمويالت إسالمية أخرى. 

المالية الموحدة برصيد اليزيد عن المبلغ النقدي المعادل له.يتم قياس وإدراج تكلفة اإلستصناع في البيانات 

.مخصص إنخفاضناقصًا أية (باستثناء الدخل المؤجل)المطفأةيتم إدراج التمويالت اإلسالمية األخرى بالتكلفة

لك عند اممستقلة ناقلة لليتم تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر من خالل عقود 
األصول تمثلنهاية اإلجارة ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية هذه األصول إلى ذلك المستأجر.

المؤجرة عقود إيجار تمويلية ألصول لفترات معينة والتي تكون إما قاربت أو تخطت فترة كبيرة من العمر اإلنتاجي المقدر 
لموجودات. يتم إدراج األصول المؤجرة بقيمة مساوية لصافي االستثمار القائم في اإليجار المدرج بما في ذلك الدخل لهذه ا

المدرج ناقصًا مخصصات االنخفاض.

األرباح والخسائرلة من خالل الموجودات المالية بالقيمة العاد
في تاريخ كل مركز مالي موحد ويتم االعتراف ح أو الخسائر من خالل األربايتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

إعادة القياس في بيان الدخل الموحد. ويتم تضمين صافي األرباح أو الخسائر المعترف بها عنباألرباح أو الخسائر الناتجة 
في بيان الدخل الموحد تحت بند "إيرادات االستثمارات".

من خالل الدخل الشامل اآلخرلة الموجودات المالية بالقيمة العاد
يتم قياس اإلستثمارات في أدوات الملكية مبدئيًا بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة

ة األخرى الشاملباألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة تحت بند البيان الموحد لإليرادات االعترافويتم 
وتضاف التغيرات المتراكمة القيم العادلة ضمن حقوق المساهمين. عند استبعاد أصول مالية، فإن تراكم األرباح أو الخسائر 
والتي تم إضافتها مسبقًا في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة ال يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولكن يتم إعادة 

إلى أرباح محتجزة. ال يتطلب اختبار الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تصنيفها 
لالنخفاض في القيمة.

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق المالية ذات حركة نشطة بالرجوع إلى األسعار السوقية المعلنة.
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الهامة (تتمة)المحاسبيـةالسياسـات٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس (تتمة)
:إحدى الطرق التاليةلالستثمارات األخرى التي ال يوجد لها أسواق نشطة، يتم قياس القيمة العادلة بناًء على 

الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلةاألرباحالتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدالت·
المعلنةالوسطاءأسعار·
في السوقالمعامالت األخيرة·

الدخل الموحدة عندما ينشأ حق المجموعة في استالم تثمار في أدوات الملكية في بياناألرباح على االستوزيعات يتم إدراج 
من تكلفة االستثمار.لجزءات تمثل بوضوح استرداد األرباح، إال إذا كانت هذه التوزيعتوزيعات 

من العمالءسالمية أخرىإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت ٥

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٧٦,٠٨١٨٤,٥٣٥٢٣٢,٤٥١٢٥٦,٦٦٧اتمرابحة مركب
٥٦,٤٨٧٨٥,٥٨٠١٧٢,٤٥٤٢٩٢,٨٤٦مرابحة بضائع
٢٧٢,٩٩٣٢٨٩,١٤٨٨٣٢,٩٩٠٨٦٦,٣٢٩مرابحة أسهم
١٠٣,١٩٢٩٨,٩٥١٣٠٦,٤٩٢٢٧٧,٥٤٩الخير-مرابحة سلع 

٨٤,٧١٨٩٢,١٩٤٢٥٦,٧٨٩٢٧٣,٣١١المغطاة (مرابحة)سالمية اإلبطاقات ال
١٢,١١٠١١,٣٢٥٣١,٢٨٥٣٥,٤٧٦مرابحة أخرى

٦٠٥,٥٨١٦٦١,٧٣٣١,٨٣٢,٤٦١٢,٠٠٢,١٧٨مرابحةالإجمالي 

٧٠٢١٤,١١٣١٥,٢٨٥٣٦,٨٢٢المضاربة
٤٨٩,٤٨٤٤٥٠,٦٧٥١,٣٦٨,٠٩٦١,٣٢٠,٥٥٥ةاإلجار

١,٨٠٦٢,٢٧٠٥,٦١١٦,٧١٩اإلستصناع

١,٠٩٧,٥٧٣١,١٢٨,٧٩١٣,٢٢١,٤٥٣٣,٣٦٦,٢٧٤
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المقاسة بالقيمة العادلة ستثماراتالدخل من اال٦

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

الدخل من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة  
١٣,٩٩٥١١,٧٧٩٣٩,٩٣٨٣٤,٨٠٩الخسائروأاألرباح من خالل 

أرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة
٥,٩٤٢٢,٦٣٨١٩,٥٨٤٢٢,٥١٨الخسائروأاألرباح العادلة من خالل 

مدرجة استثماراتمنمحققغيرربحخسارة)(
١٦٨٣,٣٥٤٦,١٧٨)١,٢٣١(الخسائروأاألرباح بالقيمة العادلة من خالل 

٢,٠٥٣٤,١٤٦٢,٩١٦)٤١٤((الخسارة) الدخل من موجودات االستثمار األخرى
٤٦٠٣٤٤-١٧٤دخل توزيعات األرباح

١٨,٤٦٦١٦,٦٣٨٦٧,٤٨٢٦٦,٧٦٥

صافيإيرادات الرسوم والعموالت، ٧

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

عموالتالإيرادات الرسوم و
١٩٠,٤٠٢١٦٢,٩٢٦٥١١,٥٠٥٤٣٦,٦٠٣البطاقاتوالعموالت علىالرسومإيرادات

٢٩,١٢٠٢٢,٨٣٢٨٤,٢٨١٨٢,٣٠٣بالتجارةإيرادات الرسوم والعموالت المتعلقة 
١٥,٢٠٨١١,٢٨٤٤٥,٤٦٣٣٤,١١١رسوم خدمات الحسابات

١٤,١٦٧١٢,٨٧٠٤٧,١١٩٤٨,٩٣٢ممتلكاتالمشاريع والرسوم إدارة 
٢٨,١٢٣٥٢,١١٩١٢٠,٢٨٣١٢٩,٧٠٨رسوم مشاركة المخاطر واالتفاقية

٤,٢٧١٤,١٠٤١٩,٧٧٧٢٢,٠٨٤وساطةالرسوم وعموالت 
١١١,٨٥٣٨٣,٠٢٩٣٢٩,٥٢١٢٤٧,٧٩٦رسوم وعموالت أخرى

٣٩٣,١٤٤٣٤٩,١٦٤١,١٥٧,٩٤٩١,٠٠١,٥٣٧إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت

مصاريف الرسوم والعموالت
)٢٩٧,٩٥٢()٣٣٣,٤٢٩()١١٠,٢٨٨()١٢٧,١٦٦(مصاريف متعلقة برسوم وعموالت البطاقات

)٤٩,٠٨٨()٧٧,٥٠٢()١٦,٩٣٤()١٧,٩٨٧(مصاريف رسوم وعموالت أخرى

)٣٤٧,٠٤٠()٤١٠,٩٣١()١٢٧,٢٢٢()١٤٥,١٥٣(إجمالي مصاريف الرسوم والعموالت

٢٤٧,٩٩١٢٢١,٩٤٢٧٤٧,٠١٨٦٥٤,٤٩٧إيرادات الرسوم والعموالت، صافي

تكاليف الموظفيـن٨

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣١٦,٣٦٩٣٠١,١٧٢٩٥٥,٥٠٠٩٥٣,١٤٤األجورالرواتب و
١٩,١٨١١٦,٧٩٠٥٠,٢٣٦٥٣,١٨٤مكافآت نهاية الخدمة

١٩,٠١٨١٩,٠٨٥٤٨,٣٢٠٥١,٦١١خرىاألموظفين المصاريف

٣٥٤,٥٦٨٣٣٧,٠٤٧١,٠٥٤,٠٥٦١,٠٥٧,٩٣٩



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-١٦-

مصاريف عمومية وإدارية٩

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٤٠,٦٨٩٤٢,٧١٢١١٧,٢١٤١٢٣,٥٧١ومهنيةقانونيةمصاريف
٦٣,٤٩٣٥٨,٨٢٠١٩٧,٤٨٧١٧٢,٣١٨المبنىمصاريف
٢٢,٥٥٥٢٨,٧٢٢٧١,٠٣٨٨٨,٨٧٠عالناإلوتسويقالمصاريف
١٧,٣٥٣١٧,٦٠٢٤٨,٦٢٣٥٣,٨٨٣تصاالتاإلمصاريف
٢٦,٢٦٢٢٤,٩٩٣٩٤,٧٤١٧٤,٢٠٦بالتكنولوجيامتعلقةمصاريف
٣٠,٢٩٣٢٨,٢٢٥١١٦,٧٣٧٩٠,٦٦٢أخرىتشغيليةمصاريف

٢٠٠,٦٤٥٢٠١,٠٧٤٦٤٥,٨٤٠٦٠٣,٥١٠

، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض١٠

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأإيضاحات

١٦١٩٨,٩٥٥٢٢٢,٤٥٥٥٤٧,٢٥٤٥٨٤,٩٨٥آخرإسالميوتمويلمرابحة
١٧٣٠,٠٠٤٣٨,٠٧٤٥٥,٩٥٢١٣٥,٥٦٦اإلجارةتمويل

)٢,٧٢١()١,٦٦٤(٧,١٦١)١,٨٤٨(المبالغ المستردة، صافي الشطب المباشر 
-٦,٣٣٨--١٨استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

استثمار في شركات زميلة وشركات 
-١٥,١٥٦-٢٠١٥,١٥٦ائتالف

-٤١٠-٢٣٤١٠أخرىموجودات

٢٤٢,٦٧٧٢٦٧,٦٩٠٦٢٣,٤٤٦٧١٧,٨٣٠

للمودعين وحملة الصكوكالتوزيع١١

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٤٧,١٨١٣٧,٨٧٠١٢٩,٧٠٦١١١,٣٦٥حسابات التوفير
١٠٣,٧١٧٩٩,١٣٥٢٩٨,٧٨٣٢٩١,٩٢٩حسابات االستثمار
٥١,٩٩١-١٧,٣٥٢-حاملي الصكوك 

١٥٠,٨٩٨١٥٤,٣٥٧٤٢٨,٤٨٩٤٥٥,٢٨٥



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-١٧-

السهم األساسية والمخفضةربحية ١٢

جح لعدد لمصرف على المتوسط المرلالعاديةسهماألالمتعلقة بحاملي للسنةيحتسب الربح األساسي على السهم بتقسيم األرباح 
.الفترةاألسهم العادية خالل 

سط المرجح لمصرف على المتولالعاديةسهماألالمتعلقة بحاملي الفترةالربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح يتم احتساب مبالغ 
ي قد ، التخالل الفترة، المعدلة لتأثيرات أي أدوات ماليةزائدًا المتوسط المرجح لعدد االسهم الفترةلعدد األسهم العادية خالل 

يكون لها تأثير مخفض.

يعكس التالي اإليرادات وبيانات األسهم المستحوذة في احتساب اإليرادات للسهم:

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعة سبتمبر٣٠هر المنتهية في الثالثة أش
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦اتإيضاح

٥٦٣,٦٢٥٥٠٨,٧٣٠١,٦٩١,٨٦٤١,٤٩٧,٤٦٧)درهمألف(األسهمحامليلالعائدلفترةلربحال
مدرجة-الشق األولصكوكعائد لالالربح: ناقصًا

)١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩(--٣٠(ألف درهم)
-الشق األولصكوكعائد لالالربح: ناقصًا

)٣٣,١٣٦()٣٨,٧٩٥(--٣٠(ألف درهم)حكومة أبوظبي

مخصبعدالعادية األسهمحامليعائد لالفترةللربحال
٥٦٣,٦٢٥٥٠٨,٧٣٠١,٥٣٥,٩٩٠١,٣٤٧,٢٥٢)درهمألف(األولالشقبصكوكالربح المتعلق

٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠)ألف(الصادرةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسط

.٠,١٧٨٠,١٦١٠,٤٨٥٠,٤٢٥)درهم(للسهموالمخفضاألساسيالعائد

صكوك علىالربحيتم احتساب ال يوجد لدى المصرف أي أدوات قد تخفض الربح األساسي للسهم عند التحويل أو االستخدام. 
الشق األول ضمن عملية حساب ربحية السهم عند دفع هذا الربح.

النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١,٥١٥,٨٧٨١,٧٤٥,٩٠٦النقد في الصندوق

المركزية:األرصدة لدى المصارف 
١,٣١٢,٢٣٤٨٦٠,٢٩٥الحسابات الجارية-
١١,٦٨٨,٧٠١١١,٠٧١,١٩٣نظاميةودائع -
٥,٢٠٣,٤٠٥٦,١٠٠,٩٤٥شهادات اإليداع اإلسالمية-

١٩,٧٢٠,٢١٨١٩,٧٧٨,٣٣٩



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-١٨-

(تتمة)النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية١٣

الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي مع المصرف المركزيبيجب على المصرف اإلبقاء على ودائع إلزامية حسب الطلب 
. إن هذه الودائع اإللزامية ليست متاحة لالستخدام في عمليات المصرف اليومية وال والعراقإلمارات العربية المتحدةلكل من ا

لشريعة عوائد وفقًا لةأيعليهاالحسابات الجارية ال تدفع النقد في الصندوق وزي. إن المركالمصرفيمكن سحبها إال بموافقة 
أساس االستثمار في مرابحات السلع الدولية التي هي تقوم علىوتدفع عليها عوائد،ةاإلسالمية. أما شهادات اإليداع اإلسالمي
.والمصرف بائعًايكون فيها المصرف المركزي مشتريًا

المركزية حسب القطاع الجغرافي هي كما يلي:النقد واألرصدة لدى المصارفإن توزيع

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١٨,١٩٢,٨٠٤١٨,٦١٣,٦٢٦اإلمارات العربية المتحدة
١,٤٢٣,٥٧٩١,٠٧٧,٣٥٣الشرق األوسطباقي 

١,٥٠٦٦٥٦أوروبا
١٠٢,٣٢٩٨٦,٧٠٤أخرى

١٩,٧٢٠,٢١٨١٩,٧٧٨,٣٣٩

ومؤسسات مالية أخرىإسالميةودائع الوكالة لدى مصارفاألرصدة و١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٣٨٩,٠٥٠٢٧٧,٤٨٥حسابات جارية
١,٤١٥,٧٨٣٣,٩٦٨,٦٧٣ودائع وكالة 

١,٨٠٤,٨٣٣٤,٢٤٦,١٥٨

ة يحصل المصرف على أية عوائد على أرصدوفقًا للشريعة اإلسالمية، يتم استثمار الودائع مع مؤسسات مالية إسالمية فقط. ال
الحسابات الجارية مع المصارف والمؤسسات المالية.

والمؤسسات المالية األخرى حسب القطاع الجغرافي هي كما يلي:االسالميةلدى المصارفالوكالةودائعإن توزيع األرصدة و

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٣٤٥,٠٤٢٢,١٣٢,٤٨٧اإلمارات العربية المتحدة
٣٧,٨٦٠٧٨٤,٥٣٥الشرق األوسطباقي 

١٧١,٧٧٦١١٣,٨٤٤أوروبا
١,٢٥٠,١٥٥١,٢١٥,٢٩٢أخرى

١,٨٠٤,٨٣٣٤,٢٤٦,١٥٨



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-١٩-

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١,٥٥٨,٣٧٥١,٥٧٠,٤٠٧مرابحة
٢٥٧,٣٠٣-مضاربة

١,٥٥٨,٣٧٥١,٨٢٧,٧١٠
)٦٤,٩٢٩(-في القيمةناقصًا: مخصص االنخفاض

١,٥٥٨,٣٧٥١,٧٦٢,٧٨١

فإن التمويل بالمضاربة يكون فقط للمؤسسات المالية اإلسالمية أو للنشاطات التي تتوافق بشكل كامل وفقًا للشريعة اإلسالمية، 
مع الشريعة اإلسالمية.

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٦٤,٩٢٩١٩٤,٧٤٠بداية الفترةفي 
)٢٣,٣٣٠(-العكس للفترة

)١٠٦,٤٨١()٦٤,٩٢٩(المشطوب خالل الفترة

٦٤,٩٢٩-نهاية الفترةفي 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٢٠-

(تتمة)مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

والمضاربة مع مؤسسات مالية حسب القطاع الجغرافي هي كما يلي:إن توزيع إجمالي أرصدة المرابحة 

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١,٣٩١,٧٥١١,٥٦١,٣٤١اإلمارات العربية المتحدة
١٦٦,٢٦٣٢٢٨,١٥٣الشرق األوسطباقي 

٩,٠٦٦-أوروبا
٣٦١٢٩,١٥٠أخرى

١,٥٥٨,٣٧٥١,٨٢٧,٧١٠

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٦,٣٤٣,٧٩٧٦,٥٤٤,٠١٧المركباتاتمرابح
٦,٤٠٣,٢٠٢٦,٧٨٨,٣٤٤البضائعاتمرابح
١٧,٥٥٨,٧٢٦١٨,٣٦٩,٦٠٤األسهماتمرابح
٨,٣٠٠,٠٤٧٨,٢٧٧,٨٥٠الخير–السلعاتمرابح

١٦,٥٢٣,٢٥٢١٦,٥٤٠,٨٣٨)(مرابحةالبطاقات اإلسالمية المغطاة
١,٨٠٣,٣٧٩٢,٠٣٢,١٧١أخرىاتمرابح

٥٦,٩٣٢,٤٠٣٥٨,٥٥٢,٨٢٤اتالمرابحإجمالي

٥٥,٦٠٧١,١٢٨,٥١٨مضاربة
١٣٧,٢٧٨١٣٦,٠٩٧استصناع

٢٤٢,٨٧٥٢٤٥,١٤٦تمويالت مدينة أخرى

٥٧,٣٦٨,١٦٣٦٠,٠٦٢,٥٨٥إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)٢١,٨٩٤,٧٣٠()٢١,١١٥,٢٠٩(على المرابحةالمؤجلةاإليراداتناقصًا: 

٣٦,٢٥٢,٩٥٤٣٨,١٦٧,٨٥٥
)١,٨٢١,٧٦٩()١,٨٥٢,٦٢٣(في القيمةناقصًا: مخصص االنخفاض

٣٤,٤٠٠,٣٣١٣٦,٣٤٦,٠٨٦



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٢١-

(تتمة)مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

كما يلي:الفترةخالل في القيمة لقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض 

(مدققة)٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر٣٠
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩٦٩٣,٦٧٠١,١٦٧,١٨٠١,٨٦٠,٨٥٠بداية الفترةفي 
للفترة(العكس)المحمل

٧٥٥,٦٣٦)١٩٨,٥٦٥(٥٤٠,٠٥٦٧,١٩٨٥٤٧,٢٥٤٩٥٤,٢٠١)١٠(إيضاح 
---)١٢٤,٩٠٠()١٢٤,٩٠٠(-تعديالت أخرى
)٧٩٤,٧١٧(-)٧٩٤,٧١٧()٣٩١,٥٠٠(-)٣٩١,٥٠٠(السنةالمشطوب خالل

١,٠٠١,٧١٠٨٥٠,٩١٣١,٨٥٢,٦٢٣٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩نهاية الفترةفي 

والتمويالت اإلسالمية األخرى حسب القطاع االقتصادي والجغرافي هو كما يلي:ةالمرابحإجمالي إن توزيع 

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم
:القطاع االقتصادي

١,١٤٥,٠٠٨٦٧٤,٦٧٤القطاع العام
٤,٠١١,١٧٨٦,٢٧٥,٩٦٨شركات

١٧٨,٢٤٧١٦٢,١٥٠ماليةمؤسسات 
٣٠,١٤٣,٦٧٣٢٩,٨٦٨,١٨٤أفراد

٧٧٤,٨٤٨١,١٨٦,٨٧٩شركات صغيرة ومتوسطة

٣٦,٢٥٢,٩٥٤٣٨,١٦٧,٨٥٥

:الجغرافيالقطاع 
٣٤,٨٢٣,٦٤٩٣٦,٦٤١,٨٥٥اإلمارات العربية المتحدة

٨٩٤,٣٨٦٩٥٠,٢٩٧الشرق األوسطباقي 
٢٠٨,٤٥٨٢٠١,٨٦٥أوروبا
٣٢٦,٤٦١٣٧٣,٨٣٨أخرى

٣٦,٢٥٢,٩٥٤٣٨,١٦٧,٨٥٥



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٢٢-

تمويالت إجارة١٧

تمثل تمويالت اإلجارة صافي االستثمار في الموجودات التأجيرية للفترات التي إما تعادل أو تغطي اجزاء رئيسية من األعمار 
يتضمن التوثيق تعهد منفصل عن البنك لبيع الموجودات المؤجرة للمستأجر عند استحقاق عقد اإلنتاجية لهذه الموجودات. 

اإليجار.

سبتمبر ٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

:ذمم عقود اإليجار المستقبلية المدينة هو كما يليإجمالي إن 
٨,٣٦٥,٨٧٠٨,٩٥٢,٧٩٣مستحقة خالل سنة

٢٠,١٣١,٥٥٠٢٢,٠٤٦,٤٦٦مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة
٣٤,٥٥٢,٥٢١٢٦,٠٤١,٤٥٥مستحقة بعد خمس سنوات

٦٣,٠٤٩,٩٤١٥٧,٠٤٠,٧١٤إجمالي تمويالت اإلجارة
)١٣,٨٣٩,٣٨٤()١٩,٣٦٥,٧٠٠(ناقصًا: اإليرادات المؤجلة

٤٣,٦٨٤,٢٤١٤٣,٢٠١,٣٣٠المدينةدفعات اإليجاردنى ألصافي القيمة الحالية 
)١,٣٣٦,٨٩٤()١,٢٧٦,٧٧٩(في القيمةنخفاض االناقصًا: مخصص 

٤٢,٤٠٧,٤٦٢٤١,٨٦٤,٤٣٦

كما يلي:الفترةخالل في القيمة لقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض 

(مدققة)٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤٢٨٧,٠٤١٨٤٧,٢٤٨١,١٣٤,٢٨٩بداية الفترةفي 
للفترة(عكس) المحمل 

٥٥,٩٥٢١٣٢,٤٧٤٨٠,٤٦٠٢١٢,٩٣٤)٧٨,٢٧٢(١٣٤,٢٢٤)١٠(إيضاح 
)١٠,٣٢٩(-)١٠,٣٢٩()١١٦,٠٦٧(-)١١٦,٠٦٧(الفترةالمشطوب خالل

٤٢٧,٣٤٣٨٤٩,٤٣٦١,٢٧٦,٧٧٩٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤نهاية الفترةفي



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٢٣-

تمويالت إجارة (تتمة)١٧

الجغرافي هي كما يلي:وإن توزيع إجمالي تمويالت اإلجارة حسب القطاع اإلقتصادي 

سبتمبر ٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم
:القطاع االقتصادي
-٣٧٧,١٤٣القطاع الحكومي

٤,٣٨٥,٥٠١٤,٩٣٠,٧٥٨القطاع العام
١٨,٨٥٠,٢٣٦١٩,٢٢٤,٨٨١شركات

١٩,٧٢٩,٩٤٣١٨,٤٦٢,٤٠٤أفراد
١٩٦,٧٦٣٢٨٠,٧٥٣شركات صغيرة ومتوسطة

١٤٤,٦٥٥٣٠٢,٥٣٤مؤسسات غير ربحية

٤٣,٦٨٤,٢٤١٤٣,٢٠١,٣٣٠

:القطاع الجغرافي
٤١,٦٤٣,٩٨١٤١,٠٩٨,١١٠اإلمارات العربية المتحدة

١,٠٩٤,٤٠٩١,٠٦٦,٤٣٥الشرق األوسطباقي 
٣٨٥,١٥٥٣٢١,٨١١أوروبا
٥٦٠,٦٩٦٧١٤,٩٧٤أخرى

٤٣,٦٨٤,٢٤١٤٣,٢٠١,٣٣٠

المطفأةبالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية استثمارات١٨

٢٠١٧سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٠,٧٢٩,١٦٣٩,٠٦٣,٣١٤صكوك



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٢٤-

(تتمة)المطفأةبالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية استثمارات١٨

كما يلي:الفترةخالل في القيمة لقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض 

٢٠١٧سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٩٨,٢٧٧٩٨,٢٧٧بداية الفترةفي 
-٦,٣٣٨)١٠للفترة (إيضاح المحمل 

-)٩١,٨١٣(المشطوب خالل الفترة

١٢,٨٠٢٩٨,٢٧٧نهاية الفترةفي 

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٧,٩٠٨,٢٧٠٦,٦٨٥,٦١٧اإلمارات العربية المتحدة
١,٤٦٠,٣٧٥١,٢٩٥,٢٥٤الشرق األوسطباقي 

٩٩,٥٤١٩٢,٢٨٤أوروبا
١,٢٧٣,٧٧٩١,٠٨٨,٤٣٦أخرى

١٠,٧٤١,٩٦٥٩,١٦١,٥٩١

مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

سبتمبر ٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

الخسائروأاألرباح بالقيمة العادلة من خالل مدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٢٤٤-أسهم
١,٨٩٧,٩٤٨١,٢٦٣,٢٣٠صكوك

١,٨٩٧,٩٤٨١,٢٦٣,٤٧٤

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مدرجةاستثمارات
اآلخر

استثمارات مدرجة
٥٧٠٧٥٦أسهم

مدرجةاستثمارات غير 
٥٣,٩٢٨٥٢,٠٨٨مدارةصناديق

٩٣,٠٥٣٨٠,٦١٠صناديق خاصة

١٤٦,٩٨١١٣٢,٦٩٨

١٤٧,٥٥١١٣٣,٤٥٤

٢,٠٤٥,٤٩٩١,٣٩٦,٩٢٨



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٢٥-

(تتمة)مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

سبتمبر ٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٨٠٢,٩٤٥٩٠٩,٦٨٩اإلمارات العربية المتحدة
١١١,٢٠١٨٤,٠٣٨الشرق األوسطباقي 

١٦٨١٥٩أوروبا
١,١٣١,١٨٥٤٠٣,٠٤٢أخرى

٢,٠٤٥,٤٩٩١,٣٩٦,٩٢٨

ائتالفوشركاتاستثمارات في شركات زميلة٢٠
سبتمبر ٣٠

٢٠١٧
)مدققة(

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٨٧١,٧٤٣٧٥٣,٥٤١استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف

كانت الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة كما يلي:

--في بداية الفترة
-١٥,١٥٦)١٠المحمل للفترة (إيضاح 

-١٥,١٥٦الفترةفي نهاية 

كما يلي:هي سبتمبر٣٠كما في وشركات ائتالف ةشركات زميلإن تفاصيل استثمار المصرف في

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٧٢٠١٦

%%
الشركات الزميلة

التأمين اإلسالمي٤٢٤٢اإلمارات العربية المتحدةش م ع –أبوظبي الوطنية للتكافل 
مصرف إسالمي٢٧٢٧البوسنةدي.ديبنك البوسنة الدولي

العقارات-٤١اإلمارات العربية المتحدةذا ريزيدينشال آر إي آي تي (آي سي) ليمتد

شركات ائتالف
مصرف أبوظبي اإلسالمي

مصر (اس.ايه.أي)–
(قيد التحويلمصرف تجاري ٤٩٤٩جمهورية مصر العربية

إلى مصرف إسالمي)
اإلسالميتمويل األفراد٥١٥١المملكة العربية السعوديةشركة السعودية للتمويل ش.م.م

(قيد عرب لينك لتحويل األموال ش.م.خ
التصفية)

صرف العمالت٥١٥١اإلمارات العربية المتحدة

أبوظبي اإلسالمي ميرشنت أكوايرينغ
مومباني ذ.م.م 

االستحواذ التجاري٥١٥١اإلمارات العربية المتحدة



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٢٦-

عقاريةاستثمارات ٢١

كالتالي:الفترةكانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل 

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

التكلفة:
١,٢٩١,٦٤٣٣١٦,٢٣٧بداية الفترةفي اإلجماليالرصيد
٩٩٤,٤٨٥-من موجودات أخرىتحويل

)١٩,٠٧٩()١٠٧,٧٥٨(استبعادات 

١,١٨٣,٨٨٥١,٢٩١,٦٤٣نهاية الفترةفيالرصيد اإلجمالي 
)٢٨,١٨٨()٢٤,٢٧٥(في القيمةنخفاضالناقصًا: مخصص ا

١,١٥٩,٦١٠١,٢٦٣,٤٥٥نهاية الفترةفيالرصيد صافي 

:المتراكماالستهالك 
٥٥,٤٦٤٤٦,٧٩١بداية الفترةالرصيد في 

٧,٥٠٣١١,٧٤٩لفترةلالمحمل 
)٣,٠٧٦()١٩,٨٦١(باالستبعاداتالمتعلق 

٤٣,١٠٦٥٥,٤٦٤نهاية الفترةالرصيد في

١,١١٦,٥٠٤١,٢٠٧,٩٩١صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة

، والمؤجرة تحت عقود تأجير تشغيلية، قد بلغت العقاريةإيجارات الممتلكات المكتسبة للمجموعة من االستثمارات إيرادات إن 
.٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في ألف درهم)٢٠١٦:١٢,١٢٨سبتمبر ٣٠ألف درهم (١٠,٢٦٩

:كما يليهي الفترةالحركة في مخصص اإلنخفاض خالل كانت 

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٢٨,١٨٨٢٣,٣٢٥بداية الفترة فيالرصيد
٤,٩٨١-المحمل للفترة

)١١٨()٣,٩١٣(المتعلق باالستبعادات

٢٤,٢٧٥٢٨,١٨٨في نهاية الفترةالرصيد

:كما يليهو العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات إن 

١,١٣٢,٥٦٥١,٢٢٧,٩٦٥اإلمارات العربية المتحدة
٨,٢١٤٨,٢١٤الشرق األوسطباقي 

١,١٤٠,٧٧٩١,٢٣٦,١٧٩



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٢٧-

قيد التطويرعقارات٢٢

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٨٣٧,٣٨١٨٣٧,٣٨١عقارات قيد التطوير

ألف درهم) ٨٠٠,٠٠٠: ٢٠١٦ديسمبر ٣١ألف درهم (٨٠٠,٠٠٠دفترية بلغت بقيمة ارض قيد التطوير العقاراتتتضمن 
مملوكة من قبل شركة تابعة للمصرف.

قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة.العقاراتجميع إن 

موجودات أخرى٢٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٥٠,١٩٥١٢٩,٣٣٦مبالغ مدفوعة مقدمًا لشراء ممتلكات
٣٩٧,٦٠٢٢٨٣,٨٠٤قبولأوراق

٢٩٣,٨١٧٢٩٥,١٩٣مطالباتتسوية من مستحوذ عليهاموجودات 
٢٨٩,١٤٢٢٧٨,٥٨٠ذمم تجارية مدينة 

٧٣٥,٣٨٦٧٣٦,٧٩٨مصاريف مدفوعة مقدمًا
٢٢٨,٩١٦١٢٨,٠٤٦مستحقةأرباح

٤١,٤٠٢١٧,٠٠٠ولينامبالغ مدفوعة مقدمًا لمق
١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدمًا 

١,١٩٨,٦٧٣٦٧٦,٢٢٧أخرى

٣,٤١٨,٧٥٨٢,٧٢٨,٦٠٩
)٣٢,٩٤٢()٣٣,٣٥٢(في القيمةناقصًا: مخصص االنخفاض 

٣,٣٨٥,٤٠٦٢,٦٩٥,٦٦٧



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٢٨-

(تتمة)أخرىموجودات ٢٣

كما يلي:الفترةخالل في القيمةمخصص االنخفاضفيكانت الحركة 

مبالغ مدفوعة مقدمًا 
لشراء ممتلكات

موجودات مستحوذ 
عليها مقابل تسوية 

اإلجماليأخرىذمم تجارية مدينة مطالبات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧,٨٠٩٢٥,١٣٣٣٢,٩٤٢--مدققة–٢٠١٧يناير ١في
٤١٠٤١٠---)١٠(إيضاح للفترةالمحمل 

٧,٨٠٩٢٥,٥٤٣٣٣,٣٥٢--غير مدققة–٢٠١٧سبتمبر ٣٠في 

١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٠,٦٤٣-٢٥٥,٨١٠مدققة–٢٠١٦يناير ١في 
١,٢٥٠١٧,٩٠١-١٦,٦٥١-لسنةلالمحمل

)٢٧٥,٦٠٢(-)٣,١٤١()١٦,٦٥١()٢٥٥,٨١٠(خالل السنةالمشطوب

٧,٨٠٩٢٥,١٣٣٣٢,٩٤٢--مدققة-٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

إن الموجودات المستحوذ عليها مقابل مطالبات من أجل تحقيق تحصيل منتظم يتم تسجيلها كـ "موجودات محصلة من مطالبات 
األقل بين قيمته العادلة ناقصًا تكاليف البيع وبين القيمة المدرجة للمطالبة (صافي محققة". يتم إدراج األصل المحقق بالقيمة 

مخصص االنخفاض في القيمة) كما في تاريخ التحويل.

الشهرة والموجودات غير الملموسة٢٤

موجودات أخرى غير ملموسة
اإلجماليودائع أساسيةعالقات العمالءالشهرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠٩,٨٨٨٢٥٨,٣٩٧٥١,٨٥١٤٢٠,١٣٦مدققة–٢٠١٧يناير ١في
)٤٠,٩٩٢()٦,٨٤٥()٣٤,١٤٧(-اإلطفاء خالل الفترة

١٠٩,٨٨٨٢٢٤,٢٥٠٤٥,٠٠٦٣٧٩,١٤٤غير مدققة–٢٠١٧سبتمبر ٣٠في 

١٠٩,٨٨٨٣٠٣,٩٩٧٦١,٠٠٧٤٧٤,٨٩٢مدققة-٢٠١٦يناير ١في 
)٥٤,٧٥٦()٩,١٥٦()٤٥,٦٠٠(-اإلطفاء خالل السنة

١٠٩,٨٨٨٢٥٨,٣٩٧٥١,٨٥١٤٢٠,١٣٦مدققة–٢٠١٦ديسمبر٣١في 

الشهرة
لمصرفاوالتي تمثل أدنى مستوى داخل للمصرفام التشغيليلة ي القيمة، يتم توزيع الشهرة لألقساالنخفاض فاختبارلهدف 

اض اإلدراة الداخلية.الشهرة ألغروالذي يتم من خالله مراقبة 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٢٩-

(تتمة)الشهرة والموجودات غير الملموسة٢٤

موجودات غير ملموسة أخرى

يمثل األصل غير الملموس لعالقات العمالء القيمة العائدة لألعمالالعمالء
العمالء القيمة العائدة لألعمال المتوقع أن تتولد من العمالء تمثل الموجودات الغير ملموسة لعالقات عالقات العمالء

الذين كانوا موجودين في تاريخ االستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة لعالقات العمالء، تم اعتبار 
عمالء البطاقات المغطاة بشكل منفصل، نظرًا الختالف بيانات المخاطر والعالقات والوالء. من 

قات أن تولد دخل مادي متكرر على شكل إيرادات عمالء، رسوم وعموالت.المتوقع من هذه العال

تظهر قيمة الموجودات الغير ملموسة من ودائع أساسية من حقيقة أنه من المتوقع أن تكون ودائع أساسية
توزيعات األرباح المتوقعة لهذه الودائع، على ضوء شروطها التعاقدية، أقل من توزيعات األرباح 

قعة لغيرها من أدوات صكوك سوق الجملة وسوق التمويل المالي. يمثل الفارق بين توزيعات المتو
األرباح المتوقعة لهذه الودائع وأدوات الصكوك، قيمة الودائع األساسية غير الملموسة.

ماليةمبالغ مستحقة لمؤسسات ٢٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١,١٨٣,١٢٠١,٠٢٧,٦١٦حسابات جارية
١,٧١٢,٨٣٠٣,٧٥٨,٣٣٠ودائع استثمارية

٢,٨٩٥,٩٥٠٤,٧٨٥,٩٤٦
المصرف المركزي لدولة اإلمارات–الحساب الجاري 
٣٦٨,٢٦٩-العربية المتحدة

٢,٨٩٥,٩٥٠٥,١٥٤,٢١٥



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٣٠-

حسابات المودعين٢٦

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٣٢,٦٥١,٩٨٩٣١,٢٢٥,١١٤حسابات جارية
٦٥,٩٣٢,١٠٨٦٧,١٣٤,٢١٩حسابات االستثمار

٥٠٩,٩٥٣٤٥٤,٤١٩احتياطي تعديل األرباح

٩٩,٠٩٤,٠٥٠٩٨,٨١٣,٧٥٢

كما يلي:للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح 

٤٥٤,٤١٩٣٩٤,٣٦٤بداية الفترةفي 
٥٥,٥٣٤٦٠,٠٥٥للفترةاألرباح الحصة من

٥٠٩,٩٥٣٤٥٤,٤١٩نهاية الفترةفي 

:كما يليوحسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي هإجمالي إن توزيع 

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٦,٥٥٦,١٩٢٦,٦٩٥,٤٤١القطاع الحكومي
٥,٦٨١,٤٥٥٨,٥٠٦,١٣٣القطاع العام

١٤,٢٢٤,٣٨٠١٦,٢٤٨,١٧٤شركات
١,٨١٩,٠١٢٦٩٤,١٩٧مؤسسات مالية

٥٥,٢٨٢,٠٢٤٥٣,١٠٥,٧٥٣أفراد
١٢,٨٠٥,٩٠٠١٠,٦٣٨,٦٥٣شركات صغيرة ومتوسطة الحجم

٢,٧٢٥,٠٨٧٢,٩٢٥,٤٠١مؤسسات غير ربحية

٩٩,٠٩٤,٠٥٠٩٨,٨١٣,٧٥٢

رف امصلااحتياطياتمتطلبات بعد اقتطاع ، التوفيرحسابات بما في ذلك يقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار 
.المجموعةمن قبلومتطلبات السيولةوالسودان والعراقاإلماراتفي ةالمركزي

ي التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد، وإال فهفقط في حال يتحمل الخسارةفإن المصرف االستثماربودائعفيما يتعلق 
.الموكل(الرئيسي) أو )رب المالالمانح (على 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٣١-

ات أخرىمطلوب٢٧

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٤٦١,٩٠٥٤٠٦,١٢٨ذمم تجارية دائنة
٣٩٧,٦٠٢٢٨٣,٨٠٤قبولأوراق

٢٧٧,٤٨٣٢٣٧,٧٣٣لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 
٣١٠,٦٢٣٤٦١,٦١٧شيكات بنكية

٣٢٧,٩٦٥٣٦٤,٠٢٩أخرىومصاريفالموظفين آتمخصص مكاف
٧٠,٧٣٦٢٨,٨٨٩دائنةمحتجزات

١٤٢,٧٨٧١٨٧,٤٩٢المتعاملينمبالغ مستلمة مقدمًا من 
٣٧٣,٧٠٨٢٦٩,٢٩٩مصاريف مستحقة

١١١,١٢٧١١٤,٨٦٧أرباح موزعة غير مطالب بها
١٧١,١٧٠١٦٤,٩٩٥إيرادات مؤجلة

٤,٩٦١٥,٨٧٣حساب األعمال الخيرية
١٨,٧٦٧٧,٢٠٦حساب التبرعات

٧٣١,٦٤٥الماليةاألدواتلمشتقات للبدائل الشرعية القيمة العادلة السالبة 
٤٦٨,٠١٧٣٢٩,٥٤٠أخرى

٣,١٣٦,٩٢٤٢,٨٦٣,١١٧

رأس المـال٢٨

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

رأس المال المصرح به:
ألف) سهم عادي٤,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٦ألف (٤,٠٠٠,٠٠٠

٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٦بقيمة درهم واحد لكل سهم (

والمدفوع بالكامل:الصادررأس المال 
ألف) سهم عادي٣,١٦٨,٠٠٠: ٢٠١٦ألف (٣,١٦٨,٠٠٠

٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٦بقيمة درهم واحد لكل سهم (
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٣٢-

احتياطيات أخرى٢٩

التغيرات المتراكمة 
في القيم العادلة

احتياطي إعادة
األراضيتقييم

تحويلاحتياطي 
اإلجماليالحمايةاحتياطي العمالت األجنبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)٦٨٣,٧٦٨()١,٧٢٤()٧١١,٦٦٤(١٩٢,٧٠٠)١٦٣,٠٨٠(مدققة–٢٠١٧يناير ١في 

تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة منفيالحركةصافي 
)٣٦٣(---)٣٦٣(خالل الدخل الشامل اآلخر

خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
١٧٧---١٧٧الشامل اآلخر

)١٢,٨٢٢(-)١٢,٨٢٢(--فياألجنبية، صالعمليات اتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 
)٢٩,٥٨١(-)٢٩,٥٨١(--العمليات األجنبيةحمايةعلىالربح
١,٦٥٦١,٦٥٦---التدفقات النقديةحمايةعلىفي القيمة العادلة الربح

)٧٢٤,٧٠١()٦٨()٧٥٤,٠٦٧(١٩٢,٧٠٠)١٦٣,٢٦٦(غير مدققة–٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

)٢١٩,٥٥٧()١١,٦٥٧()١٩٦,١١٣(١٤٣,٠٠٠)١٥٤,٧٨٧(مدققة–٢٠١٦يناير ١في 

تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة منالحركة فيصافي 
٤٠---٤٠خالل الدخل الشامل اآلخر

الخسارة من استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
١,١١٢---١,١١٢خالل الدخل الشامل اآلخر

)٨٥,٣٤٣(-)٨٥,٣٤٣(--فياألجنبية، صالعمليات اتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 
٣٦,٨٩٦-٣٦,٨٩٦--العمليات األجنبيةحمايةعلىالربح
١١,٣٤٣١١,٣٤٣---التدفقات النقديةحمايةعلىفي القيمة العادلة الربح

)٢٥٥,٥٠٩()٣١٤()٢٤٤,٥٦٠(١٤٣,٠٠٠)١٥٣,٦٣٥(غير مدققة–٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

صكوك الشق األول٣٠

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٣,٦٧٢,٥٠٠٣,٦٧٢,٥٠٠مدرجة-صكوك الشق األول
٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 

٥,٦٧٢,٥٠٠٥,٦٧٢,٥٠٠

مدرجة-صكوك الشق األول
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مدرجة-من الشق األولالمصرف بعملية إصدار لصكوكقام ، ٢٠١٢نوفمبر١٩في 

. تم اصدار هذه الصكوك بعد موافقة مساهمي المصرفدوالر أمريكي)مليار١ألف درهم (٣,٦٧٢,٥٠٠بقيمة ("الصكوك") 
ألف ٣٧,٢٨١تم تكبد تكلفة اإلصدار البالغة .٢٠١٢أكتوبر ٢١ي الذي انعقد في في اجتماع الجمعية العمومية الغير عاد

درهم.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٣٣-

(تتمة)صكوك الشق األول٣٠

مدرجة (تتمة)-صكوك الشق األول
الصكوك على التزامات مباشرة من غير يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه تعتبر هذه الصكوك دائمة حيث أنه ال

إن الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية وهيضمان من جانب المصرف وفقًا لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.
("تاريخ اإلسترداد األولي") أو أي تاريخ دفع للربح ٢٠١٨كتوبر أ١٦الفترة المنتهية في قابلة لالسترداد من قبل المصرف بعد

٦في نهاية كل سنوي وتدفع بشكل نصف%٦,٣٧٥هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربة ربح يكون ووفقًا لحاالت معينة،
زائدًا هامشسنوات٦يبور إبيةاألولالفترة ربح المتوقع بعد السنوات، ويقدر ستالمكونة من يةخالل الفترة األولسنوات 

.الموحدساهمينفي بيان التغيرات في حقوق المالموزعةاألرباح. سيتم إظهار دفعات %٥,٣٩٣متوقع من

يحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي أرباح على المضاربة وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر هذا الحدث 
عدم األحداث التي تستوجبحالة تعثر. في حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم بتوزيع األرباح على المضاربة أو في حال

قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو (ب) االسترداد أو شراء أو إلغاء 
أو تخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على أي أوراق مالية خاصة بالمصرف أو أي حقوق ملكية لجهة إصدار أخرى 

أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، مساوية للصكوك
إال إذا تم في كل حالة من هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.

حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 
ا مع برنامج حكومة أبوظبي لتعزيز المالءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية، أصدر ، وتماشي٢٠٠٩بريل إ١٦في 

مليار ٢") لصالح دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي بقيمة اسمية بلغت الحكوميةالمصرف صكوك من الشق األول ("الصكوك
٢٢خالل االجتماع الغير عادي والذي عقد يوم من قبل المساهمينالحكوميةدرهم. تمت الموافقة على إصدار هذه الصكوك

.٢٠٠٩مارس

يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه الصكوك على التزامات مباشرة من دائمة حيث أنه الالحكوميةتعتبر هذه الصكوك
بلة لالسترداد من تكون هذه الصكوك الحكومية قاغير ضمان من جانب المصرف وفقًا لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.

سنويًا خالل الفترة األولى المكونة %٦هو الحكوميةالربح المتوقع لهذه الصكوكيكون وقبل المصرف وفقًا لحاالت معينة،
. وسيتم توزيع %٢,٣شهور زائدًا هامش ٦من خمس سنوات، ويقدر الربح المتوقع بعد هذه السنوات الخمس األولى بإيبور 

.لموحداالمساهمينفي بيان التغيرات في حقوق الموزعةشكل نصف سنوي. سيتم إظهار دفعات األرباحاألرباح المحققة على 

يحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي أرباح على المضاربة وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر هذا الحدث 
بتوزيع األرباح أو في حال األحداث التي تستوجب  عدم قيامه تخلفًا عن سدادها. في حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم

بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو (ب) االسترداد أو شراء أو إلغاء أو 
نص األوراق المالية التي تتخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جهة إصدار مساوية للصكوك أو أقل منها، باستثناء

بنودها على إلزامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح 
المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٣٤-

التزامات ومطلوبات طارئة٣١

إن االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية تشمل االلتزامات بتقديم وتوفير التسهيالت االئتمانية اإلسالمية واالعتمادات 
المصرف.متعامليالمستندية وخطابات الضمان وكذلك أوراق القبول المخصصة لتلبية متطلبات 

كون تعاقدية وفقًا لعقود التمويالت اإلسالمية. عادة ما يبالتزامات مية مثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت ائتمانية إسالتت
لهذه االلتزامات تواريخ انتهاء ثابتة أو بنود تعاقدية متعلقة بانتهائها وعادة ما تتطلب دفع رسوم. وبما انه من الممكن انتهاء 

ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.االلتزامات دون سحب أو استخدام التسهيالت، فإن مجموع مبالغ تلك العقود

وخطابات الضمان وأوراق القبول بصرف دفعات نيابة عن عمالئه في حالة عدم خطابات االعتماديلتزم المصرف بموجب 
بالوفاء بالتزاماته وفقًا لشروط العقد.المتعاملقيام 

لتسهيالت االئتمانية والمطلوبات الطارئة وااللتزامات الرأسمالية األخرى:لقد كان على المصرف االلتزامات التالية المتعلقة با

٢٠١٧سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

ةالمطلوبات الطارئ
٢,٥١٧,٣٧٨٢,٠٢٥,٦٨٠خطابات االعتماد
٩,١١٦,٢٧٨٩,٧٤٧,٢٨٢خطابات ضمان

١١,٦٣٣,٦٥٦١١,٧٧٢,٩٦٢

االلتزامات
٥٧٧,٨٣٦٣٨٦,٩٣٩مسحوبةالغير التزامات التسهيالت 

٢٧٢,٠٦٢٣١٢,٧٣٨مصاريف رأسمالية مستقبلية
٩,٤٣٢١١,٤٣٦قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 

٨٥٩,٣٣٠٧١١,١١٣

١٢,٤٩٢,٩٨٦١٢,٤٨٤,٠٧٥

مخاطر االمتثالمراجعة٣٢

للمساعدة في مراجعة بتعيين مستشار قانوني خارجي٢٠١٤، قام المصرف في الحوكمةممارسات ونظرا اللتزامه بأفضل 
هذه إلى اآلن مراجعته وإلى حد أنلم يكمل المستشار القانوني الخارجيامتثالها لقوانين العقوبات وعمليات امتثالها بشكل عام. 

طوات إضافية يمكن اتخاذها لضمان االمتثال لقوانين العقوبات القابلة للتطبيق، سيقوم المراجعة تساعد البنك في تحديد أي خ
يواصل المصرف مراجعته الداخلية، ومن السابق ألوانه التنبؤ بأي تأثير محتمل على المصرف. البنك بتعزيز عملياته وفقا لذلك.

ة ذات الصلة بمجرد االنتهاء منها.سيقوم المصرف بمشاركة نتائج مراجعته الداخلية مع الجهة الرقابي
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٣٥-

النقد وما يعادله٣٣

٢٠١٦سبتمبر٢٠١٧٣٠سبتمبر٣٠
ألف درهـمألف درهـم

٧,٢٢٩,٨٧٦٩,٤٩٣,٣٤٣نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل
ومؤسسات مالية إسالميةلدى مصارفوكالةودائعواألرصدة 

١,٣٢٤,٩٣٨١,٦٠٧,٢٠٨أخرى، قصيرة األجل
١,٠٦٥,٤٨٩١,١١٧,٦٤٠مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

)٣,٢٦٣,٨٩٢()٢,٧٦٠,٩١٦(مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل

٦,٨٥٩,٣٨٧٨,٩٥٤,٢٩٩

ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٣٤

ن يالمساهمو، مديرينلوايقوم المصرف ضمن سياق أعماله االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة كالشركات الزميلة، 
الرئيسين وشركاتهم ذات العالقة. يقوم المصرف بالحصول على تأمينات كرهن األمالك واألوراق المالية (األسهم والصكوك) 

خالل السنة السابقة، تمت إعادة التفاوض حول تمويل الطرف العالقة. ذوللطرف بناًء على تقييم المصرف لمخاطر االئتمان 
نشطة وخالية من أي الموجودات الماليةإن جميع ذو العالقة بناًء على أحكام تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة. 

.في القيمةمخصص لالنخفاض

عة التي تمثل أطراف ذات عالقة، قد تم حذفها في عملية توحيد البيانات إن األرصدة والمعامالت بين المصرف وشركائه التاب
المالية ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٣٦-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٤

:كما يليالموحد المرحليكانت المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة في بيان الدخلالفترةخالل 

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 

شركات زميلة
وشركات 

اإلجماليآخرونائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة -٢٠١٧سبتمبر ٣٠
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

١٠,٨٦٣-١٠,٨٦٣--مؤسسات مالية

اإلجارةوالمضاربةومن المرابحةالدخل
٦٠,٩٩٩١٠٥,٥٣١-٤٤,١٨٦٣٤٦من العمالءوتمويالت إسالمية أخرى

١٣٨١٢٢٢,٦٠٢٢,٧٦٣دخل الرسوم والعموالت، صافي

٣٢٤--٣٢٤-مصاريف تشغيلية

٣٥٨٥٦٤٣٥١٣٨٩٨٧للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

غير مدققة -٢٠١٦سبتمبر ٣٠
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٦,٣٢٥-٦,٣٢٥--مؤسسات مالية

اإلجارة والمضاربةومن المرابحةالدخل
٣٨,٨٤٣٣٥٨٧٥٦٦,٠٨١١٠٥,٣٥٧من العمالءوتمويالت إسالمية أخرى

٣٨٧٥٥٢,٤٦٩٣,٢٦٢-صافيدخل الرسوم والعموالت،

٢٧٨--٢٧٨-مصاريف تشغيلية

٤٨٣٥١٢٢١٦٢٠-للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

وتمويل العمالء المقدمة إلى ،إن معدالت الربح المحققة على األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية
في السنة).%٦إلى :  صفر ٢٠١٦(%٦قد تراوحت من صفر إلى الفترةأطراف ذات عالقة خالل 

رةالفتإن معدالت الربح المدفوعة على مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية وودائع العمالء الموضوعة من أطراف ذات عالقة خالل 
في السنة).%٠,٨: صفر إلى ٢٠١٦(ة في السن%٠,٨قد تراوحت من صفر إلى 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٣٧-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٤

الموحد ما يلي:المرحلي تضمنت األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في بيان المركز المالي

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
شركات زميلة

اإلجماليآخرونوشركات ائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمدرهـمألف 

غير مدققة–٢٠١٧سبتمبر٣٠
األرصدة وودائع وكالة لدى بنوك إسالمية 

١,٠٨٩,٧٥٢-١,٠٨٩,٧٥٢--ومؤسسات مالية أخرى
١٦٥,٩١٩-١٦٥,٩١٩--مع مؤسسات ماليةالمضاربةوالمرابحة

المرابحة والمضاربة واإلجارة والتمويالت 
٣,٥٦٦,٨٨١٦,١٧٥,٥٨٤-٢,٥٩٧,٩٦٥١٠,٧٣٨اإلسالمية األخرى
٨٠,٨٨٧١٨٦,٣٣٠٢٦٧,٢١٧--الموجودات األخرى

٢,٥٩٧,٩٦٥١٠,٧٣٨١,٣٣٦,٥٥٨٣,٧٥٣,٢١١٧,٦٩٨,٤٧٢

١٥,٨٩٣-١٥,٨٩٣--مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية
٨٢,٠١٨٢٨,٤٩١١٤٦,٠٠٦٤٣,٧٣٦٣٠٠,٢٥١حسابات المودعين

٣٥٨٢٠٨٢,٧٦٠٣,١٤٦مطلوبات أخرى

٨٢,٣٧٦٢٨,٥١١١٦١,٩٠٧٤٦,٤٩٦٣١٩,٢٩٠

مدققة-٢٠١٦ديسمبر ٣١
األرصدة وودائع وكالة لدى بنوك إسالمية 

١,٠٨٧,١٥٣-١,٠٨٧,١٥٣--ومؤسسات مالية أخرى
١٦٣,٧٦٥-١٦٣,٧٦٥--المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية

المرابحة والمضاربة واإلجارة والتمويالت 
٣,٥٤٢,٤٢٧٦,١٩٤,٩٣٥-٢,٦٤١,١٦٢١١,٣٤٦اإلسالمية األخرى

٦٣,٠٦٥١٨٥,٩١٣٢٤٨,٩٧٨--موجودات أخرى

٢,٦٤١,١٦٢١١,٣٤٦١,٣١٣,٩٨٣٣,٧٢٨,٣٤٠٧,٦٩٤,٨٣١

٤٧,٤٥٧-٤٧,٤٥٧--مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية
١٢٥,٦٢٠٣١,٨٩٠١١٩,١٠٦١٣٧,٢٦٧٤١٣,٨٨٣حسابات المودعين

٢٤٢,٥١٣٢,٥٣٧--مطلوبات أخرى

١٢٥,٦٢٠٣١,٨٩٠١٦٦,٥٨٧١٣٩,٧٨٠٤٦٣,٨٧٧

مصر، وهناك اتفاقية رسمية -مشتركة مسيطرة في بنك أبوظبي اإلسالمي إن المصرف ومساهمه الرئيسي يمتلكان حصة 
).٢٠مصر (إيضاح -للسيطرة المشتركة الستثمارها في بنك أبوظبي اإلسالمي 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٣٨-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٤

موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات
كما يلي:الفترةموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل تعويضاتكانت 

أشهر المنتهية التسعة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧

أشهر المنتهية التسعة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٢٥,٩٠٢٢٤,١٢٥رواتب ومكافآت أخرى
٢,١٤٥٢,٥٦٥مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٢٦,٦٩٠٢٦,٦٩٠

االعتراف(وتعديالته)، يتم ١٩٨٤لعام ٨من القانون التجاري اإلتحادي رقم ١١٨وفقًا لوزارة اإلقتصاد والتجارة لتفسير المادة 
بيان الدخل الشامل الموحد.فيمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ب

بعد إلى مجلس اإلدارةرهمألف د٤,٩٠٠تبلغ ٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة تم دفع 
تم ،٢٠١٦خالل سنة .٢٠١٧إبريل ٢السنوية المنعقدة في العموميةالجمعيةالمساهمين في من قبل موافقة الحصول على ال

العموميةلمجلس اإلدارة بعد موافقة المساهمين في الجمعية ٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في سنة الألف درهم متعلقة ب٤,٢٠٠دفع
.٢٠١٦إبريل ٢١التي انعقدت في السنوية 

معلومات القطاعات٣٥

إن القطاعات التشغيلية تعرف على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بأقسام المجموعة والتي يتم مراجعتها دوريًا من قبل صانعي 
وذلك لتوزيع الموارد للقطاعات ولتقييم أدائها. إن المعلومات المقدمة إلى صانعي القرارات المصرفالقرارات المتعلقة بعمليات 

والتي مصرف للالتاليةاالستراتيجيةهي على أساس الوحداتلغرض تحديد اإلمكانات وتقييم األداء، المصرفالمتعلقة بعمليات 
منتجات وخدمات ألسواق مختلفة.تقدم

يقوم هذا القطاع بالتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيداعات األفراد، تزويد -المية لألفرادالعالخدمات المصرفية 
التمويل التجاري.وتسهيالتبطاقات االئتمان اإلسالمية، خدمات التحويل اإلجارة، المرابحة،المتعاملين بالتمويل،

بالتعامل مع خدمات التمويل واإليداع والحسابات الجارية للشركات يقوم هذا القطاع -للشركاتالعالميةالخدمات المصرفية
والمؤسسات الفردية.

، الخدمات االئتمانية األخرى، اإليداع والحسابات تالتمويالشكل رئيسي بيقوم هذا القطاع ب-الخدمات المصرفية الخاصة
الجارية لألفراد أصحاب ثروات مالية عالية.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٣٩-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٥

يقوم هذا القطاع بتزويد خدمات أسواق المال، خدمات المتاجرة والخزينة وكما يقوم بإدارة عمليات التمويل للمصرف -الخزينة
باستخدام خدمات اإليداعات االستثمارية.

ي ا في ذلك األراضبماإليجارالتطوير،،، البيعتابعة للمصرف بأنشطة عمليات الشراءاتتقوم شرك-الخدمات العقارية
.إدارة وإعادة بيع الممتلكات وجميع األنشطة المتعلقةباإلضافة إلى ، والمباني

مدرجة لاغير ة والشركات الزميلة وشركات االئتالف الشركات التابعويمثل هذا القطاع المكتب الرئيسي-األخرىالعمليات
غير الموزعة.التكاليفأعاله وتشمل أيضًا 

رة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات بشكل منفصل بهدف أخذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقوم اإلدا
تقييم أداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٤٠-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٥

خدمات مصرفية 
عالمية لألفراد

خدمات مصرفية
للشركاتعالمية

خدمات مصرفية 
اإلجماليأخرىعملياتخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهم
غير مدققة–٢٠١٧سبتمبر٣٠

اإليرادات والنتائج

٢,٥٤٣,١٤٧١,٠٣٢,٦٣١١٠١,٣٨٤٣٨٣,٩٨٦٩٠,٤٦٩٥٢,٧٨٧٤,٢٠٤,٤٠٤إيرادات القطاع، صافي
في مخصص االنخفاضباستثناءمصاريف تشغيلية 

)١,٨٨٨,٠٠٢()١٥٢,٦٤١()٥٩,٠٤١()٣١,٣٥٥()٤٢,٤٩٢()٢٩٤,٤٢٦()١,٣٠٨,٠٤٧(صافي،القيمة

٢,٣١٦,٤٠٢)٩٩,٨٥٤(١,٢٣٥,١٠٠٧٣٨,٢٠٥٥٨,٨٩٢٣٥٢,٦٣١٣١,٤٢٨تشغيليةأرباح (هامش)
)٦٢٣,٤٤٦()٤٤,٧٨٦(--٤٠٨)١٦٨,٤٥٢()٤١٠,٦١٦(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

١,٦٩٢,٩٥٦)١٤٤,٦٤٠(٨٢٤,٤٨٤٥٦٩,٧٥٣٥٩,٣٠٠٣٥٢,٦٣١٣١,٤٢٨للفترةأرباح (خسائر) 

)١,٠٩٢()١,٠٩٢(-----مسيطرة الغير حقوق ال

١,٦٩١,٨٦٤)١٤٥,٧٣٢(٨٢٤,٤٨٤٥٦٩,٧٥٣٥٩,٣٠٠٣٥٢,٦٣١٣١,٤٢٨مساهمي المصرفالعائدة إلىللفترةأرباح (خسائر) 

الموجودات
٥٥,٩٧٦,٢٣٦٣٢,٦٨٢,٥٤٦٣,٠٤٧,٢٩٦١٩,٩٧٩,٣٥٣٢,٦٢٥,٢٦٦٦,٩٥٨,٤٠٨١٢١,٢٦٩,١٠٥موجودات القطاع

المطلوبات
٦٣,٤٢٨,٦٢٧٢٥,٥٦٨,٦٧٧٣,٥٤٩,٧٢٠٨,٨٣٤,١٣٧٢٩٥,٨٤٧٣,٤٤٩,٩١٦١٠٥,١٢٦,٩٢٤مطلوبات القطاع



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٤١-

(تتمة)القطاعاتمعلومات ٣٥

خدمات مصرفية 
وتجارية 

خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات مصرفية 
اإلجماليأخرىعملياتالخدمات العقاريةرأس المالأسواقخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

غير مدققة–٢٠١٦سبتمبر ٣٠
والنتائجاإليرادات 

٢,٤٣٣,٧٨١٩٨٩,٠٦٣٩٣,٢٢٣٤٢٤,٢٧٩٧٧,١٧٢٢٣,٨١٦٤,٠٤١,٣٣٤إيرادات القطاع، صافي
، ةفي القيممخصص االنخفاضباستثناءمصاريف تشغيلية 

)١,٨٢٥,٠٧٢()١٢٣,١٤٢()٦١,٩٠٥()٣١,٣٢١()٤١,٠٠٥()٢٨٤,٦٨٠()١,٢٨٣,٠١٩(صافي

٢,٢١٦,٢٦٢)٩٩,٣٢٦(١,١٥٠,٧٦٢٧٠٤,٣٨٣٥٢,٢١٨٣٩٢,٩٥٨١٥,٢٦٧(الهامش) التشغيليالربح 
)٧١٧,٨٣٠(٥١,٠٥٩--٩,٦٩٧)٢٥٥,٥٩٢()٥٢٢,٩٩٤(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

١,٤٩٨,٤٣٢)٤٨,٢٦٧(٦٢٧,٧٦٨٤٤٨,٧٩١٦١,٩١٥٣٩٢,٩٥٨١٥,٢٦٧للفترةأرباح (خسائر) 

)٩٦٥()٩٦٥(-----مسيطرة غير حقوق 

١,٤٩٧,٤٦٧)٤٩,٢٣٢(٦٢٧,٧٦٨٤٤٨,٧٩١٦١,٩١٥٣٩٢,٩٥٨١٥,٢٦٧المصرفالعائدة لحاملي أسهم للفترةأرباح (خسائر) 

مدققة-٢٠١٦ديسمبر ٣١
الموجودات

٥٤,٨٦٥,١٥٣٣٥,٤٦٩,٦٢٦٢,٥٣٦,٠٢١١٩,٣٦٨,٤٥٨٢,٦٨٠,٩١٥٧,٣٦٩,٥٥٢١٢٢,٢٨٩,٧٢٥موجودات القطاع

المطلوبات
٦٠,٠٥٩,٢١٥٢٧,٩٧١,٨٤٨٢,٧٠٢,٢٢٣١٢,١٠٢,٣١١٣٤٩,٥٣١٣,٦٤٥,٩٥٦١٠٦,٨٣١,٠٨٤مطلوبات القطاع



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٤٢-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٥

المعلومات الجغرافية
تعمل المجموعة  في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين، محلية ودولية. تمثل اإلمارات العربية المتحدة المنطقة المحلية 

اخل دوشركات االئتالفالتابعةوالشركات التي تتضمن عمليات المجموعة الناتجة من الفروع والشركات الزميلة
يلة والشركات الزموالسودانالعراقيف الصادرة من فرعالدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة بعمليات المصر

ا ، وبملبية الكبرى من ايرادات المجموعةداخل الدولة تمثل األغوالتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات المجموعة
، لذلك ن إجمالي أصول ومطلوبات المجموعةأن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى م

الموجودات ،معلومات القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)عرضم لم يت
والمطلوبات.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية حول البياناتإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٤٣-

إدارة المخاطر المالية٣٦

قصى أيظهر الجدول مبالغ المقاصة وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. الية للموجودات المالية ناقصًا تقوم المجموعة بقياس تعرضها للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم المرحلة اإلجم
إن تفاصيل مخاطر االئتمان الناشئة عن الحاالت الطارئة وااللتزامات تم سعار للمرابحة والمضاربة واإلجارة وتمويالت إسالمية أخرى واستثمارات.األتعرضات لمخاطر االئتمان/مخاطر ال

حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.٣١اإلفصاح عنها في إيضاح 

إسالمية أرصدة وودائع الوكالة مع بنوك 
تمويالت إجارةمرابحة وتمويالت إسالمية أخرىمرابحة ومضاربة مع مؤسسات ماليةومؤسسات مالية أخرى

استثمارات في الصكوك اإلسالمية المقاسة 
بالتكلفة المطفأة

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

)مدققة(
٢٠١٦ديسمبر ٣١

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

)مدققة(
٢٠١٦ديسمبر ٣١

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

)مدققة(
٢٠١٦ديسمبر ٣١

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

)مدققة(
٢٠١٦ديسمبر ٣١

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

)مدققة(
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

بصورةخاضع النخفاض في القيمة
فردية

--٥١١,٧٣٩٦٩١,٨٦٤٩٦٧,٥٦٩٥٥٩,٤٥٧----تسهيالت متعثرة
١٢,٨٠٢-٦٩٥,٧٦٣٥٥٦,٣٥٦٧١٢,٥٥٧٦٧١,٠١٢----مشكوك في تحصيلها

٦٤,٩٢٩٦١٦,٢٩٤٤٨٣,٦١٤٣١١,٣٩٩٢٧٧,٧٤١١٢,٨٠٢٩١,٨١٣---خسائر

٦٤,٩٢٩١,٨٢٣,٧٩٦١,٧٣١,٨٣٤١,٩٩١,٥٢٥١,٥٠٨,٢١٠١٢,٨٠٢١٠٤,٦١٥---القيمة اإلجمالية
)٩٨,٢٧٧()١٢,٨٠٢()٤٠٩,١٨٦()٤٢٧,٣٤٣()٨٥٣,١٥٤()١,٠٠١,٧١٠()٦٤,٩٢٩(---مخصص لالنخفاض في القيمة الفردي

----٦,٣٣٨-٨٢٢,٠٨٦٨٧٨,٦٨٠١,٥٦٤,١٨٢١,٠٩٩,٠٢٤

مستحق الدفع وغير منخفض القيمة
--٢٣٧,٧٥٨٤٤٥,٢٦١٢٧٧,٥١٤٢٩٦,٢٢٨----يومًا٩٠أقل من 

--١٥٢,٩٦٢١٠٢,٠٧٣١٣٣,٨٧١٣٥٣,٠٤٤----يومًا٩٠أكثر من 

----٣٩٠,٧٢٠٥٤٧,٣٣٤٤١١,٣٨٥٦٤٩,٢٧٢--

١,٨٠٤,٨٣٣٤,٢٤٦,١٥٨١,٥٥٨,٣٧٥١,٧٦٢,٧٨١٣٤,٠٣٨,٤٣٨٣٥,٨٨٨,٦٨٧٤١,٢٨١,٣٣١٤١,٠٤٣,٨٤٨١٠,٧٢٩,١٦٣٩,٠٥٦,٩٧٦منخفض القيمةغير مستحق الدفع وغير

--)٩٢٧,٧٠٨()٨٤٩,٤٣٦()٩٦٨,٦١٥()٨٥٠,٩١٣(----القيمةفي نخفاض المخصص جماعي ل

١,٨٠٤,٨٣٣٤,٢٤٦,١٥٨١,٥٥٨,٣٧٥١,٧٦٢,٧٨١٣٤,٤٠٠,٣٣١٣٦,٣٤٦,٠٨٦٤٢,٤٠٧,٤٦٢٤١,٨٦٤,٤٣٦١٠,٧٢٩,١٦٣٩,٠٦٣,٣١٤القيمة الدفترية



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٤٤-

نسبة كفاية رأس المال٣٧

٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتهيتين في للفترة والسنةإن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة 
، استوفت المجموعة كل المتطلبات الخارجية لقوانين رأس المالالفترتين. خالل هاتين يعلى التوال٢٠١٦ديسمبر ٣١و

والخاضعة لـ:

٢بازل 

٢٠١٧سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

الشق األول لرأس مال

٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠رأس المال
٢,٠٨٥,٧٨٨٢,٠٨٥,٧٨٨احتياطي قانوني

١,٤٧٢,٧٦٠١,٤٧٢,٧٦٠احتياطي عام
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان

٣,٩٦٨,٣٠٣٢,٤٦٩,٢٥٦أرباح محتجزة
٧٧٦,٧٨٢-ةأرباح مقترحتوزيعات

٣٠,٠٠٠-لألعمال الخيرية ربح مقترح توزيعه
)٧١١,١٧٢()٧٢١,٨٩٦(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

٥,٦٧٢,٥٠٠٥,٦٧٢,٥٠٠صكوك الشق األول
١١,١٨٤١٠,٨٤٢حقوق غير المسيطرةال

١٦,٠٥٦,٦٣٩١٥,٣٧٤,٧٥٦
)٤٢٠,١٣٦()٣٧٩,١٤٤(غير الملموسةوالموجوداتشهرة ال

)٣٧٦,٧٧٠()٣٨٥,٨٠٣(خصومات الشق األول لرأس مال

١٥,٢٩١,٦٩٢١٤,٥٧٧,٨٥٠إجمالي الشق األول

الشق الثاني لرأس المال
)١٠٨,٨١٥()١٠٧,١٥٨(التغيرات المتراكمة في القيم العادلة واحتياطي التحوط

١,٠٧٨,٢٦٩١,١١٩,٣١١للموجودات التمويليةجماعي في القيمةمخصص انخفاض

٩٧١,١١١١,٠١٠,٤٩٦
)٣٧٦,٧٧١()٣٨٥,٨٠٣(خصومات الشق الثاني لرأس المال

٥٨٥,٣٠٨٦٣٣,٧٢٥إجمالي الشق الثاني

١٥,٨٧٧,٠٠٠١٥,٢١١,٥٧٥قاعدة رأس المالإجمالي

مخاطر للالمرجحةالموجودات
٨٦,٢٦١,٥٢٦٨٩,٥٤٤,٨٨٠مخاطر االئتمان
٢,٠٠٥,٥٨٠١,٨٠٢,٥٨١مخاطر السوق

٩,٢٥٩,٧٢٩٨,٤٠٢,٨١٣تشغيليةمخاطر 

٩٧,٥٢٦,٨٣٥٩٩,٧٥٠,٢٧٤مخاطر المرجحة للالموجودات إجمالي

المالرأسنسب
%١٥,٢٥%١٦,٢٨مخاطرالمرجحة للالموجودات إجماليمنكنسبةالنظاميالمالرأسإجمالي

%١٤,٦١%١٥,٦٨مخاطرالمرجحة للالموجودات إجماليمنكنسبةلرأس المالاألولالشقإجمالي



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٤٥-

توزيعات األرباح٣٨

٢٠١٦ديسمبر ٣١من رأس المال المدفوع المتعلقة بالسنة المنتهية في %٢٤,٥٢تم دفع توزيعات األرباح النقدية بنسبة 
ألف درهم إلى المساهمين، بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي ٧٧٦,٧٨٢والبالغة 

. ٢٠١٧إبريل ٢المنعقد في 

ألف درهم والمتعلقة بالسنة المنتهية ٧٦٩,٠٢٢من رأس المال المدفوع وبلغت %٢٤,٢٧ت األرباح النقدية بقيمة تم دفع توزيعا
٢١للمساهمين بعد الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي المنعقد في ٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

.٢٠١٦إبريل 

موسمّية النتائج٣٩

مل المجموعة تجعل الدخل والمصروف يتحققان من دون أي تأثير موسمي. هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة إن طبيعة ع
المختصرة قد جهزت بناًء على مبدأ اإلستحقاق الذي يتطلب تسجيل الدخل والمصاريف بناًء على الكسب أو التحقق وليس على 

اإلستالم أو الدفع خالل الفترة.

لألدوات الماليةعادلة القيمة ال٤٠

الموحدالمرحلي قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي 
للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية، حسب طريقة التقييم:ةالتاليالتراتيبيةتستخدم المجموعة 

).السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلةاألسعار السوقية (الغير معدلةالمستوى األول:

ظة، ملحوالمدرجة العادلة ةعلى القيمبشكل جوهري المدخالت المؤثرة جميعطرق تقييم أخرى تكون فيها المستوى الثاني:
.سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر

المدرجة.ولها تأثير جوهري على القيم العادلة ملحوظةمدخالت سوق طرق تقييم غير مبنية على المستوى الثالث:



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٤٦-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤٠

جة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد (تتمة)قياس القيمة العادلة المدر
ى المبدئي بالقيمة العادلة، مصنفة إلى مجموعات من المستواإلدراجألدوات المالية التي تم قياسها بعد يقدم الجدول التالي تحليل ل

.على المدى التي تكون فيه القيمة العادلة ملحوظةاألول إلى الثالث

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

غير مدققة–٢٠١٧سبتمبر٣٠

بالقيمة العادلة:مقاسةموجودات ومطلوبات 
موجودات مالية

الخسائروأاألرباح بالقيمة العادلة من خالل مدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

١,٨٩٧,٩٤٨--١,٨٩٧,٩٤٨صكوك

١,٨٩٧,٩٤٨--١,٨٩٧,٩٤٨

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٥٧٠--٥٧٠أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥٣,٩٢٨٥٣,٩٢٨--صناديق 

٩٣,٠٥٣٩٣,٠٥٣--خاصةأسهم

--١٤٦,٩٨١١٤٦,٩٨١

١٤٦,٩٨١١٤٧,٥٥١-٥٧٠

الماليةالمطلوبات 
٧٣-٧٣-)٢٧المالية (إيضاح األدواتالبدائل الشرعية لمشتقات 

الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:
١,٤٦٨,٢٦٥١,٤٦٨,٢٦٥--استثمارات عقارية 

٢٧٣,٠٠٠١٠,٨٧٠,٤٦٨-١٠,٥٩٧,٤٦٨صكوك-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

مدققة-٢٠١٦ديسمبر ٣١

بالقيمة العادلة:مقاسةموجودات ومطلوبات 
موجودات مالية

الخسائروأاألرباح بالقيمة العادلة من خالل مدرجة استثمارات 
٢٤٤--٢٤٤أسهم

١,٢٦٣,٢٣٠--١,٢٦٣,٢٣٠صكوك

١,٢٦٣,٤٧٤--١,٢٦٣,٤٧٤

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٧٥٦--٧٥٦أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥٢,٠٨٨٥٢,٠٨٨--صناديق 

٨٠,٦١٠٨٠,٦١٠--استثمارات خاصة

--١٣٢,٦٩٨١٣٢,٦٩٨

١٣٢,٦٩٨١٣٣,٤٥٤-٧٥٦

مطلوبات مالية
١,٦٤٥-١,٦٤٥-)٢٧(إيضاح لمشتقات األدوات الماليةالبدائل الشرعية 

:لهاعادلةقيمعناإلفصاحتمالتيالموجودات
١,٥٩٥,٩٧٢١,٥٩٥,٩٧٢--استثمارات عقارية

٢٨٢,٠٠٠٩,٢٢٦,٣١٥-٨,٩٤٤,٣١٥صكوك-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

السنة السابقة.في الحالية والفترةبين المستوى األول والثاني والثالث خالل تلم يطرأ أية تحويال



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠

-٤٧-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤٠

جة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد (تتمة)قياس القيمة العادلة المدر

عادلة:إدراجها بالقيمة اليتم التيلمستوى الثالث مبلغ االفتتاح واالختتام لموجودات مالية من اتسويةالجدول التالي يبين

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(مدققة)
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

١٣٢,٦٩٨١٨٢,٨٥٧في بداية الفترة
)٣٧,٨٦٠(١٤,٤٦٠)االستبعاداتاإلضافات (صافي

)١٢,٢٩٩()١٧٧(في حقوق المساهمينالخسارة المدرجة 

١٤٦,٩٨١١٣٢,٦٩٨في نهاية الفترة


