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٥الموحدالمرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين

٦الموحدالمرحليبيان التدفقات النقدية
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عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤١ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٢ -

الموحدالمرحليبيان الدخل
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهرستةالالثالثة أشهر و

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠المنتهية في الثالثة أشهر 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح
يةيرادات التشغيلاإل

المضاربة والوكالة معالدخل من المرابحة و
١,٦٠٦٧,٣٩١٨,٧٢٢١٩,٢٠١مؤسسات مالية

اإلجارةوالمضاربة والدخل من المرابحة
٥١,٠٦٢,١٢٧٩٨٦,٣٧٦٢,١٥٣,٩٧٥١,٩٢٨,٩٢٤العمالءمنوالتمويل اإلسالمي اآلخر

إيرادات من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالتكلفة 
٦١,٥٢٩٤٤,٩٦٠١١٦,٢٨١٨٩,٩٨٩المطفأة 
٦٢٣,٨٨٣١٣,٥٩٣٣٨,٤٧١٤٤,٠١٩المقاسة بالقيمة العادلةستثماراتمن اإلإيرادات 

٥,٧٥٧٣,٩٩٠٩,٢٣٤٥,٤٥٩الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف
٧٢٠٠,١٤٦١٦٧,٢٦٩٤٢٢,٦٨٠٣٤٤,٢٤٤إيرادات الرسوم والعموالت، صافي

٣٧,٦٤٣٥,١٠٨١٩,١٧٩٢٣,٦٧٣جنبيةاألعمالت الإيرادات صرف 
٥,٣١٨٥,٦١٧١٠,٧٣٠٨,٠٩١استثمارات عقاريةإيرادات من

٨٦٠١,٤٤٤١,٦٢٥١,٨٧٩إيرادات أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٣٩٨,٨٦٩١,٢٣٥,٧٤٨٢,٧٨٠,٨٩٧٢,٤٦٥,٤٧٩
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصاريف التشغيلية
)٥٦٥,٢٦٧()٦٨٧,٨٢٧()٢٨٦,٢٩٦()٣٣٨,٣٥٣(٨تكاليف الموظفين

)٢٦٧,٤٧٥()٣٥٩,٥٢٧()١٣٤,٧٤٧()١٨٨,٠٣٣(٩مصاريف عمومية وإدارية
)٦٦,٦١٠()٧٢,٤٠٠()٣١,٢٠٤()٣٦,١٤٨(االستهالك

-)٢٧,٣٧٨(-)١٣,٦٨٩(٢٤إطفاء موجودات غير ملموسة
)٣٩٢,٣٠٦()٣٧٧,٧٤١()١٧٥,٨٢٠()١٧٥,١٣٧(١٠، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١,٢٩١,٦٥٨()١,٥٢٤,٨٧٣()٦٢٨,٠٦٧()٧٥١,٣٦٠(

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قبل التوزيعالعملياتالربح من 
٦٤٧,٥٠٩٦٠٧,٦٨١١,٢٥٦,٠٢٤١,١٧٣,٨٢١للمودعين وحملة الصكوك

)٣٠٩,٥١٩()٣٠٢,٦١٨()١٥٢,٨٣٣()١٤٤,٩١٢(١١للمودعين وحملة الصكوكالتوزيع ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٠٢,٥٩٧٤٥٤,٨٤٨٩٥٣,٤٠٦٨٦٤,٣٠٢لفترةالربح ل
========================================

العائد إلى:
٥٠١,٦٥٢٤٥٣,٦٠٧٩٥١,٨٨٥٨٦٢,٠٤٠المصرفأسهمحاملي 

٩٤٥١,٢٤١١,٥٢١٢,٢٦٢مسيطرةالحقوق غير ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٠٢,٥٩٧٤٥٤,٨٤٨٩٥٣,٤٠٦٨٦٤,٣٠٢
========================================

ةالواحد العائدللسهمةوالمخفضةاألساسياألرباح
١٢٠,١١٨٠,٠٩٢٠,٢٦٨٠,٢٢٨األسهم العادية (درهم)إلى

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤١ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٣ -

الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهرستةالالثالثة أشهر و

يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح

٥٠٢,٥٩٧٤٥٤,٨٤٨٩٥٣,٤٠٦٨٦٤,٣٠٢لفترةالربح ل

الشامل اآلخر(الخسارة)الدخل

بيان الدخل الموحدإلىالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها 

من تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمةصافي الربح
٢٠٧٢,٠٨٥٢٠٧٧,٨٨٨العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)٤,٩٠٠()٤,٩٠٠(-)٤,٩٠٠(٣٥مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

يتم إعادة تصنيفها الحقاً قدالبنود التي 
بيان الدخل الموحدإلى

)٩,٥٠٨()٣٥,٣٦٧()١٠,٢٩٣(٣٠١٢,٢٠٠لعمليات األجنبيةتحويل اف الناتجة عن فروقات الصر
)٥,٢١٠(٧١٠)٤,٠٦١()١٤,٤٦٣(٣٠العمليات األجنبيةحماية(خسارة) ربح على 

٣,٦٩٣١,٦٥١٢,٩٣٣)٢٨٦(٣٠لتدفقات النقديةحماية اعلىبح القيمة العادلة ر(خسارة) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨,٧٩٧()٣٧,٦٩٩()٨,٥٧٦()٧,٢٤٢(الخسارة الشاملة األخرى للفترة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٩٥,٣٥٥٤٤٦,٢٧٢٩١٥,٧٠٧٨٥٥,٥٠٥إجمالي الدخل الشامل للفترة
====================================

إلى:العائد
٤٩٤,٤٠٦٤٤٥,٠٣١٩١٤,١٨٢٨٥٣,٢٤٣المصرفحاملي أسهم

٩٤٩١,٢٤١١,٥٢٥٢,٢٦٢مسيطرةالغير حقوق ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٩٥,٣٥٥٤٤٦,٢٧٢٩١٥,٧٠٧٨٥٥,٥٠٥
====================================
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤١ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٥ -

الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهرستةال

ملي صكوك الشق األول للمصرفوحاحاملي أسهمالعائد 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 درهمأإيضاحات

٥,٦٤٣,١٠٩١٣,٦٧٨,٤٧١٨,١٩٦١٣,٦٨٦,٦٦٧)١٩٤,٦٤٤(٣,٠٠٠,٠٠٠١,٧٦٦,٤٦٥١,٠٩٨,٥٦٠٤٠٠,٠٠٠١,٢٤٤,٧٨١٧٠٠,٢٠٠٢٠,٠٠٠مدقق–٢٠١٥يناير١الرصيد في 

٩٥١,٨٨٥١,٥٢١٩٥٣,٤٠٦- - - - ٩٥١,٨٨٥- - - - الربح للفترة
)٣٧,٦٩٩(٢٢)٣٧,٧٢١(- )٣٢,٨٢١(- - )٤,٩٠٠(- - - - خرالشامل اآل) الدخلالخسارة(

من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من الخسارة
- )١٨(١٨- ٢٥,١٤٩- - )٢٥,١٣١(- - - - خالل الدخل الشامل اآلخر

)١١٧,٠٧٩(- )١١٧,٠٧٩(- - - - )١١٧,٠٧٩(- - - - ٣١أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول
)٣٢,٠٠٩(- )٣٢,٠٠٩(- - - - )٣٢,٠٠٩(- - - - ٣١حكومة أبوظبي-على صكوك الشق األول أرباح مدفوعة 

)١١,١١٣(- )١١,١١٣()١١,١١٣(- - - - - - - - الحركة في صكوك الشق األول
)٧٠٠,٢٠٠(- )٧٠٠,٢٠٠(- - - )٧٠٠,٢٠٠(- - - - - ٣٩مدفوعةتوزيعات أرباح
)٢٠,٠٠٠(- )٢٠,٠٠٠(- - )٢٠,٠٠٠(- - - - - - خيريةاللألعمالمدفوعة توزيعات أرباح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥,٦٣١,٩٩٦١٣,٧١٢,٢٥٢٩,٧٢١١٣,٧٢١,٩٧٣)٢٠٢,٣١٦(- - ٣,٠٠٠,٠٠٠١,٧٦٦,٤٦٥١,٠٩٨,٥٦٠٤٠٠,٠٠٠٢,٠١٧,٥٤٧غير مدقق–٢٠١٥يونيو٣٠الرصيد في 

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

٥,٦٢٥,٤٩٢١٣,٠١٧,٧٠٥٥٦,١٨٧١٣,٠٧٣,٨٩٢)١٦٨,٦٦٨(٢,٣٦٤,٧٠٦١,٧٥٩,٥٩٧٩١١,٦٩٥٤٠٠,٠٠٠٧٤٤,٤٦٦١,٣٦٠,٤١٧٢٠,٠٠٠مدقق–٢٠١٤يناير ١الرصيد في 

٨٦٢,٠٤٠٢,٢٦٢٨٦٤,٣٠٢- - - - ٨٦٢,٠٤٠- - - - الربح للفترة
)٨,٧٩٧(- )٨,٧٩٧(- )٣,٨٩٧(- - )٤,٩٠٠(- - - - الشاملة األخرىالخسارة

)١١٧,٠٧٩(- )١١٧,٠٧٩(- - - - )١١٧,٠٧٩(- - - - ٣١أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول
)٦٠,٠٠٠(- )٦٠,٠٠٠(- - - - )٦٠,٠٠٠(- - - - ٣١حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

)١,٩٦٥(- )١,٩٦٥()١,٩٦٥(- - - - - - - - صكوك الشق األولالحركة في 
- - - - - - )٦٣٥,٢٩٤(- - - - ٣٩٦٣٥,٢٩٤أسهم منحة صادرة

)٧٢٥,١٢٣(- )٧٢٥,١٢٣(- - - )٧٢٥,١٢٣(- - - - - ٣٩مدفوعةتوزيعات أرباح
)٢٠,٠٠٠(- )٢٠,٠٠٠(- - )٢٠,٠٠٠(- - - - - - خيريةلألعمال المدفوعة توزيعات أرباح 

)٥١,٨٠٦()٥١,٨٠٦(- - - - - - - - - - الحركة في الحقوق غير المسيطرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥,٦٢٣,٥٢٧١٢,٩٤٦,٧٨١٦,٦٤٣١٢,٩٥٣,٤٢٤)١٧٢,٥٦٥(- - ٣,٠٠٠,٠٠٠١,٧٥٩,٥٩٧٩١١,٦٩٥٤٠٠,٠٠٠١,٤٢٤,٥٢٧غير مدقق–٢٠١٤يونيو٣٠الرصيد في 
=================================================================================================================
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤١ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٦-

الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهرستةال

أشهر المنتهية في الستة
٢٠١٥يونيو٣٠

أشهر المنتهية في الستة
٢٠١٤يونيو٣٠

ألف درهـمألف درهـمإيضاحات
األنشطة التشغيلية

٩٥٣,٤٠٦٨٦٤,٣٠٢للفترةربح ال
تعديالت للبنود التالية:

٢١٦,٧٣٣٦,٠٦٣يةاستهالك استثمارات عقار
٦٥,٦٦٧٦٠,٥٤٧استهالك ممتلكات ومعدات

-٢٤٢٧,٣٧٨إطفاء موجودات غير ملموسة
)٥,٤٥٩()٩,٢٣٤(وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة

)٤,٦٤٤()١٧,١٦٥(٦األرباحتوزيعاتإيرادات 
)١٤,٢٥٦()١٤,٠٨٥(٦الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح من بيع استثمارات ةمحققأرباح

)٣,٤٦٣(٦٧,٦٧٣الخسارةوأاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح علىمحققة غير ) ربح(خسارة 
١٠٣٧٧,٧٤١٣٩٢,٣٠٦، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

ــــــــــــــــ
١,٣٩٨,١١٤١,٢٩٥,٣٩٦في الموجودات والمطلوبات التشغيليةريقبل التغيالتشغيليةرباح األ

٣,٦٥٧,٣١٥)٧٤٣,٠١١(النقص في األرصدة لدى بنوك مركزية(الزيادة) 
)٦٦٦,٧٠٤(٣٥٤,٦٥٨الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىاألرصدة وودائع في )الزيادةالنقص (
)٣٣,٣٤٦(٨٨,٤٦٣في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية(الزيادة) النقص 
)٢,٢٦٨,٩٨٦()١,٨٠٥,١٦٣(آخرفي المرابحة وتمويل إسالميالزيادة
)١,٣١٤,٦٧٧()١٠٤,٩٩٤(اإلجارة في تمويلالزيادة

)٢,١٦١,٢٦٨()٣,٢٢١,٧٤٨(الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح شراء استثمارات 
٢,٥٨٦,٢٢٨٢,٠٣٤,١٢٦الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح متحصالت من بيع استثمارات 

)٦٥٤,٣٠٥()٢٧٥,٩٩١(في الموجودات األخرىالزيادة
)٤٠,٥٠٨()٣٩٥,٤٢٩(في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية النقص
٤,٣١٢,٣٧٣٣,٥٠٥,٠٣٣في حسابات المودعينالزيادة
)٦٨,١٣٥(٣٦١,٧٣١في مطلوبات أخرى)النقص(الزيادة 

ــــــــــــــــ
٢,٥٥٥,٢٣١٣,٢٨٣,٩٤١العملياتالنقد من 

)٤,٩٠٠()٤,٩٠٠(٣٥المدفوعةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ــــــــــــــــ

٢,٥٥٠,٣٣١٣,٢٧٩,٠٤١من األنشطة التشغيليةصافي النقد
ــــــــــــــــ

األنشطة االستثمارية
٦١٧,١٦٥٤,٦٤٤مستلمةتوزيعات أرباح

٨,٧٢١٢٤,٣٢٤درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرممتحصالت من بيع استثمارات 
)١١٩,١٨٥()١,٥٤٥,٤٤٥(بالتكلفة المطفأةمدرجة شراء استثمارات 

٨٧,٨٤٦٢٣,٣٧٦استرداد متحصالت من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
)١٠,٢٠٠(- الشركات الزميلة وشركات االئتالفاالستثمار في إضافات إلى 

-٦,٦٦٧شركة زميلةتوزيعات أرباح مستلمة من 
)١٧,٩٤٢(- استثمارات عقاريةفيإضافات 

)١١٢,٩٩٧()١١٢,٢٠٨(شراء ممتلكات ومعدات
ــــــــــــــــ

)٢٠٧,٩٨٠()١,٥٣٧,٢٥٤(المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد
ــــــــــــــــ

األنشطة التمويلية
)١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩(٣١األولأرباح مدفوعة على صكوك الشق 

)٦٠,٠٠٠()٣٢,٠٠٩(٣١أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي
)١,٩٦٥()١١,١١٣(إعادة شراء صكوك الشق األول

-)١,٨٧٣(اإلصدار الثاني- إعادة شراء صكوك
)٦٩٠,٨٢٧()٧١٤,٢٠٨(مدفوعةتوزيعات أرباح 

ــــــــــــــــ
)٨٦٩,٨٧١()٨٧٦,٢٨٢(األنشطة التمويليةالمستخدم فيصافي النقد 

ــــــــــــــــ

١٣٦,٧٩٥٢,٢٠١,١٩٠في النقد وما يعادلهالزيادة 

٩,٧٩٠,٢٧٣٩,٤٦٧,٠٩٦يناير ١في النقد وما يعادله
ــــــــــــــــ

٣٤٩,٩٢٧,٠٦٨١١,٦٦٨,٢٨٦يونيو٣٠في النقد وما يعادله
====================

الصكوك والعمالءتمويلوالماليةمع المؤسساتالمرابحة والمضاربة وخرىأومؤسسات ماليةإسالمية مصارف أرصدة وودائع الوكالة لدى الربح علىمنالتشغيليةالتدفقات النقديةإن
، هي كما يلي:اإلسالمية وودائع العمالء

٢,٥٧٣,٤٦٨٢,١٥١,١٩٤األرباح المستلمة
====================

٣٣٥,٩٦٧٢٥٨,٩٤٧األرباح المدفوعة للمودعين وحاملي الصكوك
=====================
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١

ش م ع ("المصرف") في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كشركة –تأسس مصرف أبوظبي اإلسالمي 
ألحكام قانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية طبقاًمحدودةمساهمة عامة ذات مسؤولية 

.١٩٩٧لسنة ٩للمرسوم األميري رقم(وتعديالته) ووفقا١٩٨٤ً) لسنة ٨المتحدة رقم (

ية من خالل ستثمارالتمويلية واالو) بتقديم جميع الخدمات المصرفيةيقوم المصرف وشركاته التابعة ("المجموعة"
الوكالة والصكوك وأدوات وجارةاإلوالمشاركةوالمضاربةواالستصناعونوعة مثل المرابحةأدوات مالية مت

عقود تأسيس لاًووفق، الرباالشريعة اإلسالمية، التي تحرم كاممبادئ وأحلاًوفق. إن أعمال المصرف تتم أخرى
شركات التابعة للمجموعة.ال

فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٨٨باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف 
باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية والسودانوقطر في العراقفروعستةوفرع) ٨٨: ٢٠١٤(

المختصرة الموحدةالمرحلية. إن هذه البيانات الماليةالمتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة
التابعة.وشركاتهوفروعهالمكتب الرئيسي للمصرفتتضمن نشاطات 

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

يوليو٢٢للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالمختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات الماليةتم اعتماد إصدار 
٢٠١٥.

تعريفات٢

:كما يليوتعريفاتها محددة الموحدةالبيانات الماليةفي المستخدمةالمصطلحات التالية هي 

المرابحـة 
(حقيقة مملوكاًسهماًأوسلعة أوعينياًتبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصالًهي عقد  أولها وفي حيازتها 

) وذلك مقابل ثمن بيع يتكون من تكلفة الشراء وهامش ربح متفق عليه.حكماً

االستصناع
مستخدمة المواد الخاصة له تصنعهاهو عقد بين المجموعة (الصانع) والمتعامل (المستصنع) تبيع بموجبه عيناً

بحيث يتفقان على مواصفاتها الدقيقة وثمن البيع وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة على المجموعة. بها
ل تتعاقد معه ومن ثم وامن خالل مقأوتقوم المجموعة بتطوير (صناعة) العين محل عقد االستصناع بنفسها 

. متفق عليها في تاريخ التسليم المتفق عليهتقوم بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات ال

جارةاإل
بذاته (تمتلكه خدمة) معيناًأو(عينياًعقد تؤجر المجموعة (المؤجر) بموجبه للمتعامل (المستأجر) أصالً

جارةفي الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلموصوفاًأواستأجرته) أوالمجموعة 
بتعاقد مستقٍل ناقٍل للملكية.جريني بتمليك المستأجر األصل المؤألصل ع

القـرض الحسـن 
األموال لفترة معينة على أن يقوم استخداممن غير ربح يهدف لتمكين المقترض من تمويلالقرض الحسن هو 

.أخذ أي ربح أو أي مقابل على ذلك القرضبدون القرضعند أجلالقرض مبلغبسداد نفس 
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تعريفات (تتمة)٢

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

أو لفترة محدودة تتخذ المجموعة خاللها عدة ترتيبات مع المتعامل لتبيع له أصل معين، إما بصفة مستمرة 
تنتهي بتملك المتعامل لمحل المشاركة بشكل كامل إلى أنمن حصتها في المشروع بشكل تدريجيأجزاءا

(المشاركة المتناقصة). يتم اقتسام األرباح حسب العقد المبرم بين الطرفين ويتحمالن الخسارة بنسبة حصصهما 
في رأس مال المشاركة.

المضـاربة
ويقوم من المال معيناًيقدم بموجبه أحد الطرفين (رب المال) مبلغاًهي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث 

الطرف اآلخر (المضارب) باستثماره في مشروع أو نشاط معين ويوزع الربح بين الطرفين حسب الحصص 
أو مخالفة أي من شروط عقد و/والتقصير أالمتفق عليها في العقد، ويتحمل المضارب الخسارة في حالة التعدي 

وإال فهي على رب المال.،اربةالمض

الوكــالة
من المال الموكل) لآلخر (الوكيل) مبلغاً:الرئيسيهي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم أحد الطرفين (

ه حسب شروط وبنود محددة وتكون عمولة الوكيل محددة بمبلغ مقطوع وقد يضاف إليها ما زاد استثمارويوكل ب
من الربح المتوقع كربح تحفيزي للوكيل على حسن األداء. يتحمل الوكيل الخسارة في حالة عن نسبة محددة 

.الرئيسيمخالفة أي من شروط وبنود عقد الوكالة، وإال فهي على أوالتقصير أوالتعدي 

الصكوك
أو موصوفاًاًشائعة في ملكية أصل معين (مؤجر، أو سيؤجر سواء كان قائموية القيمة تمثل حصصاًاوثائق متس

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

المترتبة في الذمة، أو حملة الصكوك مالكين لحصتهم الشائعة من األصول المؤجرة، أو من الحقوق أو السلع
الشركة أو المضاربة.مشاركةمن أصول 

أساس اإلعداد ٣

بيان االمتثال٣,١أ.
التقارير الخاص ب٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

.كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعةحكام وقواعد الشريعة اإلسالميةألالمالية المرحلية ووفقاً

العرف المحاسبي٣,١ب.
بالقيمة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

والبدائل الدخل الشامل اآلخرادلة من خالل االستثمارات بالقيمة الع، دلة من خالل األرباح أو الخسائرالعا
التي تم معدات والممتلكات والالمدرجة في الشرعية للمشتقات المالية والتي تم قياسها بقيمتها العادلة واألرض

إدراجها بالقيمة المعاد تقييمها.

العملة ووهرات العربية المتحدة (الدرهم) بدرهم اإلماالمختصرةالموحدةالمرحلية البيانات المالية عرضتم 
اإلشارة إلى غير ذلك.تألقرب ألف، إال إذا تمتدوير كل المبالغلقد تم ،لمصرفالوظيفية ل



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٩-

(تتمة)أساس اإلعداد ٣

أساس توحيد البيانات المالية٣,١ج.

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

نسبة الشراكة
٢٠١٥٢٠١٤بلد 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 المتحدةخدمات العقاراتبي ام العقارية ذ.م.مام 
%١٠٠%١٠٠بي في أيخدمات الوساطة في األسهم١أديب انفست 

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةتزويد القوى العاملةشركة كوادر للخدمات ذ. م. م.
%١٠٠%١٠٠المملكة المتحدةالمصرفية اإلسالميةالخدمات أديب (المملكة المتحدة) ليمتد

%١٠٠%١٠٠جزر 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 الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *Iكابيتال انفست أديب 
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *IIأديب كابيتال انفست 

أديب ،ني ليمتداأديب صكوك كومبأديب هولدينجز (جيرسي) ليمتداشر في أي عقد مبالمصرفىليس لد* 
اتشركالهذهتعتبرو، ليمتدIIأديب كابيتال انفست أوليمتدIانفست أديب كابيتال، ليمتدIIنياصكوك كومب

.المصرف على عملياتهاتابعة بحكم سيطرة

، فإن أساس التوحيد الوحيد هو السيطرة. باإلضافة لذلك، ١٠إلعداد التقارير المالية رقم لمعيار الدوليوفقاً ل
(أ) نموذج تعريف جديد للسيطرة يتضمن ثالث عناصر: ١٠رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليلمعياريشمل ا

(ب) التعرض، أو الجهة المستثمر فيهاعلى يكون للمستثمر سيطرة أن يكون للمستثمر مقدرة حق، و(ج) ال، 
.عوائد المستثمرقيمةعلىبهدف التأثير الجهة المستثمر فيهاسلطة على ممارسةعلى 

الجهات المستثمر يتم تطبيقه على كافة جديدسيطرةنموذج ١٠رقمالماليةلتقاريراإلعدادالدوليالمعياريقدم 
عليها على أساس المجموعةويتطلب، من بين األمور األخرى توحيد الجهة المستثمر فيها في حال سيطرة فيها؛ 

قامت اإلدارة بتقييم تأثير المعيار الجديد وتوصلت إلى أنه ليس هناك تأثير ".De facto"الواقعيةمبدأ الظروف 
على المركز المالي للمجموعة أو أدائها أو إفصاحاتها.

تشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عمليات الشركات التابعة التي يكون للبنك عليها سيطرة. يتم
علىالسيطرةقدرةللمجموعةيصبحبموجبهالذيالتاريخوهواالستحواذ،اريختعندالتابعةالشركاتتوحيد

.السيطرةهذهعلىالقدرةتتوقفالذيالتاريخفيالتابعةالشركاتتوحيدعنالتوقفيتم. الشركاتهذه

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

وصافيوالخسائراألرباحصافيفيالمصرفقبلمنمملوكةالغيرالحصةمسيطرةالغيرالملكيةحقوقتمثل
الموحدالماليالمركزبيانوفيالموحدالدخلبيانفيمنفصلةًإدراجهاويتمالتابعةللشركاتالموجودات

.المصرفمساهميحقوقعنمنفصلةًالمساهمينحقوقضمن
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القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة أن المختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات الماليةإن إعداد 
التي تؤثر على تطبيقات السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المعلنة واالفتراضاتتقوم بوضع التقديرات 

للموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات الطارئة. كما تؤثر هذه التقديرات واالفتراضات على
يرادات والمصروفات والمخصصات باإلضافة للتغيرات في القيمة العادلة.اإل

المالية التالية. ويتم بصورة السنواتقد تؤثر تلك األحكام والتقديرات واالفتراضات على المبالغ المعلنة في 
مستمرة تقييم تلك التقديرات واألحكام وهي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى عديدة. ولتخفيض أثر 
عامل الموضوعية ، قامت المجموعة بوضع معايير محددة لتتمكن من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية. وبما أن 

فإن النتائج الفعلية قد تختلف مما قد يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في تلك التقديرات ترتكز على األحكام
المخصصات.

في إطار إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة في 
لتي تطبق على البيانات المالية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات هي نفسها ا

.٢٠١٤ديسمبر ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

الالزمة إلعداد بيانات المختصرة ال تحتوي على المعلومات واالفصاحاتالموحدةإن البيانات المالية المرحلية 
مالية كاملة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة للسنة 

ال ٢٠١٥يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةال. إضافة إلى ذلك، فإن النتائج لفترة ٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في 
.٢٠١٥ديسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في النتائجتشير بالضرورة إلى 

، ٢٠٠٨أكتوبر ١٢بتاريخ ٢٠٠٨/٢٦٣٥كما هو مطلوب في رسالة هيئة األوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم 
د الموحدة لنهاية السنة قفإن السياسات المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية كما هي موضحة في البيانات المالية

:تم إدراجها أدناه

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي نفسها المستخدمة 
.٢٠١٤ديسمبر ٣١في تحضير البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

. إن طبيعة وتأثير كل معيار وتعديل جديد تم مناقشتها أدناه:للمجموعة

مساهمات الموظفين: المكافآت المحددة: خطط ١٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
من الشركة األخذ باالعتبار المساهمات من الموظفين أو األطراف ١٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 

الثالثة عند احتساب خطط المكافآت المحددة.  عندما تكون المساهمات متصلة بخدمة، عندها يجب أن تكون 
عدل المساهمات غير مستقل عن عدد منسوبة لفترات الخدمة كمكافأة سلبية. توضح هذه التعديالت أنه إذا كان م

سنوات الخدمة، فإنه يسمح للشركة بإدراج هذه المساهمات كتخفيض في تكلفة الخدمة في الفترة التي تم تقديمها 
١فيها بدالً من توزيع المساهمات على فترات الخدمة. يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

هذا التعديل بالمجموعة، حيث ليس ألي من شركات المجموعة خطط مكافآت محددة مع ال يتعلق . ٢٠١٤يوليو 
مساهمات من الموظفين أو أطراف ثالثة.
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

٢٠١٢-٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 
التعديالت ألول مرة في هذه البيانات قامت المجموعة بتطبيق هذه ٢٠١٤يوليو ١إن هذه التحسينات فعالة من 

المالية المرحلية الموحدة المختصرة. وتتضمن:

: دفعات على أساس األسهم ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يتم تطبيق هذا التحسين بأثر رجعي و يوضح قضايا متنوعة متعلقة بتعريفات شروط األداء والخدمة وهي 

، بما في ذلك:شروط االستحقاق

يجب أن يحتوي شرط األداء على شرط الخدمة؛-
يجب أن يتحقق هدف األداء في أثنا قيام الطرف المقابل بتقديم الخدمة؛-
يمكن لهدف األداء أن يرتبط بعمليات أو أنشطة الشركة، أو بعمليات وأنشطة شركة أخرى في نفس -

المجموعة؛
ر سوقي؛يمكن لشرط األداء أن يكون شرط سوقي أو غي-
إذا توقف الطرف المقابل، بغض النظر عن السبب، عن تقديم الخدمة خالل فترة االستحقاق، فإن شرط -

الخدمة يعد غير مستوفى.

لم تؤثر هذه التعديالت على المجموعة.

: دمج األعمال٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
جميع اتفاقيات االعتبار الطارئة المصنفة على أنها مطلوبات (أو يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أن 

موجودات) ناتجة عن دمج األعمال يجب أن تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إن كانت واقعة أو 
، إذا ٣٩(أو معيار المحاسبة الدولي رقم ٩غير واقعة ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

.ال يؤثر هذا التعديل على السياسة المحاسبية للمجموعةكان ذلك ممكناً)

: قطاعات التشغيل٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يتم تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي وتوضح:

١٢التجميع في الفقرة يجب على الشركة أن تفصح عن األحكام الصادرة من قبل اإلدارة في تطبيق معايير -
، بما في ذلك وصف موجز عن قطاعات التشغيل التي تم ٨من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تجميعها والخصائص االقتصادية (على سبيل المثال، المبيعات والهوامش اإلجمالية) المستخدمة لتقييم ما إذا 
كانت القطاعات "متماثلة"

القطاع إلى إجمالي الموجودات مطلوبة االفصاح عنها فقط إذا تم اإلبالغ عن التسوية إن تسوية موجودات-
القرار، بشكل مماثل لإلفصاح المطلوب حول مطلوبات القطاع.لمتخذ

على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.التعديلال يؤثر 
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

موجودات غير ٣٨: ممتلكات وآالت ومعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦الدولي رقم معيار المحاسبة 
ملموسة

٣٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح في معيار المحاسبة الدولي رقم 
القيمة اإلجمالية أو صافي القيمة أنه قد يتم إعادة تقييم األصل بالرجوع إلى بيانات يمكن مالحظتها إما في 

الدفترية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن االستهالك المتراكم أو اإلطفاء هو الفرق بين القيم اإلجمالية والدفترية 
.على البيانات المالية الموحدة للمجموعةالتعديلال يؤثر لألصل.

قة: إفصاحات عن األطراف ذات العال٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم 
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أن شركة اإلدارة (الشركة التي توفر خدمات كبار موظفي اإلدارة) هي 

عالقة خاضع  لإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب من الشركة التي طرف ذو
ال يتعلق هذا التعديل بالمجموعة حيث أنها اإلدارة اإلفصاح عن النفقات المتكبدة لخدمات اإلدارة.تستخدم شركة

ال تستلم أي خدمات إدارة من شركات أخرى.

٢٠١٣-٢٠١١دورة التحسينات السنوية 
وال يتوقع ان يكون لها تأثير جوهري على الشركة. تتضمن هذه ٢٠١٤يوليو ١إن هذه التحسينات فعالة من 

التحسينات:

: دمج األعمال٣لمالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير ا
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح الستثناءات النطاق الواقعة ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

أن:٣رقم 

االتفاقيات المشتركة، وليس فقط شركات االئتالف، هي خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية -
.٣رقم 

النطاق هذا ينطبق فقط على المحاسبة في البيانات المالية لالتفاقية المشتركة نفسها.استثناء -

إن التعيدل غير متعلق بالمجموعة وشركاتها التابعة.

: قياس القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
استثناء المحفظة في المعيار الدولي إلعداد التقارير يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أنه يمكن تطبيق 

ليس فقط على الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ولكن أيضاً على العقود األخرى ضمن ١٣المالية رقم
لم ، إذا كان ذلك ممكناً).٣٩(أو معيار المحاسبة الدولي رقم ٩نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

.١٣قم المجموعة بتطبيق محفظة االستثناء في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ت

الممتلكات: االستثمار في ٤٠معيار المحاسبة الدولي رقم 
بين االستثمار في العقارات والعقار ٤٠يفرق وصف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

المستحوذ عليه من مالك (على سبيل المثال، ممتلكات وآالت ومعدات). يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح 
لمساعدة في معيار المحاسبة الدولي ، وليس وصف الخدمات ا٣أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ولذلك، ال عمال.األاالستحواذ على، يتم استخدامه لتحديد ما إذا كانت المعاملة هي شراء لألصل أو ٤٠رقم 
يؤثر هذا التعديل على السياسة المحاسبية للمجموعة.
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(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية
والقياساالعتراف 

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·
في أدوات الملكية؛ وإستثمارات·
.للمشتقاتالشريعة اإلسالميةالبدائل المتناسبة مع ·

تتألف تمويالت العمالء للمجموعة من التالي:

؛ ومرابحة وتمويالت إسالمية أخرى·
.تمويالت إجارة·

٩رقم بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية٢٠١١يناير ١قامت المجموعة ابتداء من 
قيد ٩( والذي يتضمن وحدة تصنيف وقياس للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ألدوات المالية" ا"

.٩توافقاً مع المخصصات االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ٢٠١١يناير ١اإلصدار في 

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

العادلة.

التصنيف
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

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

إذا كان األصل محتفظاً به وفقاً لنموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات لغرض جمع التدفقات ·
عليها؛ والنقدية المتعاقد

عاقدية للموجودات المالية مواعيد محددة للتدفقات المالية المتعلقة حصرياً بأصل إذا كان ينشأ من البنود الت·
.القائمةالمبالغ والربح المتعلق بأصل المبالغ 

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

(تتمة)األدوات المالية

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

، ما لم تصنف FVTPLيتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
عند FVTOCIالدخل الشامل اآلخر المجموعة استثماراً ما بأنه لغير غرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل

االعتراف األولي.

إن الموجودات المالية األخرى التي ال تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
لة . وكذلك الموجودات المالية التي تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة والتي صنفت بالقيمة العادFVTPLالخسائر 

من خالل األرباح والخسائر عند االعتراف المبدئي بالتماشي مع نموذج األعمال للمصرف. يمكن تصنيف 
عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا FVTPLالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

قياس الموجودات أو المطلوبات أو التصنيف يلغي أو يقلل تناقض القياس أو االعتراف الذي قد يظهر من 
االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليها بأسس مختلفة. 

يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
FVTPL عندما يتم تغيير نموذج 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.

")FVTOCIالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ("
عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تقوم باختيار بما ال يقبل النقض (على أساس كل أداة على حدة) أن 

. FVTOCIتصنف استثمارات أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ذا:) إFVTPLتعتبر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (

تم شراؤها أساساً لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو·
كانت عند االعتراف المبدئي جزءاً من أداة مالية محددة تديرهما المجموعة معاً ولها دليل على نمط فعلي ·

حديث للحصول على أرباح في مدى قصير، أو
أو كضمان مالي.كانت البدائل الشرعية للمشتقات المالية غير مصنفة كأداة تحوط فعالة ·
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠
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(تتمة)الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس
بالتكلفة المطفأةالمدرجةالموجودات المالية أو المطلوبات المالية

ناقصاً مخصص متضمناً التحويالت واإلستثمارات في الصكوكيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
وات ويتم إدراج العال.انخفاض القيمة. ويتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي

ها وفقاً لمعدل ؤلألداة المعنية ويتم إطفاالدفتريةضمن القيمة ،بما في ذلك تكاليف المعاملة األولية،والخصومات
الربح الفعلي لألداة.

المالية على األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالمية أخرى، المرابحة، تشتمل الموجودات 
غير مدرجة في متوقعة. هذه األصول أواإلجارة، المضاربة وتمويالت إسالمية أخرى مالية ذات دفعات ثابتة

مع عدم وجود املينالمتععندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة ألحد الموجودات المالية سوق نشط. تنشأ 
. المطلوبات المالية هي المطلوبات التي تفرض على المجموعة التزامات تعاقدية المبالغ المدينةنية للمتاجرة في 

بتقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى أو استبدال أدوات مالية تحت شروط معينة قد تكون في غير صالح 
المجموعة. 

ائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ يتم إدراج الحسابات وود
، إن وجدت.لالنخفاض في القيمةمشطوبة أو مخصصات

مخصص االنخفاض، إن وجد ناقصاً المطفأةيتم إدراج المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية بالتكلفة
.)(باسثتناء الدخل المؤجل أو األرباح المتوقعة

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

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

.مخصص إنخفاضناقصاً أية (باستثناء الدخل المؤجل)المطفأةالتمويالت اإلسالمية األخرى بالتكلفةيتم إدراج 
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(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠
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(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس (تتمة)
الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (تتمة)

تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر من خالل عقود مستقلة يتم 
لك عند نهاية اإلجارة ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية هذه األصول اناقلة للم

صول لفترات معينة والتي تكون إما قاربت أو تمثل األصول المؤجرة عقود إيجار تمويلية ألإلى ذلك المستأجر.
تخطت فترة كبيرة من العمر اإلنتاجي المقدر لهذه الموجودات. يتم إدراج األصول المؤجرة بقيمة مساوية 

الدخل المدرج ناقصاً مخصصات االنخفاض.بما في ذلكلصافي االستثمار القائم في اإليجار المدرج 

")FVTPLالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر ("الموجودات المالية بالقيمة 
موحد ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر كل مركز مالي يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ 

إعادة القياس في بيان الدخل الموحد. ويتم تضمين صافي األرباح أو الخسائر المعترف بها في بيان عنالناتجة 
".المقاسة بالقيمة العادلةاالستثماراتمن يرادات اإلالموحد تحت بند "الدخل

")FVTOCIالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ("
يتم قياس اإلستثمارات في أدوات الملكية مبدئياً بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقاً 

باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة تحت بند البيان الموحد االعترافقيمة العادلة ويتم بال
لإليرادات الشاملة األخرى وتضاف التغيرات المتراكمة القيم العادلة ضمن حقوق المساهمين. عند استبعاد 

ها مسبقاً في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة ال أصول مالية، فإن تراكم األرباح أو الخسائر والتي تم إضافت
يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح محتجزة. وفقاً لمتطلبات المعيار 

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل المالية لموجودات يتم اختبار انخفاض ا، ال٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
.FVTOCIالدخل الشامل اآلخر 

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق المالية ذات حركة نشطة بالرجوع إلى األسعار 
السوقية المعلنة.

 إحدى الطرق التاليةعلى لالستثمارات األخرى التي ال يوجد لها أسواق نشطة، يتم قياس القيمة العادلة بناء:

نود ذات شروط وسمات مخاطر الحالية المطبقة للباألرباحمعدالتفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالتد·
مماثلة

المعلنةالوسطاءأسعار·
في السوقالمعامالت األخيرة·

األرباح على االستثمار في أدوات الملكية في بيانات الدخل الموحدة عندما ينشأ حق توزيعات يتم إدراج 
من تكلفة ما مضىاألرباح، إال إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بوضوح استرداد توزيعات المجموعة في استالم 

االستثمار.
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لعمالءمن اسالمية أخرىإاإلجارة وتمويالت والمضاربةوالدخل من المرابحة٥

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٩٠,٩٠٠٩٥,٦٦٢١٨٢,١٢٥١٩٠,٦٠٢اتمرابحة مركب
١٣٠,٨٤٢١٠٤,٢٨٩٢٤٧,٤٨٩١٩٣,٣٩٣مرابحة بضائع
٢٤٥,٧٣٧٢٥٠,٤٠٦٥٠٢,٣٣٥٤٨٩,٠٨٢مرابحة أسهم
٦٣,٢٨٨٦٠,٥٠٢١٢٩,٦٥٢١٢٢,٧٨٢الخير-مرابحة سلع 

٢٢,٨٢٤١٥,١٤٥٤٩,٤٨٣٢٨,٧٨٣مرابحة أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٥٣,٥٩١٥٢٦,٠٠٤١,١١١,٠٨٤١,٠٢٤,٦٤٢مرابحةالإجمالي 

١٢,٣٤٠٣٤,٢٢٠٢٥,٠٩٨٥٢,٤٨٠المضاربة
٣٩٨,٣٦٣٣٥٨,٠٢٣٨١٩,١٩٠٧١٧,٣٦٣ةاإلجار

٩٥,٣٧٩٦٤,٦١١١٩٤,٥٧٤١٢٧,٦١٣المغطاة (مرابحة)سالمية اإلبطاقات ال
٢,٤٥٤٣,٥١٨٤,٠٢٩٦,٨٢٦اإلستصناع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٠٦٢,١٢٧٩٨٦,٣٧٦٢,١٥٣,٩٧٥١,٩٢٨,٩٢٤

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

المقاسة بالقيمة العادلة ستثماراتاالالدخل من٦

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

المقاسة بالقيمة العادلة الدخل من الصكوك اإلسالمية
٩,٧٦٢٦,٦٣٩١٤,٨٩٨١٤,٢٠٩من خالل الربح أو الخسارة

٧,٤٤٧)٤(١,٤٠٩٣,٥٦٩خرىاألاالستثمارمن موجودات (الخسارة) الدخل 
٩,٦٤٩٤٦٢١٧,١٦٥٤,٦٤٤توزيعات األرباحدخل 

بالقيمةأرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة 
٩,٩٩٩٦,٥٨٧١٤,٠٨٥١٤,٢٥٦الخسارةوأالعادلة من خالل الربح 

مدرجة استثماراتمنمحققغيرح رب) سارة(خ
٣,٤٦٣)٧,٦٧٣()٣,٦٦٤()٦,٩٣٦(الخسارةوأبالقيمة العادلة من خالل الربح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٣,٨٨٣١٣,٥٩٣٣٨,٤٧١٤٤,٠١٩

============================================
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إيرادات الرسوم والعموالت، صافي٧

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

عموالتالإيرادات الرسوم و
١٣٣,٠٨٦١٠٠,٢٥٠٢٥٢,٩٣٦١٨٧,٦٥٣البطاقاتوالعموالت علىالرسومإيرادات

٣٨,٤٦٣٣٢,٨٥٩٧٤,٣٦٨٦١,٦٠٤بالتجارةإيرادات الرسوم والعموالت المتعلقة 
١١,١١٨٩,٥٦٣٢١,٨٤٩١٩,٢٨٨رسوم خدمات الحسابات

١٢,٤٨٨١٠,٨٦٠٢٧,١٩٣٢١,٣١٧ممتلكاتالمشاريع والرسوم إدارة 
٢٩,٥٥٥٢٤,٩٩٠٨٨,٣٠١٧٣,٦٥٠واالتفاقيةرسوم مشاركة المخاطر

٢٠,١٠٨٢٦,٣١٧٣٣,٠٢٣٤٩,٩٤٠وساطةالرسوم وعموالت 
٥٨,٣١٦٣٢,٢٨٢١٠٧,٣٩٠٦٦,١٠٢رسوم وعموالت أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٣,١٣٤٢٣٧,١٢١٦٠٥,٠٦٠٤٧٩,٥٥٤إيرادات الرسوم والعموالتإجمالي
============================================

مصاريف الرسوم والعموالت
)١١٢,٥٨٢()١٥٥,٠٨٥()٥٧,٨٢٥()٨٩,٢٧٥(متعلقة برسوم وعموالت البطاقاتمصاريف 

)٢٢,٧٢٨()٢٧,٢٩٥()١٢,٠٢٧()١٣,٧١٣(مصاريف رسوم وعموالت أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣٥,٣١٠()١٨٢,٣٨٠()٦٩,٨٥٢()١٠٢,٩٨٨(مصاريف الرسوم والعموالتإجمالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠٠,١٤٦١٦٧,٢٦٩٤٢٢,٦٨٠٣٤٤,٢٤٤صافيإيرادات الرسوم والعموالت، 
============================================

تكاليف الموظفيـن٨

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣١٥,١٩٧٢٥٤,٧٨١٦٣٣,١٢٧٥٠٩,٦٧٤األجور الرواتب و
١٧,٢٨٥١٩,٢٩٣٣٤,٢٩٩٣٣,٥١٤مكافآت نهاية الخدمة 

٥,٨٧١١٢,٢٢٢٢٠,٤٠١٢٢,٠٧٩خرىاألموظفين المصاريف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٨,٣٥٣٢٨٦,٢٩٦٦٨٧,٨٢٧٥٦٥,٢٦٧
============================================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-١٩-

مصاريف عمومية وإدارية٩

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣٧,٠٣٦١٥,٣٨١٧٥,٣١٩٢٨,٥٢٢ومهنيةقانونيةمصاريف
٥٨,٦٤٦٤٠,٨٦٢١١٢,٢٧٣٨١,٨٩٩المبنىمصاريف
٣١,٦١٣٢٢,١٢٩٤٩,٤٥٣٤٦,٣٥٩عالناإلوتسويقالمصاريف
١٤,٠٦٦١٤,٢٠٦٢٨,٢٧٢٢٨,٠٥٢تصاالتاإلمصاريف
١٨,٥٧٤١٥,١٢٠٣٢,٩٨٦٣٠,٥٠٦بالتكنولوجيامتعلقةمصاريف
٢٨,٠٩٨٢٧,٠٤٩٦١,٢٢٤٥٢,١٣٧أخرىتشغيليةمصاريف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٨٨,٠٣٣١٣٤,٧٤٧٣٥٩,٥٢٧٢٦٧,٤٧٥

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

، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض١٠

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأإيضاحات

١٦١٣٥,١٧٤٨٨,٧١٨٢٩٤,١٦٩١٧٦,٥٦٩آخرإسالميوتمويلمرابحة
١٧٤٠,٤٨٧٧١,٠٣٦٨١,٧٣٧١٩٢,٠٨٩اإلجارةتمويل
٢,٩٢٥٢,٣٤٧٣,٤٨٥٣,٣٦٤مباشرشطب

في صكوك إسالمية مقاسة استثمارات
بالتكلفة المطفأة

١٨
-١٦,٩٦٩-١٣,٧١٩

٣,٣١٥)١,٦٥٠(-)٣,٤٤٩(٢٣أخرىموجودات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧٥,١٣٧١٧٥,٨٢٠٣٧٧,٧٤١٣٩٢,٣٠٦
============================================

شركة ألف درهم) متعلق ب٣,٣١٥: ٢٠١٤يونيو٣٠(في القيمة ال شيءمخصص اإلنخفاض يشمل رصيد 
.وهي شركة عقارية تابعة للمصرف،ذ.م.م.بروج العقارية

للمودعين وحملة الصكوكالتوزيع١١

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣١,١١٨٣٤,٤٧٩٦٠,٢١٨٦٣,٤٨٩حسابات التوفير
٧٠,٧٨٥٧٥,٣٤٥١٥٦,٤٨٩١٦٠,١١٩حسابات االستثمار
٤٣,٠٠٩٤٣,٠٠٩٨٥,٩١١٨٥,٩١١حاملي الصكوك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٤٤,٩١٢١٥٢,٨٣٣٣٠٢,٦١٨٣٠٩,٥١٩

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٢٠-

ربحية السهم األساسية والمخفضة١٢

لمصرف على المتوسط لالعاديةسهماألالمتعلقة بحاملي للسنةيحتسب الربح األساسي على السهم بتقسيم األرباح 
.الفترةالمرجح لعدد األسهم العادية خالل 

على المتوسط لمصرف لالعاديةسهماألبحاملي المتعلقة الفترةيحتسب الربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح 
خالل الفترة، المعدلة لتأثيرات أي زائداً المتوسط المرجح لعدد االسهم الفترةالمرجح لعدد األسهم العادية خالل 

، التي قد يكون لها تأثير مخفض.أدوات مالية

اإليرادات وبيانات األسهم المستحوذة في احتساب اإليرادات للسهم:يليمايعكس 

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤اتإيضاح

٥٠١,٦٥٢٤٥٣,٦٠٧٩٥١,٨٨٥٨٦٢,٠٤٠)درهمألف(األسهمحامليلالعائدلفترةلربحال
الشق األولصكوكحاملعائد لالالربح: ناقصاً

)١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩(٣١(ألف درهم)
- الشق األولصكوكحاملعائد لالالربح: ناقصاً

)٦٠,٠٠٠()٣٢,٠٠٩()٦٠,٠٠٠()٣٢,٠٠٩(٣١(ألف درهم)حكومة أبوظبي
ــــــــــــــــــــــــــــ

خصمبعدالعادية األسهمحامليعائد لالفترةللربحال
٣٥٢,٥٦٤٢٧٦,٥٢٨٨٠٢,٧٩٧٦٨٤,٩٦١)درهمألف(األولالشقبصكوكالربح المتعلق

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

كما فيالصادرةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسط
٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٣٦٤,٧٠٦٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٣٦٤,٧٠٦)ألف(بداية فترة اإلصدار

٦٣٥,٢٩٤-٦٣٥,٢٩٤-٣٩أسهم منحة صادرة (ألف)
ــــــــــــــــــــــــــــ

كما فيالصادرةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسط
٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠)ألف(نهاية فترة اإلصدار

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

٠,١١٨٠,٠٩٢٠,٢٦٨٠,٢٢٨)درهم(للسهموالمخفضاألساسيالعائد
====================================

يتم احتساب ال يوجد لدى المصرف أي أدوات قد تخفض الربح األساسي للسهم عند التحويل أو االستخدام.
هذا الربح.اإلعالن عنالشق األول ضمن عملية حساب ربحية السهم عند صكوكعلى الربح

رصدة لدى المصارف المركزيةاألالنقد و١٣

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١,٧٢٠,٣٥١٢,٢٣١,٨٥٦النقد في الصندوق

المصارف المركزية:األرصدة لدى 
٢٨٨,٢٤٠٤٦٨,٣٠٠الحسابات الجارية-
٩,١٠٠,٣٢٥٨,٣٥٧,٣١٤احتياطي نظامي-
٧,٥٠٠,١٠٤٧,٧٠٠,١١٠اإلسالميةالودائعشهادات -

ــــــــــــــــــ
١٨,٦٠٩,٠٢٠١٨,٧٥٧,٥٨٠

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٢١-

(تتمة)المصارف المركزيةرصدة لدى األالنقد و١٣

إلمارات لكل من امع المصرف المركزيعند الطلب احتياطيات نظاميةيجب على المصرف اإلبقاء على 
ليست متاحة االحتياطيات النظامية. إن هذه والودائع ألجل والودائع األخرىوالسودانوالعراقالعربية المتحدة

النقد في الصندوق المركزي. إن المصرفلالستخدام في عمليات المصرف اليومية وال يمكن سحبها إال بموافقة 
أساس هي تقوم علىوتدفع عليها عوائد،ةعوائد. أما شهادات اإليداع اإلسالميةأيال تحملالحسابات الجارية و

.والمصرف بائعاًفيها المصرف المركزي مشترياًاالستثمار في مرابحات السلع الدولية التي يكون

كما يلي:والمركزية حسب القطاع الجغرافي هإن توزيع النقد واألرصدة لدى المصارف

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١٨,١٤٦,٢٧٨١٨,٤٨٣,٥٤١اإلمارات العربية المتحدة
٣٦٢,٢٠٤١٧٩,٣٦١األوسطالشرق باقي 

١,٠٨٨٨٢٨أوروبا
٩٩,٤٥٠٩٣,٨٥٠أخرى

ــــــــــــــــــ
١٨,٦٠٩,٠٢٠١٨,٧٥٧,٥٨٠

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

ومؤسسات مالية أخرىإسالميةودائع الوكالة لدى مصارفاألرصدة و١٤

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٣٤٤,٩٧٨٣٦٣,٤٧٦حسابات جارية
٢,٨١٣,٠٧١٣,٧٤٠,١٤٩ودائع وكالة 

ــــــــــــــــــ
٣,١٥٨,٠٤٩٤,١٠٣,٦٢٥

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

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٢٢-

(تتمة)ومؤسسات مالية أخرىإسالميةودائع الوكالة لدى مصارفاألرصدة و١٤

ية األخرى حسب القطاع والمؤسسات المالاالسالميةلدى المصارفالوكالةودائعإن توزيع األرصدة و
كما يلي:والجغرافي ه

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١,٢١٢,٨٠٥١,٠٥٨,٦١٧اإلمارات العربية المتحدة
٢٠١,٨١٢١,١٧٦,٤٣٣الشرق األوسطباقي 

١٨,٤٧١١٢٠,٩٦١أوروبا
١,٧٢٤,٩٦١١,٧٤٧,٦١٤أخرى

ــــــــــــــــــ
٣,١٥٨,٠٤٩٤,١٠٣,٦٢٥

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

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٢,٥٠١,٤١٠٢,١٥٨,٩٨١مرابحة
٢١٩,٨٦١١٧١,٠٢٢مضاربة

ــــــــــــــــــ
٢,٧٢١,٢٧١٢,٣٣٠,٠٠٣

)١٦٣,٤٥٠()١٦٣,٤٥٠(في القيمةناقصاً: مخصص االنخفاض
ــــــــــــــــــ

٢,٥٥٧,٨٢١٢,١٦٦,٥٥٣
======================

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

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

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١٦٣,٤٥٠١٢٩,٨١١بداية الفترةفي 
٣٣,٦٣٩-لفترة لالمحمل

ــــــــــــــــــ
١٦٣,٤٥٠١٦٣,٤٥٠نهاية الفترةفي

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٢٣-

(تتمة)مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

كما يلي:وسات مالية حسب القطاع الجغرافي هإن توزيع إجمالي أرصدة المرابحة والمضاربة مع مؤس

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٢,١٧٧,٥٢٣١,٩٢١,٤٢٥اإلمارات العربية المتحدة
٣٧٩,٣٦٥٢٩٣,٠٦٢الشرق األوسطباقي 
١٦٤,٣٨٣١١٥,٥١٦أخرى

ــــــــــــــــــ
٢,٧٢١,٢٧١٢,٣٣٠,٠٠٣

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

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٦,٣١٤,٤١٦٦,٣٢٤,١٠٦المركباتةمرابح
٨,٣٧٢,١٢٥٧,٤٥٧,٢٦٣البضائعةمرابح
١٦,١٠٢,٩٠٧١٥,٧٠٢,٩٩١األسهمةمرابح
٤,٩٨٨,١٦٢٤,٧٦٤,١٣٥الخير–/ مرابحة مدفوعة مقدماً السلع ةمرابح
٣,٢٧٠,٥٧٩٢,٩١٦,٦٤٣أخرىةمرابح

ــــــــــــــــــ
٣٩,٠٤٨,١٨٩٣٧,١٦٥,١٣٨ةالمرابحإجمالي

١,٣٦١,٤٣٥١,٥٢٧,٩٠٧مضاربة
١٧,١٨٧,٠٠٨١٧,٠٩٢,٤٦٣)(مرابحةًالبطاقات اإلسالمية المغطاة

١٥٣,٣١٨١٠٤,٩٦٤استصناع
٢٤٧,٩١٧١١٩,٥٥٢مدينة أخرىذمم تمويل

ــــــــــــــــــ

٥٧,٩٩٧,٨٦٧٥٦,٠١٠,٠٢٤إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)٢٠,٤٠٥,٣٦٧()٢٠,٨٧٤,٨٣٠(على المرابحةالمؤجلالدخلناقصاً: 

ــــــــــــــــــ

٣٧,١٢٣,٠٣٧٣٥,٦٠٤,٦٥٧
)١,٤٠٢,٠٣٠()١,٤١٢,٩٠١(في القيمةناقصاً: مخصص االنخفاض 

ــــــــــــــــــ

٣٥,٧١٠,١٣٦٣٤,٢٠٢,٦٢٧
======================

درهم) ألف ٢٠,١٤١: ٢٠١٤(ال شيءمرابحة بقيمة ضمنمبالغ مدفوعة مقدماًتتضمن األرصدة أعاله 
.لألفرادمدفوعة كجزء من االستحواذ على أعمال مصرفية 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٢٤-

(تتمة)مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

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

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١يونيو٣٠
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥١٩,٦٢٣٨٨٢,٤٠٧١,٤٠٢,٠٣٠١,٦٦٢,٤٩٩٤٥٥,٢٣٠٢,١١٧,٧٢٩بداية الفترة في 
لفترةل(العكس) المحمل 

٤٢٧,١٧٧٣٧٩,٩٦٨)٤٧,٢٠٩(٢٣٨,٤٧٢٥٥,٦٩٧٢٩٤,١٦٩)١٠(إيضاح 
)١,١٠٥,٧٨٦(-)١,١٠٥,٧٨٦()٢٨٣,٢٩٨(-)٢٨٣,٢٩٨(الفترةالمشطوب خالل

١٠,١١٩-١٠,١١٩---حركات أخرىت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧٤,٧٩٧٩٣٨,١٠٤١,٤١٢,٩٠١٥١٩,٦٢٣٨٨٢,٤٠٧١,٤٠٢,٠٣٠نهاية الفترةفي 
===================================================

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

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم
:القطاع االقتصادي
٨٠,٩٠٧٦,٩٨٨القطاع الحكومي

٣٥٤,٥٤٣٥٢٤,٢٢٨القطاع العام
٦,٨٧٢,٣٥٥٦,٩٠١,٥٦٧شركات

٣٩١,٦٢٨٣٨٠,٨٢٩ماليةمؤسسات 
٢٦,٩٩٦,٨١١٢٥,٤٨٨,٦٢٩أفراد

٢,٤٢٦,٧٩٣٢,٣٠٢,٤١٦شركات صغيرة ومتوسطة
ــــــــــــــــــ

٣٧,١٢٣,٠٣٧٣٥,٦٠٤,٦٥٧
====================

:القطاع الجغرافي
٣٥,٥٩٨,٥٢٢٣٤,٠٥٣,٢٥٤اإلمارات العربية المتحدة

٩٣٤,٤٧٤٩٢١,٠٦٧الشرق األوسطباقي 
٣٠٨,١٦١٢٩٧,٣٨٢أوروبا
٢٨١,٨٨٠٣٣٢,٩٥٤أخرى

ــــــــــــــــــ
٣٧,١٢٣,٠٣٧٣٥,٦٠٤,٦٥٧
====================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٢٥-

تمويالت إجارة١٧

جزاء أللفترات التي إما تعادل أو تغطي تمثل تمويالت اإلجارة صافي االستثمار في الموجودات التأجيرية 
يتضمن التوثيق تعهد منفصل عن البنك لبيع الموجودات رئيسية من األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات. 

المؤجرة للمستأجر عند استحقاق عقد اإليجار.

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

:كما يليوالمستقبلية هالتأجير المدينة ذممإجماليإن 
٩,٣٩٩,٧٨٥٩,٥٢٩,٧٤٥مستحقة خالل سنة

٢١,٦٢٢,٠٨٥٢١,٤٦٥,٩٨٧السنة الثانية إلى الخامسةفيمستحقة 
١٩,٤٥٣,١٨١١٩,٣٧٥,١٧٤مستحقة بعد خمس سنوات

ــــــــــــــــــ
٥٠,٤٧٥,٠٥١٥٠,٣٧٠,٩٠٦إجمالي تمويالت اإلجارة

)١٠,٢١٥,٩٣٩()١٠,٢٨٨,٥٣٢(: اإليرادات المؤجلةناقصاًً
ــــــــــــــــــ

٤٠,١٨٦,٥١٩٤٠,١٥٤,٩٦٧مدفوعات التأجير المدينةلدنى للحد األصافي القيمة الحالية 
)١,٣٥١,٣١٣()١,٣٥٩,٦٠٨(في القيمةنخفاض االناقصاً: مخصص 

ــــــــــــــــــ
٣٨,٨٢٦,٩١١٣٨,٨٠٣,٦٥٤

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

ألف ٦٠٥,٢٧١: ٢٠١٤ألف درهم (٤٠,٤٠٦يتضمن الرصيد أعاله مبلغ مدفوع مقدماً ضمن إجارة بقيمة 
درهم) مدفوع كجزء من االستحواذ على أعمال مصرفية لألفراد. 

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

(مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١يونيو٣٠
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٥٨,٠٧٧٧٩٣,٢٣٦١,٣٥١,٣١٣٧٧٤,٦٣١٤٦٨,٦١٩١,٢٤٣,٢٥٠بداية الفترةفي 
للفترة(العكس) المحمل 

٣٢٤,٦١٧٢٤١,٦١٠)٨٣,٠٠٧(٧,١٨٢٧٤,٥٥٥٨١,٧٣٧)١٠(إيضاح 
)١٣٣,٩٠٧(-)١٣٣,٩٠٧()٧٣,٤٤٢(-)٧٣,٤٤٢(الفترةالمشطوب خالل
٣٦٠-٣٦٠---تحركات أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٩١,٨١٧٨٦٧,٧٩١١,٣٥٩,٦٠٨٥٥٨,٠٧٧٧٩٣,٢٣٦١,٣٥١,٣١٣نهاية الفترةفي 

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٢٦-

تمويالت إجارة (تتمة)١٧

كما يلي:والجغرافي هوإن توزيع إجمالي تمويالت اإلجارة حسب القطاع اإلقتصادي 

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم
:القطاع االقتصادي
٣٦,٢٧٤-القطاع الحكومي

٤,٧٥٧,٦٦٦٤,٧٢٠,٥٣٩القطاع العام
١٨,٥٦٠,٧٣٥١٨,٥٨٥,٩٣٧شركات

٢٠٠,٤٤٦١٣٩,٨٠١مؤسسات مالية
١٦,٢١٠,٧٩٨١٦,٢٢٥,٧٨٥أفراد

٣١٢,٨٥٦٣٢٣,٦٥٠ومتوسطةشركات صغيرة 
١٤٤,٠١٨١٢٢,٩٨١المنظمات غير الربحية

ــــــــــــــــــ
٤٠,١٨٦,٥١٩٤٠,١٥٤,٩٦٧

======================
:القطاع الجغرافي

٣٨,٥٥٦,٧١٠٣٨,٦٥٩,١٢٠اإلمارات العربية المتحدة
٩٩٨,٠٥١٩٣٩,٩٧٩الشرق األوسطباقي 

١,٠٠٣١,٢٥٤أوروبا
٦٣٠,٧٥٥٥٥٤,٦١٤أخرى

ــــــــــــــــــ
٤٠,١٨٦,٥١٩٤٠,١٥٤,٩٦٧

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

المطفأةبالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية استثمارات١٨

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٦,٨٧٩,١٢٦٥,٤٢١,٥٢٧صكوك
======================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٢٧-

(تتمة)المطفأةبالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية استثمارات١٨

كما يلي:الفترةخالل في القيمة كانت الحركة في مخصص االنخفاض 

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٩٨,٢٧٧٨١,٣٠٨الفترةبداية في 
١٦,٩٦٩-)١٠(إيضاح للفترةالمحمل 

ــــــــــــــــــ
٩٨,٢٧٧٩٨,٢٧٧نهاية الفترةفي 

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

االستثمارات حسب القطاع الجغرافي كما يلي:إجماليتوزيعكان

٤,٧٤٩,٠١٩٣,٧٢٥,٢٢٨اإلمارات العربية المتحدة
١,٢٩٤,٧١٨١,٠٦٥,٠٩٣الشرق األوسطباقي 

-٧,٣٩٧أوروبا
٩٢٦,٢٦٩٧٢٩,٤٨٣أخرى

ــــــــــــــــــ
٦,٩٧٧,٤٠٣٥,٥١٩,٨٠٤

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

مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمدرجة استثمارات

-٩,١٤٠متداولة-أسهم 
١,٤٣٧,٧٨٥٨٠٤,٩٩٣صكوك

ــــــــــــــــــ
١,٤٤٦,٩٢٥٨٠٤,٩٩٣

ــــــــــــــــــ
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات

استثمارات مدرجة
١,٩٠٧٩٦٠أسهم

ــــــــــــــــــ
استثمارات غير مدرجة

٥٥,٠٣٥٦١,٦٤٠مدارةصناديق
١٣٧,٠٢٦١٣٩,٨٨٢خاصةأسهم

ــــــــــــــــــ
١٩٢,٠٦١٢٠١,٥٢٢

ــــــــــــــــــ
١٩٣,٩٦٨٢٠٢,٤٨٢

ــــــــــــــــــ
١,٦٤٠,٨٩٣١,٠٠٧,٤٧٥

ــــــــــــــــــ



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٢٨-

(تتمة)مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

االستثمارات حسب القطاع الجغرافي كما يلي:إجماليتوزيعكان

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٨٢٤,٩٦٤٥٢٧,٣٣٣اإلمارات العربية المتحدة
٢٣١,٤٢٩١٦٧,٢٤٥الشرق األوسطباقي 

٩١٤٧٧,٥٣٣أوروبا
٥٨٣,٥٨٦٢٣٥,٣٦٤أخرى

ــــــــــــــــــ
١,٦٤٠,٨٩٣١,٠٠٧,٤٧٥

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

وشركة ائتالفاستثمارات في شركات زميلة٢٠

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٩٤١,٨٠٦٩٣١,٧٥٩تكلفة االستثمار
٤٩,٨٩٠٤٠,٦٥٦الحصة في النتائج

)١٥,٩٩٤()٢٢,٦٦١(مستلمةتوزيعات أرباح
)١٤٩,٠٢٦()١٨٦,٩٤١(عمالت أجنبيةتحويل

ــــــــــــــــــ
٧٨٢,٠٩٤٨٠٧,٣٩٥

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

كما يلي:هي يونيو٣٠كما في وشركات ائتالف ةشركات زميلالمصرف فيإن تفاصيل استثمار 

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٥٢٠١٤

%%
الشركات الزميلة

التأمين التكافلي اإلسالمي٤٢٤٠اإلمارات العربية المتحدةع .م.ش–أبوظبي الوطنية للتكافل 
مصرف إسالمي٢٧٢٧البوسنةدي.ديالدوليبنك البوسنة

شركات ائتالف
مصرف أبوظبي اإلسالمي

٤٩٤٩جمهورية مصر العربيةمصر (اس.ايه.أي)–
مصرف تجاري (قيد التحويل

إلى مصرف إسالمي)
شركة السعودية للتمويل ش.م.م

اإلسالميتمويل األفراد٥١٥١السعوديةالمملكة العربية (سابقاَ بيت التقسيط السعودي)
العمالتتحويل ٥١٥١اإلمارات العربية المتحدةعرب لينك لتحويل األموال ش.م.خ

أبوظبي اإلسالمي ميرشنت
االستحواذ التجاري-٥١اإلمارات العربية المتحدةأكوايرينغ مومباني ذ.م.م 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٢٩-

وشركة ائتالف (تتمة)استثمارات في شركات زميلة٢٠

هو كما يلي:وشركة ائتالفالستثمارات في شركات زميلةاالتوزيع الجغرافي إلجمالي إن 

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

١٧٢,٣٨٠١٦٣,٢٢٣اإلمارات العربية المتحدة
٦٠,٣٢٢٥٨,٠٢٢باقي الشرق األوسط

٥١,٠١٠٥٤,٣٢٢أوروبا
٤٩٨,٣٨٢٥٣١,٨٢٨أخرى

ــــــــــــــ
٧٨٢,٠٩٤٨٠٧,٣٩٥

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

عقاريةاستثمارات ٢١

:كما يليالفترةخالل العقاريةكانت الحركة في االستثمارات 

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم
التكلفة:

٣٦٥,٤٤٧٣٣٣,٧٣١بداية الفترةالرصيد في 
٢١,٧٩٢-إضافات خالل الفترة

١٣,٦١٠١٠,٨٢٢من موجودات أخرىتحويل
)٨٩٨(-استبعادات 

ــــــــــــــ
٣٧٩,٠٥٧٣٦٥,٤٤٧نهاية الفترةفيالرصيد اإلجمالي 
)٢٥,٣٤٧()٢٥,٣٤٧(في القيمةنخفاضالناقصاً: مخصص ا

ــــــــــــــ
٣٥٣,٧١٠٣٤٠,١٠٠نهاية الفترةفيالرصيد صافي 

================
:االستهالك المتراكم

٤٠,٧٨٢٢٨,٣٤٠بداية الفترةالرصيد في 
٦,٧٣٣١٢,٥٢٩لفترةلالمحمل 
)٨٧(-باالستبعاداتالمتعلق 

ــــــــــــــ
٤٧,٥١٥٤٠,٧٨٢نهاية الفترةالرصيد في

ــــــــــــــ
٣٠٦,١٩٥٢٩٩,٣١٨صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٣٠-

عقارية (تتمة)استثمارات ٢١

، والمؤجرة تحت عقود العقاريةلمجموعة من االستثمارات من قبل االمكتسبة العقاراتإيجارات إيرادات إن 
أشهر المنتهية ستةلفترة الألف درهم)٢٠١٤:٨,٠٩١يونيو٣٠ألف درهم (١٠,٧٣٠تأجير تشغيلية، قد بلغت 

.٢٠١٥يونيو٣٠في 

:كما يليالفترةخالل في القيمة الحركة في مخصص اإلنخفاض كانت 

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٢٥,٣٤٧٢٤,١١١بداية الفترة فيالرصيد
١,٢٣٦-لفترة لالمحمل

ــــــــــــــــ
٢٥,٣٤٧٢٥,٣٤٧في نهاية الفترةالرصيد

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

:كما يليهو العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات إن 

٣٢٣,٣٢٨٣١٦,٤٥١اإلمارات العربية المتحدة
٨,٢١٤٨,٢١٤الشرق األوسطباقي 

ــــــــــــــــ
٣٣١,٥٤٢٣٢٤,٦٦٥

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

قيد التطويرعقارات٢٢

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٨٣٧,٣٨١٨٣٧,٣٨١عقارات قيد التطوير
====================

٨٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤ديسمبر ٣١ألف درهم (٨٠٠,٠٠٠دفترية بلغت بقيمة رض أقيد التطوير العقاراتتتضمن 
ألف درهم) مملوكة من قبل شركة تابعة للمصرف.

قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة.العقاراتجميع إن 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٣١-

موجودات أخرى٢٣

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١,٣٢٠,٠١٥١,٢٨٦,٩٥٦لشراء ممتلكاتمبالغ مدفوعة مقدماًً
٨٧١,٦٨٨٨٧٤,٨٠٦قبوالت

١٧٢,٦٩١٢٠٧,٠٢٥موجودات مستحوذ عليها من مطالبات محققة
٣٣٦,١٦٨٢٨٥,٩٠٥مدينة تجارية ذمم 

٦٧٩,٠١٠٥٤٤,٧٥٠مسبقاًمصاريف مدفوعة 
٩٧,٧٩٠٧٥,٦٠٢مستحقةأرباح

١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدماً 
٢٧٨,٩٧٢٢٣٩,٧٧٩أخرى

ــــــــــــــــــ
٣,٩٣٩,٩٥٩٣,٦٩٨,٤٤٨

)٢٩٧,٩٦٠()٢٨٥,٤٨٧(في القيمة: مخصص االنخفاض ناقصاًً
ــــــــــــــــــ

٣,٦٥٤,٤٧٢٣,٤٠٠,٤٨٨
======================

كما يلي:الفترةخالل في القيمةمخصص االنخفاضفيكانت الحركة 

مبالغ مدفوعة مقدماً 
شراء مقابل 

ممتلكات

موجودات 
مستحوذ عليها 
مقابل استيفاء 

اإلجماليأخرىمدينة تجاريةذممالمطالبات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٥٦,٤١٥٦,٧١٢١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٧,٩٦٠مدققة–٢٠١٥يناير ١في
)١,٦٥٠(--)١,٦٥٠(-)١٠للفترة (إيضاح عكس

)١٠,٨٢٣(--)٥,٠٦٢()٥,٧٦١(المشطوب خالل الفترة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٨٥,٤٨٧-٢٥٠,٦٥٤غير مدققة–٢٠١٥يونيو٣٠في 
========================================

٢٩,٨٢٦٢٣,٨٨٣٣٣٩,٥٧٥-٢٨٥,٨٦٦مدققة–٢٠١٤يناير ١في 
٨٠,٣٤٩--٧٣,٦٣٧٦,٧١٢للسنةالمحمل

)١٢١,٩٦٤(-)١٨,٨٧٦(-)١٠٣,٠٨٨(السنةخالل المشطوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٦,٤١٥٦,٧١٢١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٧,٩٦٠مدققة–٢٠١٤ديسمبر٣١في 
========================================

كـ "موجودات إدراجهاإن الموجودات المستحوذ عليها مقابل مطالبات من أجل تحقيق تحصيل منتظم يتم 
القيمة المدرجة وقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع بمحصلة من مطالبات محققة". يتم إدراج األصل المحقق 

كما في تاريخ التحويل.، أيهما أقل،للمطالبة (صافي مخصص االنخفاض في القيمة)



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٣٢-

الشهرة والموجودات غير الملموسة٢٤

موجودات أخرى غير ملموسة
اإلجماليودائع أساسيةعالقات العمالءالشهرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠٩,٨٨٨٣٤٩,٥٩٧٧٠,١٦٣٥٢٩,٦٤٨مدققة–٢٠١٥يناير ١في
)٢٧,٣٧٨()٤,٥٧٨()٢٢,٨٠٠(-اإلطفاء خالل الفترة

ــــــــــــــــــــــــــــ
١٠٩,٨٨٨٣٢٦,٧٩٧٦٥,٥٨٥٥٠٢,٢٧٠غير مدققة–٢٠١٥يونيو٣٠في 

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

١٠٩,٨٨٨٣٦٤,٧٩٧٧٣,٢١٥٥٤٧,٩٠٠مبالغ مدرجة من االستحواذ على األعمال
)١٨,٢٥٢()٣,٠٥٢()١٥,٢٠٠(-السنةاإلطفاء خالل 

ــــــــــــــــــــــــــــ
١٠٩,٨٨٨٣٤٩,٥٩٧٧٠,١٦٣٥٢٩,٦٤٨مدققة–٢٠١٤ديسمبر٣١في 

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

الشهرة
والتي تمثل أدنى مستوى للمصرفام التشغيليلة ي القيمة، يتم توزيع الشهرة لألقساالنخفاض فاختبارلهدف 
اإلدراة الداخلية.اض الشهرة ألغروالذي يتم من خالله مراقبة المصرفداخل 

موجودات غير ملموسة أخرى

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

االستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة تتولد من العمالء الذين كانوا موجودين في تاريخ 
لعالقات العمالء، تم اعتبار عمالء البطاقات المغطاة بشكل منفصل، نظراً الختالف 
بيانات المخاطر والعالقات والوالء. من المتوقع من هذه العالقات أن تولد دخل مادي 

متكرر على شكل إيرادات عمالء، رسوم وعموالت.

قيمة الموجودات الغير ملموسة من ودائع أساسية من حقيقة أنه من المتوقع أن تظهر ودائع أساسية
تكون توزيعات األرباح المتوقعة لهذه الودائع، على ضوء شروطها التعاقدية، أقل من 
توزيعات األرباح المتوقعة لغيرها من أدوات صكوك سوق الجملة وسوق التمويل 

ح المتوقعة لهذه الودائع وأدوات الصكوك، المالي. يمثل الفارق بين توزيعات األربا
قيمة الودائع األساسية غير الملموسة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٣٣-

مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية٢٥

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٨٢٨,٨٦٨٨٦٨,٦١١حسابات جارية
٢,٨٨٥,١٤٥٤,٦٠٧,١٢٣ودائع استثمارية

ــــــــــــــــــ
٣,٧١٤,٠١٣٥,٤٧٥,٧٣٤

ــــــــــــــــــ
-٢٢٦,٧٣٩مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي–حساب جاري 

ــــــــــــــــــ
٣,٩٤٠,٧٥٢٥,٤٧٥,٧٣٤

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

حسابات المودعيـن٢٦

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٣١,٠١٩,٦٤٩٢٥,٥٩٥,٦٥٨حسابات جارية
٥٧,٦٩٥,٨٣٩٥٨,٨٤٠,٥٩١حسابات االستثمار

٣٦٨,٨٢٤٣٤٠,١٥٩األرباحمعادلةاحتياطي 
ــــــــــــــــــ
٨٩,٠٨٤,٣١٢٨٤,٧٧٦,٤٠٨

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

كما يلي:للفترةمخصص احتياطي تعديل األرباح فيكانت الحركة 

٣٤٠,١٥٩٢٧٦,٠٧٣بداية الفترةفي 
٢٨,٦٦٥٦٤,٠٨٦للفترةاألرباح الحصة من

ــــــــــــــــــ
٣٦٨,٨٢٤٣٤٠,١٥٩نهاية الفترةفي 

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

:كما يليواالقتصادي هحسابات المودعين بحسب القطاع إجمالي إن توزيع 

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٦,٣١٨,٧٨٩٣,٥٥٥,٣٠٨القطاع الحكومي
١١,٢٩٠,٦٠٧١٦,٥٧٠,١٠٨الخاصالقطاع 
١١,٧٩٢,٦٨٢١١,٠١٧,٧٩٨شركات

٣٨٠,٧١٧٩٢٣,٦٩٣مؤسسات مالية
٤٦,٨٩٩,٥٦٦٤٢,٧٧٨,٤٢١أفراد

٨,٧٦٩,٤٩١٧,٠٠٦,٧٩٧شركات صغيرة ومتوسطة الحجم
٣,٦٣٢,٤٦٠٢,٩٢٤,٢٨٣منظمات غير ربحية

ــــــــــــــــــ
٨٩,٠٨٤,٣١٢٨٤,٧٧٦,٤٠٨

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٣٤-

(تتمة)حسابات المودعيـن٢٦

احتياطياتمتطلبات بعد اقتطاع ، التوفيرحسابات بما في ذلك يقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار 
.المجموعةمن قبلومتطلبات السيولةوالسودان والعراقاإلماراتفي ةرف المركزيامصال

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

مطلوبـات أخرى٢٧

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٥٧٤,٨٠٦٤٣٥,٩٥٨ذمم دائنة
٨٧١,٦٨٨٨٧٤,٨٠٦قبوالت

٢٢,١٦٠-مبالغ مستحقة لقاء شراء ممتلكات
١٦٢,٨٦٧٢٢٤,٨٨١لمودعين وحملة الصكوكللتوزيع لالربح المستحق 

٤٩٧,٤٥٧٣٦٠,٥٦٨شيكات بنكية
٢٩٧,٧٣١٣٧٥,٦٨٢خرىاألوالمصاريفالموظفين تآمخصص مكاف

٢٧,٤٨٠٣٩,٧٠٤دائنةمحتجزات
١٧٨,٥٧٠١٥٦,٣٠٠العمالءمبالغ مستلمة مقدماً من 

٢٢٣,٣٢٨١٦٠,٧٩٧مصاريف مستحقة
١٣٠,٧٣٢١٤٤,٧٤٠أرباح موزعة غير مطالب بها

٢٤٦,٩٦٨٢١١,٢٥٤إيرادات مؤجلة
٦,٥٥١٩,٢٧٤حساب األعمال الخيرية

٢٥,٨٠٤١١,٤٤٠حساب التبرعات
١٦,٦٥٧١٧,٩٦٨الماليةاألدوات لمشتقات للبدائل الشرعية القيمة العادلة السالبة 

٤٨١,٠١٣٣٢٨,٨٣٧أخرى ــــــــــــــــــ
٣,٧٤١,٦٥٢٣,٣٧٤,٣٦٩

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

أدوات صكوك تمويلية٢٨

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٢,٧٥٤,٣٧٥٢,٧٥٤,٣٧٥اإلصدار الثاني
١,٨٣٤,٣٧٧١,٨٣٦,٢٥٠الثالثاإلصدار

ــــــــــــــــــ
٤,٥٨٨,٧٥٢٤,٥٩٠,٦٢٥

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٣٥-

أدوات صكوك تمويلية (تتمة)٢٨

أمريكيمليون دوالر٧٥٠–اإلصدار الثاني 
بقيمة الشريعة اإلسالميةمتوافقة مع ، قام المصرف بعملية إصدار لصكوك متوسطة المدى٢٠١٠خالل نوفمبر 
مليارات دوالر ٥برنامج بقيمة مليون دوالر أمريكي) كثاني إصدار من ٧٥٠ألف درهم (٢,٧٥٤,٣٧٥

. ٢٠١٥نوفمبرأمريكي. إن هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. تنتهي مدة هذه الصكوك في 
.توزع أرباح هذه الصكوك في حال تحققها وفق معدل ربح ثابت

أمريكيمليون دوالر٥٠٠–الثالثاإلصدار 
بقيمة الشريعة اإلسالميةمتوافقة مع إصدار لصكوك متوسطة المدى، قام المصرف بعملية٢٠١١خالل نوفمبر 
مليارات دوالر ٥إصدار من برنامج بقيمة كثالثمليون دوالر أمريكي) ٥٠٠ألف درهم (١,٨٣٦,٢٥٠

. ٢٠١٦نوفمبرأمريكي. إن هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. تنتهي مدة هذه الصكوك في 
شراء تمت إعادة، ٢٠١٥يونيو٣٠كما في ثابت.هذه الصكوك في حال تحققها وفق معدل ربحتوزع أرباح 
: ال شيء).٢٠١٤ديسمبر ٣١دوالر أمريكي) من قبل البنك (مليون ٠,٥١ألف درهم (١،٨٧٣صكوك بقيمة 

شروط االتفاقية
تتضمن عملية اإلصدار نقل ملكية بعض األصول، بما فيها أصول إجارة مملوكة من قبل المصرف، إلى شركة 

ر، وهي شركة مملوكة للمصرف، تم إنشاؤها خصيصاً إلصدار الصكوك. المصد–أديب صكوك كومباني ليمتد
تبقى تحت إدارته.وستخضع لسيطرة المصرف، وبرغم ذلكاألصول مملوكة من قبل المستثمرينإن هذه 

هذه األصول، والتي يتوقع أن تكون كافية منسيقوم المصدر بدفع التوزيعات الربع سنوية من الدخل المتوقع 
بثمن شراء يساوي حصة ملكية التوزيعات. عند انتهاء مدة الصكوك، يتعهد المصرف بشراء هذه األصول لدفع

٤,٥٨٨,٧٥٢ويا، والتي قد تسالمشترك في ملكيتهااألصولالمتبقية على هذهيةدفعات اإليجارالالمصدر في
مليون ١,٢٥٠ألف درهم (٤,٥٩٠,٦٢٥: ٢٠١٤ديسمبر ٣١(مليون دوالر أمريكي) ١,٢٤٩ألف درهم (

.)دوالر أمريكي)

رأس المـال٢٩

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

رأس المال المصرح به:
ألف) سهم عادي٣,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤ألف (٤,٠٠٠,٠٠٠

٤,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٤بقيمة درهم واحد لكل سهم (
======================

والمدفوع بالكامل:الصادررأس المال 
في بداية الفترة
ألف) سهم عادي٢,٣٦٤,٧٠٦: ٢٠١٤ألف (٣,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٣٦٤,٧٠٦: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٤بقيمة درهم واحد لكل سهم (

٦٣٥,٢٩٤-)٣٩أسهم منحة صادرة (إيضاح 
ــــــــــــــــــ

الفترةنهايةفي 
ألف) سهم عادي٣,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤ألف (٣,٠٠٠,٠٠٠
٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٤لكل سهم (بقيمة درهم 

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٣٦-

(تتمة)رأس المـال٢٩

، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال ٢٠١٥يونيو ٢٨في
لـعلى حقوق اإلكتتابوافق المساهمون أيضاً،ألف درهم. وعالوة على ذلك٤,٠٠٠,٠٠٠المصرح به إلى 

حقوق درهم للسهم الواحد. سيتم بدء ٢عالوة بقيمةمعدرهم للسهم الواحد ١ألف سهم بقيمة ١٦٨,٠٠٠
موافقة من السلطات التنظيمية.البعد الحصول على االكتتاب

احتياطيات أخرى٣٠

التغيرات المتراكمة 
في القيم العادلة

احتياطي إعادة
األراضيتقييم

تحويلاحتياطي 
اإلجماليالحمايةاحتياطي العمالت األجنبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)١٩٤,٦٤٤()١٤,٥٦٤()١٥١,٠٤٠(١٤٣,٠٠٠)١٧٢,٠٤٠(مدققة–٢٠١٥يناير ١في 

العادلة منصافي الربح من تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة
٢٠٣- - - ٢٠٣خالل الدخل الشامل اآلخر

العادلة منالخسارة من استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة
٢٥,١٣١- - - ٢٥,١٣١خالل الدخل الشامل اآلخر

)٣٥,٣٦٧(- )٣٥,٣٦٧(- - األجنبية، صافيلعمليات اتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 
٧١٠- ٧١٠- - في العمليات األجنبيةالحمايةعلىالربح
١,٦٥١١,٦٥١- - - التدفقات النقديةحمايةعلىفي القيمة العادلة الربح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢٠٢,٣١٦()١٢,٩١٣()١٨٥,٦٩٧(١٤٣,٠٠٠)١٤٦,٧٠٦(غير مدققة–٢٠١٥يونيو ٣٠في 

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

)١٦٨,٦٦٨()٢٠,٧٢٦()١٣٢,٨٨٢(١٤٣,٠٠٠)١٥٨,٠٦٠(مدققة–٢٠١٤يناير ١في 

العادلة منصافي الربح من تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة
٧,٨٨٨---٧,٨٨٨خالل الدخل الشامل اآلخر

)٩,٥٠٨(-)٩,٥٠٨(--األجنبية ، صافيلعمليات اتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 
)٥,٢١٠(-)٥,٢١٠(--الحماية في العمليات األجنبيةعلىالخسارة 

٢,٩٣٣٢,٩٣٣---التدفقات النقديةحمايةعلىالربح في القيمة العادلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٧٢,٥٦٥()١٧,٧٩٣()١٤٧,٦٠٠(١٤٣,٠٠٠)١٥٠,١٧٢(غير مدققة –٢٠١٤يونيو ٣٠في 
============================================

صكوك الشق األول٣١

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٣,٦٣١,٩٩٦٣,٦٤٣,١٠٩صكوك الشق األول
٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 

ــــــــــــــــــــ
٥,٦٣١,٩٩٦٥,٦٤٣,١٠٩

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٣٧-

(تتمة)صكوك الشق األول٣١

صكوك الشق األول
من الشق األول متوافقة مع الشريعة اإلسالمية المصرف بعملية إصدار لصكوكقام ، ٢٠١٢نوفمبر١٩في 

. تم اصدار هذه الصكوك بعد موافقة دوالر أمريكي)مليار١ألف درهم (٣,٦٧٢,٥٠٠بقيمة ("الصكوك") 
٣٠. كما في ٢٠١٢اكتوبر ٢١مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي الذي انعقد في 

مليون دوالر ١١,٠( ألف درهم ٤٠,٥٠٤شراء صكوك بقيمة اسمية بلغت ، قام المصرف بإعادة٢٠١٥يونيو
. تم تكبد تكلفة اإلصدار البالغة مليون دوالر أمريكي)٨,٠ألف درهم (٢٩,٣٩١: ٢٠١٤ديسمبر ٣١أمريكي) (
ألف درهم.٣٧,٢٨١

الصكوك على التزامات يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه تعتبر هذه الصكوك دائمة حيث أنه ال
تكون هذه الصكوك قابلة مباشرة من غير ضمان من جانب المصرف وفقاً لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.

("تاريخ اإلسترداد األولي") أو أي تاريخ ٢٠١٨اكتوبر ١٦الفترة المنتهية في لالسترداد من قبل المصرف بعد
وتدفع بشكل نصف%٦,٣٧٥هو المتوقع لهذه الصكوك مضاربة الربح يكون ودفع للربح وفقاً لحاالت معينة،

الفترة ربح المتوقع بعد السنوات، ويقدر ستالمكونة من يةخالل الفترة األولسنوات ٦في نهاية كل سنوي 
في بيان الموزعة%. سيتم إظهار دفعات األرباح٥,٣٩٣متوقع منزائداً هامشسنوات٦يبور إبيةاألول

.الموحدساهمينوق المالتغيرات في حق

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

توزيع، فإنه ال يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية األحداث التي تستوجب عدم قيامه بهذا ال
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 مساوية للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق 

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

حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 
المالءة المالية لعدد من المؤسسات ، وتماشيا مع برنامج حكومة أبوظبي لتعزيز ٢٠٠٩بريل إ١٦في 

") لصالح دائرة المالية لحكومة إمارة الحكوميةالمصرفية، أصدر المصرف صكوك من الشق األول ("الصكوك
من قبل المساهمين الحكوميةمليار درهم. تمت الموافقة على إصدار هذه الصكوك٢أبوظبي بقيمة اسمية بلغت 

.٢٠٠٩مارس ٢٢عقد يوم خالل االجتماع الغير عادي والذي 

يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه الصكوك على دائمة حيث أنه الالحكوميةتعتبر هذه الصكوك
تكون هذه التزامات مباشرة من غير ضمان من جانب المصرف وفقاً لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.

الربح المتوقع لهذه الصكوكيكون ولحاالت معينة،الصكوك الحكومية قابلة لالسترداد من قبل المصرف وفقاً
% سنوياً خالل الفترة األولى المكونة من خمس سنوات، ويقدر الربح المتوقع بعد هذه السنوات ٦هو الحكومية

%. وسيتم توزيع األرباح المحققة على شكل نصف سنوي. ٢,٣شهور زائداً هامش ٦الخمس األولى بإيبور 
.الموحدالمساهمينفي بيان التغيرات في حقوق الموزعةألرباحسيتم إظهار دفعات ا
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٣٨-

(تتمة)صكوك الشق األول٣١

(تتمة)حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 
يحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي أرباح على المضاربة وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر 
هذا الحدث تخلفاً عن سدادها. في حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم بتوزيع األرباح أو في حال األحداث 

أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو التي تستوجب  عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف: (
(ب) االسترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جهة إصدار مساوية 
للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق 

في كل حالة من هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.ملكية، إال إذا تم

التزامات ومطلوبات طارئة٣٢

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

تعاقدية وفقاً لعقود التمويالت اإلسالمية. بالتزامات مثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت ائتمانية إسالمية تت
بانتهائها وعادة ما تتطلب دفع رسوم. عادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ انتهاء ثابتة أو بنود تعاقدية متعلقة

مبالغ تلك العقود ال يمثل إجماليوبما انه من الممكن انتهاء االلتزامات دون سحب أو استخدام التسهيالت، فإن 
بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.

يابة عن عمالئه وخطابات الضمان وأوراق القبول بصرف دفعات نخطابات االعتماديلتزم المصرف بموجب 
بالوفاء بالتزاماته وفقاً لشروط العقد.المتعاملفي حالة عدم قيام 

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

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

درهـمألف ألف درهـم

المطلوبات الطارئة
٢,٤٦٠,٨٣٥٢,٩١٨,٧٩٠االئتمانخطابات 

١١,١٩١,٤٣١٩,٩٧٢,١٨٧خطابات ضمان
ــــــــــــــــــ
١٣,٦٥٢,٢٦٦١٢,٨٩٠,٩٧٧
ــــــــــــــــــ

االلتزامات
٣٥٠,٦٥٦٣٥٧,٢٢٩مسحوبةالغير التزامات التسهيالت 

٨٠,٤٤٢٧٤,٣٥٨رأسمالية مستقبليةمصاريف
٩٣,٤٨٢١٥١,١٩٩قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 

ــــــــــــــــــ
٥٢٤,٥٨٠٥٨٢,٧٨٦

ــــــــــــــــــ
١٤,١٧٦,٨٤٦١٣,٤٧٣,٧٦٣

======================
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-٣٩-

مخاطر االمتثالمراجعة٣٣

للمساعدة خارجيبتعيين مستشار قانونيالمصرفقام ٢٠١٤في بأفضل ممارسات الحوكمة، اللتزامهنظراً
إلى تشار القانوني الخارجيلم يستكمل المسبشكل عام. قوانين العقوبات وعمليات امتثالهلهفي مراجعة امتثال

مكن اتخاذها لضمان في تحديد أي خطوات إضافية يالمصرفاآلن مراجعته وإلى حد أن هذه المراجعة تساعد 
المصرفيواصل لذلك.بتعزيز عملياته وفقاًالمصرفاالمتثال لقوانين العقوبات القابلة للتطبيق، سيقوم 

بعرضالمصرف. سيقوم المصرفأي تأثير محتمل على بالتنبأداخلية، وذلك من السابق ألوانه التهمراجع
.االصلة بمجرد االنتهاء منهوذالمراقب نتائج المراجعة الداخلية مع 

النقد وما يعادله٣٤

٢٠١٤يونيو٢٠١٥٣٠يونيو٣٠
ألف درهـمألف درهـم

٩,٥٠٨,٦٩٥١١,٤٨٤,٩٢٦نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل
ومؤسسات مالية إسالميةلدى مصارفوكالةودائعواألرصدة 

٢,١٠٣,٩٩٥٢,٨٣٦,٧١٨أخرى، قصيرة األجل
٢,٢٤٦,١٣٠٢,٦٩٩,٥٢٦مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

)٥,٣٥٢,٨٨٤()٣,٩٣١,٧٥٢(مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل
ــــــــــــــــــ

٩,٩٢٧,٠٦٨١١,٦٦٨,٢٨٦
======================

ذات العالقةف اطراألالمعامالت مع ٣٥

مديرينلواراف ذات عالقة كالشركات الزميلةيقوم المصرف ضمن سياق أعماله االعتيادية بالتعامل مع أط
ن الرئيسين وشركاتهم ذات العالقة. يقوم المصرف بالحصول على تأمينات كرهن األمالك واألوراق يالمساهمو

الموجودات العالقة. إن جميع ذوطر االئتمان للطرف المالية (األسهم والصكوك) بناء على تقييم المصرف لمخا
.في القيمةنشطة وخالية من أي مخصص لالنخفاضالمالية

إن األرصدة والمعامالت بين المصرف وشركائه التابعة التي تمثل أطراف ذات عالقة، قد تم حذفها في عملية 
.توحيد البيانات المالية ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح
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-٤٠-

(تتمة)ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٣٥

:كما يليالموحد المرحليمع األطراف ذات العالقة في بيان الدخلالجوهريةكانت المعامالت الفترةخالل 

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 

شركات زميلة
وشركات 

اإلجماليآخرونائتالف
ألف درهـمألف درهـمدرهـمألف ألف درهـمألف درهـم

غير مدققة -٢٠١٥يونيو٣٠
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٢,١٣٥-٢,١٣٥--مؤسسات مالية
======================================

المضاربةومن المرابحةالدخل
٤١,٣٢٨٦١٣١٧٣٥٥,٩٤٢٩٨,٠٥٦من العمالءوتمويالت إسالمية أخرىاإلجارة و

======================================
٦٣---٦٣الدخل من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة

======================================
٩٢٤٠١,٧١٣١,٩٦٢-دخل الرسوم والعموالت، صافي

======================================
٢١٦--٢١٦-تشغيليةمصاريف 

======================================
٢٣١٤٤١٦٦٣٣٣-للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

======================================
غير مدققة–٢٠١٤يونيو٣٠

وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل
٧٦٣-٧٦٣--مؤسسات مالية

======================================
المضاربةومن المرابحةالدخل

٦١,٦٣٥٩٨,١١٦-٣٥,٧٠٠٧٨١من العمالءوتمويالت إسالمية أخرىاإلجارة و
======================================

٥٩٩---٥٩٩الدخل من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة
======================================

٥١٤٦١,١٠٩١,٢٦٠-دخل الرسوم والعموالت، صافي
======================================

٢١٦--٢١٦-تشغيليةمصاريف 
======================================

١٤٦٢٧٤١٥٠-للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع
======================================

وتمويل العمالء إن معدالت الربح المحققة على األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية
في %٩إلى :  صفر ٢٠١٤(%٧قد تراوحت من صفر إلى الفترةالمقدمة إلى أطراف ذات عالقة خالل 

السنة).

مستحقة لمؤسسات مالية وودائع العمالء الموضوعة من أطراف ذات المبالغ الإن معدالت الربح المدفوعة على 
في السنة).%٠,٩: صفر إلى ٢٠١٤(في السنة %٠,٩قد تراوحت من صفر إلى الفترةعالقة خالل 
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(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٤١-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٥

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 

شركات زميلة
وشركات 

اإلجماليآخرونائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة–٢٠١٥يونيو٣٠
لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و
١,٥٤٨,٣٩٤-١,٥٤٨,٣٩٤--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

١٦٦,٧٦٠-١٦٦,٧٦٠--مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
تإجارة وتمويالومضاربة ومرابحة

٢,٥٧٧,٥٤١٢٨,٣٤٨٤٠,٠٥٥٣,٣٧٦,٠٤٥٦,٠٢١,٩٨٩إسالمية أخرى
٥,٥٠٨١٨٣,٦٢٥١٨٩,١٣٣--موجودات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٥٧٧,٥٤١٢٨,٣٤٨١,٧٦٠,٧١٧٣,٥٥٩,٦٧٠٧,٩٢٦,٢٧٦
=============================================

١١,٨٤٨-١١,٨٤٨--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
٣,٦٢٥٢٦,١١٦٦٤,٥٠٢١٧٩,٦٧٥٢٧٣,٩١٨حسابات المودعين

٣٢٩٢١٢٤--مطلوبات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,٦٢٥٢٦,١١٦٧٦,٣٨٢١٧٩,٧٦٧٢٨٥,٨٩٠
=============================================

مدققة- ٢٠١٤ديسمبر ٣١
لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و
١,٥٨٠,٩٦٥-١,٥٨٠,٩٦٥--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

٧٨,٣٩٨-٧٨,٣٩٨--مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
تإجارة وتمويالومضاربة ومرابحة

٢,٥٢٣,٤٨٠٢٩,٠٧٢٢٠,٠٢٧٣,٣٧٦,٩٩٢٥,٩٤٩,٥٧١إسالمية أخرى
١١,٤١٣١٨٣,٦٢٥١٩٥,٠٣٨--موجودات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٥٢٣,٤٨٠٢٩,٠٧٢١,٦٩٠,٨٠٣٣,٥٦٠,٦١٧٧,٨٠٣,٩٧٢
=============================================

١٤,٨٦١-١٤,٨٦١--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
٣٠١٨,٢٦٠٧٨,٤٧٨٢٤٤,٥٩٥٣٤١,٣٦٣حسابات المودعين

٢٥٢٦١٢٨٦--مطلوبات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠١٨,٢٦٠٩٣,٣٦٤٢٤٤,٨٥٦٣٥٦,٥١٠
=============================================

مصر، وهناك -إن المصرف ومساهمه الرئيسي يمتلكان حصة مشتركة مسيطرة في بنك أبوظبي اإلسالمي 
).٢٠مصر (إيضاح -ا في بنك أبوظبي اإلسالمي ماتفاقية رسمية للسيطرة المشتركة الستثماره
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
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-٤٢-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٥

موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات
كما يلي:الفترةموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل تعويضاتكانت 

الستة أشهر المنتهية 
٢٠١٥يونيو ٣٠في 

الستة أشهر المنتهية 
٢٠١٤يونيو ٣٠في 

ألف درهـمألف درهـم

١٦,٧١٦١٥,٠٩٩رواتب ومكافآت أخرى
١,٧٦٤١,٤٦٢مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ــــــــــــــــــ
١٨,٤٨٠١٦,٥٦١

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

١٩٨٤لعام ٨رقم من القانون التجاري اإلتحادي١١٨وفقاً لوزارة اإلقتصاد والتجارة لتفسير المادة 
بيان الدخل الشامل الموحد.فيمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة باالعتراف(وتعديالته)، يتم 

ألف ٤,٩٠٠البالغة٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة تمت الموافقة على 
تم ،٢٠١٤خالل سنة .٢٠١٥إبريل ١في السنوية التي عقدت العموميةالجمعيةالمساهمين في من قبل رهم د

لمجلس اإلدارة بعد موافقة المساهمين في ٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في سنة الألف درهم متعلقة ب٤,٩٠٠دفع
.٢٠١٤مارس ٢٦التي انعقدت في السنوية العموميةالجمعية 

معلومات القطاعات٣٦

الداخلية المتعلقة بأقسام المجموعة والتي يتم مراجعتها دورياً إن القطاعات التشغيلية تعرف على أساس التقارير 
وذلك لتوزيع الموارد للقطاعات ولتقييم أدائها. إن المصرفمن قبل صانعي القرارات المتعلقة بعمليات 

هي لغرض تحديد اإلمكانات وتقييم األداء، المصرفالمعلومات المقدمة إلى صانعي القرارات المتعلقة بعمليات 
منتجات وخدمات ألسواق مختلفة.والتي تقدمللمصرف التاليةاالستراتيجيةى أساس الوحداتعل

يقوم هذا القطاع بالتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيداعات األفراد، -لألفرادالخدمات المصرفية 
التمويل وتسهيالت، خدمات التحويل بطاقات االئتمان اإلسالميةاإلجارة، المرابحة،تزويد المتعاملين بالتمويل،

التجاري.

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

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٤٣-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٦

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

بما في ذلك اإليجارالتطوير،،، البيعتابعة للمصرف بأنشطة عمليات الشراءاتتقوم شرك-الخدمات العقارية
.إدارة وإعادة بيع الممتلكات وجميع األنشطة المتعلقةباإلضافة إلى ، األراضي والمباني

والغير مدرجة أعاله ة الشركات التابعوالخارجيةالفروع يمثل هذا القطاع المكتب الرئيسي،- األخرىالعمليات
غير الموزعة.التكاليفوتشمل أيضاً 

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٤٤-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٦

كاآلتي:٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في للفترةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
وتجارية 

خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات مصرفية 
اإلجماليأخرىعملياتالخدمات العقاريةرأس المالأسواقخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

اإليرادات والنتائج

٢,٤٧٨,٢٧٩)١٥,٨٢٦(١,٦٦٧,٠٠١٦٥٨,٢٣٤٩١,٩٥٧٣٠,٣٠٠٤٦,٦١٣إيرادات القطاع، صافي
، في القيمةمخصص االنخفاضباستثناءمصاريف تشغيلية 

)١,١٤٧,١٣٢()١٢٢,٩٢٩()٤٢,٩٩٤()٣٣,١١٠()٤٧,٢٧٨()١٤٣,٢٦٤()٧٥٧,٥٥٧(صافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,٣٣١,١٤٧)١٣٨,٧٥٥(٣,٦١٩)٢,٨١٠(٩٠٩,٤٤٤٥١٤,٩٧٠٤٤,٦٧٩الربح (الهامش) التشغيلي
)٣٧٧,٧٤١()٢٦,٢٣٠(--٧٣,٨٥٣)١٦٧,٥٣٥()٢٥٧,٨٢٩(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٥٣,٤٠٦)١٦٤,٩٨٥(٣,٦١٩)٢,٨١٠(٦٥١,٦١٥٣٤٧,٤٣٥١١٨,٥٣٢للفترةأرباح (خسائر) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١,٥٢١(--)١,٥٢١(---مسيطرة غير حقوق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٥١,٨٨٥)١٦٤,٩٨٥(٣,٦١٩)٤,٣٣١(٦٥١,٦١٥٣٤٧,٤٣٥١١٨,٥٣٢المصرفالعائدة لحاملي أسهم للفترةأرباح (خسائر) 

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

الموجودات
٤٢,٤٨٨,٨٠٦٣٠,٤٨٧,١٤٥٥,٠٨٦,٠٧٠٢٩,٩٢٩,٧٧١٢,٦٧٧,١٤٩٤,٤٠٨,٥٠٠١١٥,٠٧٧,٤٤١موجودات القطاع

=======================================================================
المطلوبات

٥١,٨٢٠,٣٤٨٢٣,٨٧٦,٣٠٢٢,٦٥٨,٢٢٥١٥,٨٣٥,٩٢٥٤١٤,٣٧٨٦,٧٥٠,٢٩٠١٠١,٣٥٥,٤٦٨مطلوبات القطاع
=======================================================================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٤٥-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٦
:كما يلي٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في للفترةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
وتجارية 

مصرفية خدمات 
للشركات

خدمات مصرفية 
اإلجماليأخرىعملياتالخدمات العقاريةالمالرأسأسواقخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
غير مدققة–٢٠١٤يونيو ٣٠

اإليرادات والنتائج

٢,١٥٥,٩٦٠)٤٢,٥٧٢(١,٤١٧,٤١٩٥٧٩,٠٤٨٧٣,٨٧٨٩٢,٣٠٤٣٥,٨٨٣إيرادات القطاع، صافي
، في القيمةمخصص االنخفاضباستثناءمصاريف تشغيلية 

)٨٩٩,٣٥٢()٦٠,٢٩٦()٣٦,٧١٠()٣٠,٥٤٥()٤٦,٧١١()١٢٩,٨٧٨()٥٩٥,٢١٢(صافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,٢٥٦,٦٠٨)١٠٢,٨٦٨()٨٢٧(٨٢٢,٢٠٧٤٤٩,١٧٠٢٧,١٦٧٦١,٧٥٩التشغيليالربح (الهامش) 
)٣٩٢,٣٠٦()٩,٧١٧()٣,٣١٥(-)٧,٨٩٥()١٦٨,٦٠٣()٢٠٢,٧٧٦(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨٦٤,٣٠٢)١١٢,٥٨٥()٤,١٤٢(٦١٩,٤٣١٢٨٠,٥٦٧١٩,٢٧٢٦١,٧٥٩فترةللأرباح (خسائر) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢,٢٦٢(--)٢,٢٦٢(---مسيطرة غير الحقوق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨٦٢,٠٤٠)١١٢,٥٨٥()٤,١٤٢(٦١٩,٤٣١٢٨٠,٥٦٧١٩,٢٧٢٥٩,٤٩٧المصرفالعائدة لحاملي أسهملفترةلأرباح (خسائر) 

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

مدققة- ٢٠١٤ديسمبر ٣١
الموجودات

٤٠,٨١٨,٢١٨٣٠,٦٥١,٩١٢٥,٥٣٧,٠٨٨٢٨,٤٧٤,٤٩٤٢,٦٥٨,٥٩٥٣,٧٦٣,٥٠٦١١,٩٠٣,٨٠٣موجودات القطاع
=======================================================================

المطلوبات
٤٥,٣٣٩,٩٣٢٢٨,٠٢٦,٧٨٨٢,٧٢٠,٨٦٨١٦,٢٤٦,٩٧٦٣٧٢,٥٧٠٥,٥١٠,٠٠٢٩٨,٢١٧,١٣٦مطلوبات القطاع

=======================================================================
المعلومات الجغرافية

من الفروع والشركات الزميلةلمجموعة الناتجة تعمل المجموعة  في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين، محلية ودولية. تمثل اإلمارات العربية المتحدة المنطقة المحلية التي تتضمن عمليات ا
خارج وشركات االئتالفوالشركات الزميلة والتابعةوالسودانالعراقيالتابعة داخل الدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة بعمليات المصرف الصادرة من فرعوالشركات وشركات االئتالف

برى من ايرادات المجموعة ، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمالي أصول الدولة. بما أن عمليات المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الك
الموجودات والمطلوبات.،معلومات القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)عرضومطلوبات المجموعة ، لذلك لم يتم 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٤٦-

إدارة المخاطر المالية٣٧

أقصى يظهر الجدول مبالغ المقاصة وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. الية للموجودات المالية ناقصاً جموعة بقياس تعرضها للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم المرحلة اإلجمتقوم الم
إن تفاصيل مخاطر االئتمان الناشئة عن الحاالت الطارئة وااللتزامات تم واستثمارات.سعار للمرابحة والمضاربة واإلجارة وتمويالت إسالمية أخرى األتعرضات لمخاطر االئتمان/مخاطر ال

حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.٣٢اإلفصاح عنها في إيضاح 

أرصدة وودائع الوكالة مع بنوك 
تمويالت إجارةإسالمية أخرىمرابحة وتمويالتمرابحة ومضاربة مع مؤسسات ماليةومؤسسات مالية أخرىإسالمية 

استثمارات في الصكوك 
اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة

٢٠١٥يونيو٣٠

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٥يونيو٢٠١٤٣٠

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٥يونيو٢٠١٤٣٠

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٥يونيو٢٠١٤٣٠

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٥يونيو٢٠١٤٣٠

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

منخفض القيمة بشكل فردي
--٣٢٥,٠١٤١٠٧,٢٠١٨١٩,٨٩٠١,٠٩٨,٣٦٨----دون المستوى

٦٥,٢٥١٦٧,٢٧٨١٧١,٥٠٥٢٥٣,٠٥٥٨٥٧,١٤٢٨٩٩,٥٦٣١٢,٨٠٢١٢,٨٠٢--مشكوك في تحصيلها
١٢٩,٨١١١٢٩,٨١١٤٠٦,٩١٥٣٩٦,٨٦٥١٤٤,٠٠٨١٢٦,٥٠٢٩١,٨١٣٩١,٨١٣--رةخسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٩٥,٠٦٢١٩٧,٠٨٩٩٠٣,٤٣٤٧٥٧,١٢١١,٨٢١,٠٤٠٢,١٢٤,٤٣٣١٠٤,٦١٥١٠٤,٦١٥--القيمة اإلجمالية

)٩٨,٢٧٧()٩٨,٢٧٧()٥٥٨,٠٧٧()٤٩١,٨١٧()٥١٩,٦٢٣()٤٧٤,٧٩٧()١٦٣,٤٥٠()١٦٣,٤٥٠(--الفرديالقيمةفي النخفاض امخصص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--٣١,٦١٢٣٣,٦٣٩٤٢٨,٦٣٧٢٣٧,٤٩٨١,٣٢٩,٢٢٣١,٥٦٦,٣٥٦٦,٣٣٨٦,٣٣٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غير منخفضةالدفع ولكن ةمستحق
القيمة

--٢٩١,٨٦٤٢١٥,٩٨٣٤٠,٨٧١٢٠٩,٣٦٦----يوما٩٠ًأقل من 
--٢٧,٩٧٤١٤,٨٩٠٣٨٥,٨٤٤٤١٢,٧١٤----يوما٩٠ًأكثر من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
----٣١٩,٨٣٨٢٣٠,٨٧٣٤٢٦,٧١٥٦٢٢,٠٨٠--

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,١٥٨,٠٤٩٤,١٠٣,٦٢٥٢,٥٢٦,٢٠٩٢,١٣٢,٩١٤٣٥,٨٩٩,٧٦٥٣٤,٦١٦,٦٦٣٣٧,٩٣٨,٧٦٤٣٧,٤٠٨,٤٥٤٦,٨٧٢,٧٨٨٥,٤١٥,١٨٩ة القيمةمنخفضالدفع أوةغير مستحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--)٧٩٣,٢٣٦()٨٦٧,٧٩١()٨٨٢,٤٠٧()٩٣٨,١٠٤(----القيمةفي نخفاض المخصص جماعي ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,١٥٨,٠٤٩٤,١٠٣,٦٢٥٢,٥٥٧,٨٢١٢,١٦٦,٥٥٣٣٥,٧١٠,١٣٦٣٤,٢٠٢,٦٢٧٣٨,٨٢٦,٩١١٣٨,٨٠٣,٦٥٤٦,٨٧٩,١٢٦٥,٤٢١,٥٢٧القيمة الدفترية
=================================================================================================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٤٧-

نسبة كفاية رأس المال٣٨

٣٠المنتهيتين في للفترة والسنةإن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة 
، استوفت المجموعة كل المتطلبات الفترتين. خالل هاتين على التوالي٢٠١٤ديسمبر ٣١و ٢٠١٥يونيو

والخاضعة لـ:الخارجية لقوانين رأس المال
٢بازل 

٢٠١٥يونيو٣٠
مدققة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

الشق األول

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠رأس المال
١,٧٦٦,٤٦٥١,٧٦٦,٤٦٥احتياطي قانوني

١,٠٩٨,٥٦٠١,٠٩٨,٥٦٠احتياطي عام
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان

٢,٠١٧,٥٤٧١,٢٤٤,٧٨١أرباح محتجزة
٧٠٠,٢٠٠-توزيعات أرباح مقترحة
٢٠,٠٠٠-لألعمال الخيرية توزيعات أرباح مقترحة

)١٥١,٠٤٠()١٨٥,٦٩٧(احتياطي تحويل العمالت األجنبية
٥,٦٣١,٩٩٦٥,٦٤٣,١٠٩صكوك الشق األول

٩,٧٢١٨,١٩٦مسيطرةالغير حقوق ال
ــــــــــــــــــ
١٣,٧٣٨,٥٩٢١٣,٧٣٠,٢٧١

)٥٢٩,٦٤٨()٥٠٢,٢٧٠(الشهرة والموجودات غير الملموسة
)٤٠٣,٦٩٧()٣٩١,٠٤٧(الشق األوللرأس مالخصومات

ــــــــــــــــــ
١٢,٨٤٥,٢٧٥١٢,٧٩٦,٩٢٦إجمالي الشق األول

======================
الشق الثاني

)١٨٦,٦٠٤()١٥٩,٦١٩(واحتياطي الحمايةالعادلةةالتغيرات المتراكمة في القيم
١,٠٦٧,٩٤١١,٠٤٠,٤٧٠التمويليةجماعي للموجودات الفي القيمة نخفاض االمخصص 

ــــــــــــــــــ
٩٠٨,٣٢٢٨٥٣,٨٦٦

)٤٠٣,٦٩٨()٣٩١,٠٤٧(الشق الثانيخصومات لرأس المال
ــــــــــــــــــ

٥١٧,٢٧٥٤٥٠,١٦٨الثانيإجمالي الشق 
ــــــــــــــــــ

١٣,٣٦٢,٥٥٠١٣,٢٤٧,٠٩٤رأس المالقاعدةإجمالي
======================

مخاطر الموجوداتمعدل
٨٥,٤٣٥,٢٧٣٨٣,٢٣٧,٥٨٥مخاطر االئتمان
٢,٣٨٣,٠٧٢٢,١٧٠,٤١٣مخاطر السوق

٧,٥٤٩,٩٥٤٦,٨٢٦,٧٢٣تشغيليةمخاطر 
ــــــــــــــــ

٩٥,٣٦٨,٢٩٩٩٢,٢٣٤,٧٢١مخاطر الموجوداتإجمالي معدل
====================

ماليةنسب رأس
%١٤,٣٦%١٤,٠١مخاطر الموجوداتمعدلإجماليمن رأس المال النظامي كنسبة إجمالي

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

%١٣,٨٧%١٣,٤٧مخاطر الموجوداتمعدلإجمالي الشق األول كنسبة من رأس مال
====================
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(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٤٨-

توزيعات األرباح٣٩

٢٠١٤ديسمبر ٣١% المتعلقة بالسنة المنتهية في ٢٣,٣٤تمت الموافقة على توزيعات األرباح النقدية بقيمة 
. ٢٠١٥إبريل ١ألف درهم من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في ٧٠٠,٢٠٠بقيمة 

ألف درهم وتوزيعات ٧٢٥,١٢٣لغت % من رأس المال المدفوع وب٣٠,٦٦إن توزيعات األرباح النقدية بقيمة 
ألف درهم متعلقة بالسنة ٦٣٥,٢٩٤% من رأس المال المدفوع وبلغت ٢٦,٨٧أرباح سندات أسهم بقيمة 

تم دفعها للمساهمين بعد الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية ٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في 
.٢٠١٤مارس ٢٦العامة السنوي الذي أقيم في 

موسمية النتائج٤٠

إن طبيعة عمل المجموعة تجعل الدخل والمصروف يتحققان من دون أي تأثير موسمي. هذه البيانات المالية 
 على مبدأ اإلستحقاق الذي يتطلب تسجيل الدخل والمصاريف بناء المرحلية الموحدة المختصرة قد جهزت بناء

أو الدفع خالل الفترة.على الكسب أو التحقق وليس على اإلستالم 

لألدوات الماليةالقيمة العادلة ٤١

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:
العادلة ةعلى القيمبشكل جوهري المدخالت المؤثرة جميعطرق تقييم أخرى تكون فيها المستوى الثاني:

.ملحوظة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشرالمدرجة 
ولها تأثير جوهري على القيم العادلة مدخالت سوق ملحوظةطرق تقييم غير مبنية على المستوى الثالث:

المدرجة.
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥يوينو ٣٠

-٤٩-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤١

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

.على المدى التي تكون فيه القيمة العادلة ملحوظةمجموعات من المستوى األول إلى الثالث

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

غير مدققة–٢٠١٥يونيو ٣٠

بالقيمة العادلة:مقاسةموجودات ومطلوبات 
موجودات مالية

الخسارةوأاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 
٩,١٤٠- - ٩,١٤٠مدرجة-استثمارات أسهم

١,٤٣٧,٧٨٥- - ١,٤٣٧,٧٨٥صكوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٤٤٦,٩٢٥- - ١,٤٤٦,٩٢٥

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

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

١,٩٠٧- - ١,٩٠٧أسهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

استثمارات غير مدرجة
٥٥,٠٣٥٥٥,٠٣٥- - صناديق مدارة

١٣٧,٠٢٦١٣٧,٠٢٦- - خاصةأسهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - -١٩٢,٠٦١١٩٢,٠٦١
========================================

١٩٢,٠٦١١٩٣,٩٦٨- ١,٩٠٧
========================================

مطلوبات مالية
١٦,٦٥٧- ١٦,٦٥٧- )٢٧البدائل الشرعية لمشتقات المبادالت المالية (إيضاح 

========================================
الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:

٤٤٦,٢١٠- ٤٤٦,٢١٠- استثمارات عقارية 
========================================

٧,١٤٠,٣٨٣- - ٧,١٤٠,٣٨٣صكوك- استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
========================================

مدققة-٢٠١٤ديسمبر ٣١

بالقيمة العادلة:مقاسةموجودات ومطلوبات 
موجودات مالية

الخسارةوأبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 
----أسهم

٨٠٤,٩٩٣--٨٠٤,٩٩٣صكوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٠٤,٩٩٣--٨٠٤,٩٩٣
========================================

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٩٦٠--٩٦٠أسهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

استثمارات غير مدرجة
٦١,٦٤٠٦١,٦٤٠--صناديق مدارة

١٣٩,٨٨٢١٣٩,٨٨٢--استثمارات خاصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

--٢٠١,٥٢٢٢٠١,٥٢٢
========================================

٢٠١,٥٢٢٢٠٢,٤٨٢-٩٦٠
========================================

مطلوبات مالية
١٧,٩٦٨-١٧,٩٦٨-)٢٧(إيضاح لعقود التبادلالبدائل الشرعية 

========================================
:لهاعادلةقيمعناإلفصاحتمالتيالموجودات

٤٤٦,٢١٠-٤٤٦,٢١٠-استثمارات عقارية
========================================

٥,٥٦٩,١٥٥--٥,٥٦٩,١٥٥صكوك- استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
========================================

السنة السابقة.في الحالية والفترةلم يطرأ أية تحويل بين المستوى األول والثاني والثالث خالل 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
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-٥٠-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤١

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

بالقيمة إدراجهايتم التيلمستوى الثالث مالية من الموجوداتمبلغ اإلفتتاح واإلختتام تسويةالجدول التالي يبين
العادلة:

مدققة٢٠١٥يونيو ٣٠
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