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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٣٨ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
 -٢-

الموحدالمرحليبيان الدخل
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةفترة الثالثة وال

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفإيضاحات
إيرادات التشغيل

الدخل من المرابحة، المضاربة والوكالة مع
١٢,٤٤٤٢٦,٢٥١٤١,٧٣٢٧٩,٤٥٩مؤسسات مالية

الدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة
٥٩٠٥,٣٢٠٨٩٩,٣٠٥٢,٦٧٧,٤٥٤٢,٧٢١,٦٦٤العمالءعوتمويالت إسالمية أخرى م

٦٧١,٢٨٢٩١,٧٧٦١٤١,٣٩٤١٥٣,٩٩٦إستثماراتإيرادات 
٥,٣٠٣٣,٤٥٣١١,٥٢٧٧,٧٥٩وشركة ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة

٧١٣٩,٦٠٢٩٠,٥٣٤٤٣٤,٥٣٨٣٠١,٣١٨إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
٢٤,٤٨٦١١,٦٥٤٢٩,٣٢٨٣٦,٢١٨إيرادات فروقات صرف عمالت أجنبية

٤,٣٠٥٤,٤٥٦١٣,١٧٧١١,٤٥٧الربح من استثمارات عقارية
١,١٤٠-- -التطويرفي عقارات قيدالربح من استثمارات

١,١٦٠٧٥٢٤,٣٠٧١,٣٣٠أخرىإيرادات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,١٦٣,٩٠٢١,١٢٨,١٨١٣,٣٥٣,٤٥٧٣,٣١٤,٣٤١
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصاريف التشغيلية
)٦٧٩,٠٠٣()٧٤٠,٢٧٢()٢٣١,٤٧٣()٢٥٨,٧٧٧(٨تكاليف الموظفين

)٣٨٤,٠٠٤()٣٨٠,٤٩٣()١٣١,٠٥٧()١٣٣,٧٥٣(٩مصاريف عمومية وإدارية
)٨٥,٤٠٥()٩٨,٩١٠()٣٠,٩٧٣()٣٤,٣٣٩(االستهالك

)٥٧٤,٧٤٩()٥٥٨,٨٧٣()٢٠٢,٠٧٠()١٩٣,٥٢٤(١٠مخصص االنخفاض، صافي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١,٧٢٣,١٦١()١,٧٧٨,٥٤٨()٥٩٥,٥٧٣()٦٢٠,٣٩٣(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الربح من التشغيل، قبل التوزيع
٥٤٣,٥٠٩٥٣٢,٦٠٨١,٥٧٤,٩٠٩١,٥٩١,١٨٠للمودعين وحملة الصكوك 

)٦٣٢,٧٢٦()٤٦٧,٩٣٠()٢٠٤,٠٩٥()١٤٧,٩٦١(١١الموزع للمودعين وحملة الصكوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٩٥,٥٤٨٣٢٨,٥١٣١,١٠٦,٩٧٩٩٥٨,٤٥٤ربح الفترة
=====================================

العائد إلى:
٣٩٥,٣٦٢٣٢٨,١٨١١,١٠٥,٥٧٣٩٥٧,٦٢٨مساهمي المصرف

١٨٦٣٣٢١,٤٠٦٨٢٦حقوق الملكية الغير مسيطرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٩٥,٥٤٨٣٢٨,٥١٣١,١٠٦,٩٧٩٩٥٨,٤٥٤
====================================

الربح األساسي والمخفض على األسهم العادية 
١٢٠,١٦٧٠,١٣٩٠,٤٠٢٠,٣٨٠(درهم)

========================================
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٣٨ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
 -٣-

الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةفترة الثالثة وال

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح

٣٩٥,٥٤٨٣٢٨,٥١٣١,١٠٦,٩٧٩٩٥٨,٤٥٤ربح الفترة

(الخسارة) الشامل اآلخرالدخل 
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان الدخل الموحد

المدرجة بالقيمةصافي (الخسارة) الربح من تقييم االستثمارات 
٧٠,٠٩٠)١١,٣١٤(٦٦,٠٥١)٦,٧٦٠(٢٩العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)٤,٢٠٠()٤,٢٠٠(--٣٣مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

البنود التي من الممكن أن يتم إعادة تصنيفها الحقاً 
ضمن بيان الدخل الموحد

٨٨٧)٤٨,٤٧٠(٢٩٢٦,٢٠٣٢,٨٤٠ف الناتجة عن عملية تحويل للعمليات األجنبيةالصرفروقات 
)٨٨٧()٣,٦١٢()٢,٨٤٠()٧,٦٤٥(٢٩على التحوط في العمليات األجنبيةخسارة

فروقات التحويل المعاد تدويرها من استبعاد استثمار في
)١,٩١٥(-)١,٩١٥(-شركة زميلة

)٣,٧٧٦(٢٩٥٥٤١,٠٤٠٩,٤٥٠القيمة العادلة من التحوط للتدفقات النقديةربح (خسارة) في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٠,١٩٩)٥٨,١٤٦(١٢,٣٥٢٦٥,١٧٦للفترةالشامل اآلخر)الخسارةالدخل (
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٠٧,٩٠٠٣٩٣,٦٨٩١,٠٤٨,٨٣٣١,٠١٨,٦٥٣إجمالي الدخل الشامل للفترة
========================================

إلى:العائد
٤٠٧,٧١٤٣٩٣,٣٥٧١,٠٤٧,٤٢٧١,٠١٧,٨٢٧مساهمي المصرف

١٨٦٣٣٢١,٤٠٦٨٢٦مسيطرةالغير حقوق الملكية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٠٧,٩٠٠٣٩٣,٦٨٩١,٠٤٨,٨٣٣١,٠١٨,٦٥٣
========================================
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الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةفترة ال

مساهمي المصرفالعائد إلى

احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
احتياطي مخاطر 

أرباح محتجزةاالئتمان
أرباح مقترح 

توزيعها
أرباح مقترح توزيعها 

المجموعصكوك الشق األولاحتياطيات أخرى لألعمال الخيرية
غير الملكية الحقوق 

مسيطرة
مجموع حقوق 

المساهمين
الف درهمالف درهمالف درهمألف درهمدرهمالف الف درهمالف درهمالف درهمألف درهمالف درهمالف درهمالف درهمإيضاحات

٥,٦٢٩,١٦٥١٢,٥٩٨,١٠٧٥٣,٧٧٥١٢,٦٥١,٨٨٢)٨٦,٠٥٠(٢,٣٦٤,٧٠٦١,٧٥٦,٦٧٩٧٣٩,٠٣٠٤٠٠,٠٠٠١,١٨٩,٥١١٦٠٠,٦١٦٤,٤٥٠مدققة-٢٠١٣يناير١الرصيد كما في 

١,١٠٥,٥٧٣١,٤٠٦١,١٠٦,٩٧٩----١,١٠٥,٥٧٣----أرباح الفترة
)٥٨,١٤٦(-)٥٨,١٤٦(-)٥٣,٩٤٦(--)٤,٢٠٠(----الخسارة الشاملة األخرى

)٩٥,٥٩٥(-)٩٥,٥٩٥(----)٩٥,٥٩٥(----٣٠أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول
)٦٠,٠٠٠(-)٦٠,٠٠٠(----)٦٠,٠٠٠(----٣٠حكومة أبوظبي–أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

١,٨٣٦-١,٨٣٦١,٨٣٦--------الحركة في صكوك الشق األول
)٦٠٠,٦١٦(-)٦٠٠,٦١٦(---)٦٠٠,٦١٦(-----٣٧أرباح موزعة مدفوعة

)٤,٤٥٠(-)٤,٤٥٠(--)٤,٤٥٠(------أرباح موزعة مدفوعة لجمعيات خيرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥,٦٣١,٠٠١١٢,٨٨٦,٧٠٩٥٥,١٨١١٢,٩٤١,٨٩٠)١٣٩,٩٩٦(--٢,٣٦٤,٧٠٦١,٧٥٦,٦٧٩٧٣٩,٠٣٠٤٠٠,٠٠٠٢,١٣٥,٢٨٩غير مدققة-٢٠١٣سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 
========================================================================================================================

٢,٠٠٠,٠٠٠٨,٥٦٨,٤٥٨٢,٦٠٩٨,٥٧١,٠٦٧)٢٨,٠٤٣(١,٣١١,٤٠٦٥٧٧,٥٤٦١,٠٢٨-٢,٣٦٤,٧٠٦١,٧٥٥,٨٩٤٥٨٥,٩٢١مدققة-٢٠١٢يناير١الرصيد كما في 

٩٥٧,٦٢٨٨٢٦٩٥٨,٤٥٤----٩٥٧,٦٢٨----أرباح الفترة
٦٠,١٩٩-٦٠,١٩٩-٦٤,٣٩٩--)٤,٢٠٠(----الشامل األخرالدخل )الخسارة(

خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
----١,٢٨٤--)١,٢٨٤(----من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٦٠,٠٠٠(-)٦٠,٠٠٠(----)٦٠,٠٠٠(----٣٠حكومة أبوظبي–أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
)٥٧٧,٥٤٦(-)٥٧٧,٥٤٦(---)٥٧٧,٥٤٦(-----٣٧أرباح موزعة مدفوعة

)١,٠٢٨(-)١,٠٢٨(--)١,٠٢٨(------أرباح موزعة مدفوعة لجمعيات خيرية
ة الغير مسيطرة الناتجة من عملية  ٤٧,٩٩٠٤٧,٩٩٠----------دمجحقوق الملكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٧,٦٤٠٢,٠٠٠,٠٠٠٨,٩٤٧,٧١١٥١,٤٢٥٨,٩٩٩,١٣٦--٢,٢٠٣,٥٥٠-٢,٣٦٤,٧٠٦١,٧٥٥,٨٩٤٥٨٥,٩٢١غير مدققة-٢٠١٢سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 

========================================================================================================================
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 -٦ -

الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةالفترة 

التسعة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣سبتمبر٣٠

التسعة أشهر المنتهية في 
٢٠١٢سبتمبر٣٠

ألف درهـمألف درهـمإيضاحات
األنشطة التشغيلية

١,١٠٦,٩٧٩٩٥٨,٤٥٤للفترةربح ال
التالية:تعديالت للبنود 

٢٠٨,٩٥٨٦,٣٤٦يةاستهالك استثمارات عقار
٨٩,٩٥٢٧٩,٠٥٩استهالك ممتلكات ومعدات

)٧,٧٥٩()١١,٥٢٧(الحصة من نتائج شركات زميلة
)٤,١٨٠()٧,٣٤٧(٦إيرادات األرباح الموزعة

)١٦,٣٠٧(٦٢٢,٩٣٧خالل الربح والخسارةمدرجة بالقيمة العادلة من محققة من بيع استثمارات خسارة (ربح)
)١٥,٢٢٤(٦٥٨٨محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةغير ) ربح(خسارة

١٠٥٥٨,٨٧٣٥٧٤,٧٤٩مخصص االنخفاض، صافي
)٤٤,٣٢٨(- ربح من استبعاد استثمار في شركة زميلة

)١,٧٢٠()١,٤٧٩(في عقاراتربح من بيع استثمارات 
)١,١٤٠(- بيع عقارات قيد التطويرمن ربح

ــــــــــــــــ
١,٧٦٧,٩٣٤١,٥٢٧,٩٥٠في الموجودات والمطلوبات التشغيليةرقبل التغيالتشغيليةرباح األ

٢٥١,٩٥٨١,٤٠٥,١٢١إسالميةإيداعشهاداتمتحصالت من قبض 
١٤١,١٥٣)١٠٠,٠٥٨(األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىفي النقص (الزيادة) 

١,٠٤٧,٣٧٣٣٠٠,٥٩٠النقص في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية
)١٣٧,٢٤٩()٣,٢٣٤,٢٥٤(في المرابحة وتمويالت إسالمية أخرىالزيادة 
)٢,٢٩٧,٢٥٥()٤,٨٦٢,٩٦٠(في تمويالت اإلجارة الزيادة

)٢,٦٢٩,٣٧٥()٣,١٤٠,٧١٤(مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةشراء استثمارات 
٣,٣١٤,٥٩٧٢,٤٢١,٤٧٨مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةمتحصالت من بيع استثمارات 

)٢٥٢,٢٠٨()٣٥٠,٢٥٩(في الموجودات األخرىالزيادة
)٣٨٩,٢٢٤(- في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية )النقصالزيادة (

٨,٨٣٧,٧٥٧٦,٠١٧,١٢٥في حسابات المودعينالزيادة
٤٣١,٢٤٧٩٦,٣١٧في مطلوبات أخرىالزيادة 

ــــــــــــــــ
٣,٩٦٢,٦٢١٦,٢٠٤,٤٢٣العملياتالنقد من
)٤,٢٠٠()٤,٢٠٠(مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

ــــــــــــــــ
٣,٩٥٨,٤٢١٦,٢٠٠,٢٢٣من األنشطة التشغيليةصافي النقد

ــــــــــــــــ
األنشطة االستثمارية

٦٧,٣٤٧٤,١٨٠متحصلةتوزيعات أرباح
)٥٣,٥٨٦(- الشامل اآلخردرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل شراء استثمارات م

٩,٥٥١١٠,٥٥١درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرممتحصالت من بيع استثمارات 
)٢,٢٤٩,٦٩٨()٢,١٩٧,٧٢٣(شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

- ٣٨١,١٢٨متحصالت مستردة من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
٥,١٥٤٤,٤٩٧أرباح متحصلة من شركة زميلةتوزيعات 

- )٢٠,٣٣٨(استثمار في شركة زميلةإضافات إلى
٥١,٥٣٥- متحصالت من استبعاد استثمار في شركة زميلة

٦,٣١٣١٠,٠٣٣في عقاراتاستثمارات متحصالت من بيع
)٤,٢٤٦(- إضافات إلى عقارات قيد التطوير

٣,٦٤٩- قيد التطويرعقاراتمتحصالت من بيع 
)٢٥١,٦٣١()٢٤٦,١٩٩(ممتلكات ومعداتإضافات إلى

ــــــــــــــــ
)٢,٤٧٤,٧١٦()٢,٠٥٤,٧٦٧(المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد

ــــــــــــــــ
األنشطة التمويلية

- )٩٥,٥٩٥(٣٠أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول
)٦٠,٠٠٠()٦٠,٠٠٠(٣٠أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي

- )٢,٢٠٧,٤٠٨(٢٦الشق الثاني للحكومة االتحادية لإلمارات العربية المتحدة–إعادة دفع وديعة وكالة 
)٥٦١,٠٠٧()٥٧٥,٦٢٦(مدفوعةتوزيعات أرباح 

- ١,٨٣٦اشراؤهمتحصالت من بيع صكوك الشق األول المعاد 
- ١١٩,٧٢٣(اإلصدار الثاني)معاد شراؤها صكوك بيع متحصالت من 

ــــــــــــــــ
)٦٢١,٠٠٧()٢,٨١٧,٠٧٠(األنشطة التمويليةالمستخدم فيصافي النقد 

ــــــــــــــــ

٣,١٠٤,٥٠٠)٩١٣,٤١٦(في النقدية وشبه النقديةالزيادة (النقص) 

١٧,٦٥٥,٧٢٠١١,٣٩٢,٤٦٤يناير ١النقدية وشبه النقدية كما في 
ــــــــــــــــ

٣٢١٦,٧٤٢,٣٠٤١٤,٤٩٦,٩٦٤سبتمبر٣٠النقدية وشبه النقدية كما في 
====================

، الصكوك اإلسالمية وودائع العمالءالمرابحة والمضاربة  مع المؤسسات المالية، تمويلاخرى،ومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف الربح علىمنالتشغيليةالتدفقات النقديةإن
، هي كما يلي:العمالء

٢,٥٢٤,٤٩٩٢,٦٢٠,٢٩٦األرباح المستلمة
====================

٤٠٠,٨٢٦٤٩٩,٧٥٤للمودعين وحاملي الصكوكاألرباح المدفوعة 
=====================
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١

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

.١٩٩٧لسنة ٩(وتعديالته) ووفقا للمرسوم األميري رقم ١٩٨٤) لسنة ٨المتحدة رقم (

ية من خالل ستثماريقوم المصرف وشركاته التابعة ("المجموعة") بتقديم جميع الخدمات المصرفية، التمويلية واال
، الوكالة والصكوك وأدوات جارةاإلالية متنوعة مثل المرابحة، االستصناع، المضاربة، المشاركة، أدوات م

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

وثالثة فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٧٧يمتلك المصرف باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي،
باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والسودانوقطر في العراقفروع

تتضمن نشاطات المكتب المختصرة الموحدةالمرحلية. إن هذه البيانات الماليةالسعودية والمملكة المتحدة
الشركات التابعة.والرئيسي للمصرف، الفروع 

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

أكتوبر ٢٨للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالمختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات الماليةتم اعتماد إصدار 
٢٠١٣.

تعريفات٢

وتعريفاتها محددة كاآلتي:المختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات الماليةفي المستخدمةالمصطلحات التالية هي 

المرابحـة 
(حقيقة أوسلعة أوهي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصال عينيا  أوسهما مملوكا لها وفي حيازتها 

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

االستصناع
مستخدمة المواد الخاصة له هو عقد بين المجموعة (الصانع) والمتعامل (المستصنع) تبيع بموجبه عينا تصنعها

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

. تقوم بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتفق عليها في تاريخ التسليم المتفق عليه

جارةاإل
(المؤجر) بموجبه للمتعامل  خدمة) معينا بذاته (تمتلكه أو(المستأجر) أصال عينيا (عقد تؤجر المجموعة 

جارةموصوفا في الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلأواستأجرته) أوالمجموعة 
بتعاقد مستقٍل ناقٍل للملكية.جرألصل عيني بتمليك المستأجر األصل المؤ

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 
ل لمحل المشاركة بشكل كامل تنتهي بتملك المتعامإلى أنأجزاءا من حصتها في المشروع بشكل تدريجي

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

المضـاربة 
وم هي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم بموجبه أحد الطرفين (رب المال) مبلغا معينا من المال  ويق

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.،المضاربة

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

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

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

الصكوك
وية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أصل معين (مؤجر، أو سيؤجر سواء كان قائما أو موصوفا اوثائق متس

بعد أن يتملكه حملة الصكوك، أو في ملكية سلعة ) أو في ملكية حقوق مترتبة على بيع أصل قائمالمستقبلفي 
مترتبة في الذمة، أو في ملكية مشروعات تدار على أساس المضاربة أو الشركة، وفي كل هذه الحاالت يكون 
حملة الصكوك مالكين لحصتهم الشائعة من األصول المؤجرة، أو من الحقوق أو السلع المترتبة في الذمة، أو 

ركة أو المضاربة.من أصول مشروعات الش

أساس اإلعداد ٣

افادة التقيد٣,١أ.
الخاص بالتقارير ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

.للمجموعةحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ألالمالية المرحلية ووفقاُ

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

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (سابقاً:
، والبدائل الشرعية للمشتقات المالية والتي تم قياسها )غرض المتاجرة، استثمارات متاحة للبيعالمحتفظ بها ل

التي تم إدراجها بالقيمة المعاد تقييمها.المدرجة في ممتلكات ومعدات وبقيمتها العادلة واألرض

المتحدة (الدرهم) وهي العملة بدرهم اإلمارات العربية المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 
التي يتداول بها المصرف. لقد تم عرض المبلغ ألقرب ألف، إال إذا تم اإلشارة إلى غير ذلك.
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(تتمة)أساس اإلعداد ٣

أساس توحيد البيانات المالية٣,١ج.

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

نسبة الشراكة
٢٠١٣٢٠١٢بلد المنشأالنشــاط

أبوظبي اإلسالمي لألوراق شركة 
%٩٥%٩٥اإلمارات العربية المتحدةخدمات الوساطة في األسهمالمالية ذ.م.م.

%١٠٠%١٠٠المتحدةاإلمارات العربيةاستثمارات في العقاراتشركة بروج العقارية ذ. م. م.
%١٠٠%١٠٠بي في أيخدمات الوساطة في األسهم١أديب انفست 

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةتزويد القوى العاملةشركة كوادر للخدمات ذ. م. م.
%٥١%٥١المملكة العربية السعوديةتمويل األفرادبيت التقسيط السعودي
%١٠٠%١٠٠المملكة المتحدةالخدمات المصرفية اإلسالميةليمتدأديب (المملكة المتحدة) 

- -جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ني ليمتداأديب صكوك كومب
- -جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ليمتدIIنياأديب صكوك كومب

- -جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *Iأديب كابيتال انفست 
- -(بريطانيا)جزر القنال شركة ذات غرض خاصأديب هولدنغز (جيرسي) ليمتد *

أديب ،ليمتدIIنياأديب صكوك كومب،ني ليمتدااشر في أديب صكوك كومبأي عقد مبالمصرفىليس لد* 
المصرف على بحكم سيطرةتابعةاتشركالهذهتعتبرو، أديب هولدنغز (جيرسي) ليمتدأوليمتدIكابيتال انفست 

.عملياتها

غير مباشر، بمتابعة أوإن الشركة التابعة هي شركة يمكن للمصرف أن يمارس عليها السيطرة، بشكل مباشر 
عمليات المختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات الماليةإجراءاتها المالية والعملية لإلستفادة من نشاطها. تتضمن 

سيطر عليها المصرف. يتم توحيد الشركات التابعة عند تاريخ االستحواذ، وهو التاريخ الشركات التابعة التي ي
عن توحيد الشركات التابعة في توقفيتم القدرة السيطرة على هذه الشركات. للمجموعةالذي بموجبه يصبح 
السيطرة.هذه قدرة على الالتاريخ الذي تتوقف 

للشركات التابعة في تواريخ متوافقة مع تلك التي يتبعها المصرف المختصرة المرحليةالبيانات الماليةتم إعداد 
واألرباح ،سياسات محاسبية متوافقة. تم استبعاد جميع األرصدة، المعامالت، اإليرادات والمصروفاتاستخداموب

والخسائر الناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة.

وصافي والخسائرفي صافي األرباحالمصرفصة الغير مملوكة من قبل الحغير مسيطرةالحقوق الملكية تمثل 
وبيان الدخل الشامل الموحدالمرحليمنفصلةً في بيان الدخلهايتم إدراجوللشركات التابعة الموجودات 

الموحد ضمن حقوق المساهمين منفصلةً عن حقوق مساهمي المرحلي وفي بيان المركز المالي المرحلي الموحد
ف.المصر

المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ٣,٢

، والتي ٢٠١٣سبتمبر٣٠في الفترة المنتهية فيوالتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ / المعدلةالصادرةالمعايير إن
اآلتية:عند قيامها بتحضير هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، هي لم تقم المجموعة بتطبيقها

٢٠١٤يناير ١–: المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 
توضح هذه التعديالت مفهوم "يتمتع حالياً بالحق القانوني للمقاصة". كما توضح التعديالت كيفية تطبيق فئات 

ألنظمة التسوية التي تطبق آلية التسوية اإلجمالية والتي ال تتم ، ٣٢المقاصة التابعة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
تلقائياً.
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القرارات والتقديرات الهامة٣,٣

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
اإليرادات والمصروفات والمخصصات باإلضافة للتغيرات في القيمة العادلة.

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 

من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية. وبما أن عامل الموضوعية ، قامت المجموعة بوضع معايير محددة لتتمكن 
التقديرات ترتكز على األحكام فإن النتائج 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 المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات هي نفسها التي تطبق على البيانات المالية 

.٢٠١٢ديسمبر ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

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

٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةال. إضافة إلى ذلك، فإن النتائج لفترة ٢٠١٢ديسمبر ٣١المنتهية في 
.٢٠١٣ديسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في النتائجال تشير بالضرورة إلى 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي نفسها المستخدمة 
.٢٠١٢ديسمبر ٣١ة المنتهية في في تحضير البيانات المالية الموحدة للسن

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

تم إدراجها أدناه.

خالل الفترة، قامت المجموعة بتبني المعايير والتعديالت الجديدة التالية الفعالة للفترات السنوية التي تبدء في أو 
: ٢٠١٣يناير ١بعد 

تسوية الموجودات المالية -: األدوات المالية: اإلفصاحات٧رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار·
(المعدل)والمطلوبات المالية

: التقارير المالية الموحدة١٠المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
االتفاقيات الثنائية:١١رقمالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية·
الفصاح عن المشاركة في الشركات األخرىا:١٢رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار·
: قياس القيمة العادلة١٣المالية رقم المعيار الدولي إلعداد للتقارير ·
(المعدل): عرض القوائم المالية١معيار المحاسبة الدولي رقم ·
(المعدل): مكافآت الموظفين١٩رقم معيار المحاسبة الدولي ·
البيانات المالية المنفصلة (المعدل): ٢٧رقم معيار المحاسبة الدولي·
في الشركات التابعة وشركات االئتالف (المعدل): اإلستثمار٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم ·
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(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

المالي الموحد واألداء مركز ال، أولديها أي تأثير على السياسة المحاسبيةمعايير/التعديالتلم تكن الومع ذلك 
قدم أيضا وصفا موجزا للتغيير أدناه:نلمجموعة خالل هذه الفترة. ل

تسوية الموجودات المالية -: األدوات المالية: اإلفصاحات٧رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
(المعدل)والمطلوبات المالية

تتطلب هذه التعديالت من البنك اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بحقوق التسوية واإلتفاقيات المتعلقة بها ( 
دم اإلفصاحات للمستخدمين معلومات مفيدة متعلقة بتقييم تأثير اتفاقيات المقاصة إتفاقيات الضمانات). تق- مثال

على المركز المالي للبنك. يتطلب تطبيق اإلفصاحات الجديدة لجميع األدوات المالية المدرجة التي يتم تسويتها 
صاحات لألدوات المالية . يتم كذلك تطبيق اإلفاألدوات المالية: العرض٣٢وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

المدرجة التي تكون عرضة إلتفاقيات تسوية رئيسية واجبة التنفيذ أو اتفاقيات مماثلة، بغض النظر إذا تمت 
أو لم تتم.٣٢التسوية وفقاً لمعيار المحاسبة رقم 

المختصرالموحدالمرحليالماليواألداء مركز، أو اللتعديل أي تأثير على السياسة المحاسبيةللم يكن 
لمجموعة خالل هذه الفترة.ل

: التقارير المالية الموحدة١٠المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
البيانات المالية ٢٧جزء من معيار المحاسبة الدولي رقم ١٠يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

– SICحاسبية الخاصة بالبيانات المالية الموحدة. ويستبدل أيضاًوالمنفصلة التي تحدد السياسات المالموحدة  ١٢ :
كأساس ويحدد التحكمالمعيار الجديد مبدأ التحكمعرفيالشركات التي يتم تأسيسها ألهداف خاصة. - التوحيد 

مبدأ ١٠ة رقم يضع المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليالمالية الموحدة. البياناتفي يتم توحيدهاي كياناتأل
العائد فيحقوق، ال، (ب) التعرض، أو الجهة المستثمر فيهافي ثالثة عناصر من التحكم (أ) السلطة على التحكم

الجهة المستثمر فيها، و (ج) القدرة على استخدام السلطة على الجهة المستثمر فيهاالمتغير من المشاركة مع 
.عائد الجهة المستثمر فيهاتؤثر على ل

قامت اإلدارة بإجراء مراجعة تفصيلية على الشركات المتعلقة بالبنك والصناديق المدارة من قبل البنك في ظل 
وحددت أن تعرض المجموعة إلى ١٠التعريف الجديد وإرشادات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ناديق، وبالتالي ال يتم توحيدها.الصناديق يشير إلى أن المجموعة وكيل وليس لها السيطرة على الص

االتفاقيات الثنائية:١١رقمالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
في شركات الحصص٣١معيار المحاسبة الدولي رقم ١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يستبدل 
– SICو االئتالف يتعامل .المؤتلفينمن قبل النقديةغير المساهمات-الشركات ذات السيطرة المشتركة ١٣

المعيار الجديد في كيفية تصنيف االتفاقيات الثنائية حيث يتحكم طرفين أو أكثر بشكل مشترك ويتطلب احتساب 
شركات االئتالف باستخدام طريقة حقوق الملكية.

لمجموعة خالل هذه لالمالي الموحد واألداءمركز، أو الإن التعديل ليس له أي تأثير على السياسة المحاسبية
الفترة.
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(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

الفصاح عن المشاركة في الشركات األخرىا:١٢رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
والمتعلقة بالبيانات المالية ٢٧يشتمل المعيار جميع اإلفصاحات المدرجة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي رقم 

. تتعلق هذه ٢٨و ٣١الموحدة، باإلضافة لجميع اإلفصاحات المدرجة سابقاً ضمن معايير المحاسبة الدولية رقم 
اإلفصاحات بحصة البنك في الشركات التابعة وشركات االئتالف والشركات الزميلة والشركات المنظمة غير 

ة مع تلك الشركات األخرى.الموحدة عندما يكون للبنك عالقة خاص

اتالبيانغير المسيطرة في الشركات التابعة فيالبحقوق الملكيةتعلقالمضافي اإلاإلفصاحيتم توفير سوف 
، أو على السياسة المحاسبيةالتعديل أي تأثير ى. لم يكن لد٢٠١٣ديسمبر ٣١سنوية للسنة المنتهية في المالية ال

لمجموعة خالل هذه الفترة.لالمالي الموحد واألداءمركزال

: قياس القيمة العادلة١٣المعيار الدولي إلعداد للتقارير المالية رقم 
ومصدر توفير تعريف محدد للقيمة العادلةوالحد من التعقيد من خالل درجة التناسقإلى تحسين المعياريهدف

للتطبيق عبر جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.موحد لقياس القيمة العادلة واإليضاحات المطلوبة 

لمجموعة خالل هذه لالمالي الموحد أو األداءمركز، العلى السياسة المحاسبيةالتعديل أي تأثير ىلم يكن لد
الفترة.

(المعدل): عرض القوائم المالية١معيار المحاسبة الدولي رقم 
قديم بتخرالدخل الشامل اآلجزءفي الدخل الشامل اآلخر. يقوم سيتم إدراجهاالمعلومات التي المعياريصف

طبيعة والمجموعة إلى تلك التي، وفقا لمعايير البنود لمبالغ الدخل الشامل األخرى في الفترة، مصنفة حسب 
بيان تصنيفها الحقا إلى إعادة، وسيتمالتقارير المالية الدولية األخرى لن يعاد تصنيفها فيما بعد إلى بيان الدخل

.عندما يتم استيفاء شروط معينةالدخل

واألداءمركز، أو الالسياسة المحاسبيةالتعديل يؤثر على عرض بيان الدخل الشامل وليس لديه أي تأثير على 
لمجموعة خالل هذه الفترة.لالمالي الموحد 

(المعدل)الموظفين: مكافآت ١٩رقم معيار المحاسبة الدولي
عند لموجودات الخططالمنافع المحددة والقيمة العادلة خطط لتغييرات في التزامات بااالعتراف المعياريتطلب

.اآلخروالخسائر االكتوارية على الفور من خالل الدخل الشامل األرباحجميع بويتم االعترافوقوعها، 

لمجموعة خالل هذه لالمالي الموحد واألداء مركز ، أو الالمحاسبيةعلى السياسة التعديل أي تأثير ىلم يكن لد
المنافع المحددة ليست مادية.خطط التزامات بما أنالفترة

البيانات المالية المنفصلة (المعدل): ٢٧رقم معيار المحاسبة الدولي
وشركات في الشركات التابعةساب االستثمارتحابيانات مالية منفصلة، البنك إعداد في حالة، المعياريتطلب

.األدوات المالية٩للمعيار الدولي إلعداد للتقارير المالية رقم اًوالشركات الزميلة بالتكلفة أو وفقاالئتالف

لمجموعة خالل هذه لالمالي الموحد واألداء مركز ، أو العلى السياسة المحاسبيةالتعديل أي تأثير ىلم يكن لد
.للمجموعةالبيانات الماليةبال يتعلقهالفترة ألن



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -١٣ -

(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

: اإلستثمار في  الشركات التابعة وشركات االئتالف (المعدل)٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم 
محاسبة طريقة حقوق الملكية عندتطبيق ستثمارات في شركات زميلة ويحددلإلالمحاسبة المعياريصف

.وشركات االئتالفاالستثمارات في شركات زميلة

.لمجموعةلالمالي الموحد واألداءمركز، أو العلى السياسة المحاسبيةالتعديل أي تأثير ىلم يكن لد

األدوات المالية
االعتراف والقياس

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

تمويالت العمالء·
األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرى·
مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية·
إستثمارات في صكوك·
؛ وإستثمارات في أدوات الملكية·
للمشتقاتالشريعة اإلسالميةالبدائل المتناسبة مع ·

الء للمجموعة من التالي:تتألف تمويالت العم

؛ ومرابحة وتمويالت إسالمية أخرى·
تمويالت إجارة·

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

العادلة.
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(تتمة)الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

التصنيف
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

في يتم قياس المرابحة والتمويالت اإلسالمية اآلخرى وتمويالت اإلجارة، كتمويالت العمالء واإلستثمار
صكوك، بالتكلفة المطفأة، في حال:

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

إذا كان ينشأ من البنود التعاقدية للموجودات المالية مواعيد محددة للتدفقات المالية المتعلقة حصرياً بأصل ·
المبالغ والربح المتعلق بأصل المبالغ الغير مسددة.

يتم الحقاً قياس الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.

) ”FVTPL“الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (
، ما لم تصنف FVTPLأو الخسائريتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

عند FVTOCIالمجموعة استثماراً ما بأنه لغير غرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
االعتراف األولي.

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

الموجودات األرباح والخسائر عند االعتراف المبدئي بالتماشي مع نموذج األعمال للمصرف. يمكن تصنيف 
عتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي عند االFVTPLبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المالية

ظهر من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب يي قد قلل تناقض القياس أو االعتراف الذأو ي
أو الخسائر عليها بأسس مختلفة.

ح أو الخسائر يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األربا
FVTPL عندما يتم تغيير نموذج العمل بحيث ال تتحقق شروط مبدأ التكلفة المطفأة. ال يجوز إعادة تصنيف

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي.الموجودات المالية

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

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

ذا:) إFVTPLوالخسائر (تعتبر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

تم شراؤها أساساً لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو·
ولها دليل على نمط فعلي معاًا المجموعةممالية محددة تديرهأداةمن اًاالعتراف المبدئي جزءكانت عند·

، أوللحصول على أرباح في مدى قصيرحديث
كأداة تحوط فعالة أو كضمان مالي.غير مصنفةالبدائل الشرعية للمشتقات الماليةكانت ·
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(تتمة)الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس
بالتكلفة المطفأةالمدرجةالموجودات المالية أو المطلوبات المالية

ناقصاً مخصص في الصكوكمتضمناً التحويالت واإلستثماراتيتم 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.

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

مع عدم وجود المتعاملينحد عندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة ألالموجودات 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. 

سابات وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ يتم إدراج الح
مشطوبة أو مخصصات، إن وجدت.

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)المطفأةيالت اإلسالمية األخرى بالتكلفةيتم إدراج التمو

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

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

الدخل المدرج ناقصاً مخصصات االنخفاض.بما في ذلكإليجار المدرج لصافي االستثمار القائم في ا

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

القياس في بيان الدخل الموحد. ويتم تضمين صافي األرباح أو الخسائر المعترف بها في بيان الناتجة عن إعادة
الدخل الموحد تحت بند "إيرادات االستثمارات".
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(تتمة)الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس (تتمة)
")FVTOCIالدخل الشامل اآلخر ("الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

يتم قياس اإلستثمارات في أدوات الملكية مبدئياً بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقاً 
بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة تحت بند البيان الموحد 

ات الشاملة األخرى وتضاف التغيرات المتراكمة القيم العادلة ضمن حقوق المساهمين. عند استبعاد لإليراد
أصول مالية، فإن تراكم األرباح أو الخسائر والتي تم إضافتها مسبقاً في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة ال 

ها إلى أرباح محتجزة. وفقاً لمتطلبات المعيار يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولكن يتم إعادة تصنيف
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل المالية لموجودات يتم اختبار انخفاض ا، ال٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

.FVTOCIالدخل الشامل اآلخر 

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

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

الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر األرباحمعدالتفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالتد·
مماثلة.

المعلنةالوسطاءأسعار·
في السوقالمعامالت األخيرة·
(في حاالت معينة)صافي قيمة الموجودات·

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات الملكية في بيان الدخل الموحد عندما ينشأ 
واضح استرداد لجزء من حق للمجموعة في استالم هذه التوزيعات، إال إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بشكل 

تكاليف االستثمار.
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لعمالءمع اسالمية أخرىإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت ٥

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

١٠٣,٧٨٢١١٦,٣٦٧٣٢٠,٤٢٣٣٦٣,٢٩٣مرابحة مركبات
٧١,٠٠١٣٠,٤٥٧١٩٣,٤٤٤١٣٦,٢٧٩مرابحة بضائع
٢٢٥,٢٣٤١٩٩,٣٥٦٦٥٧,٢٧٥٥٨٠,٤٠٨مرابحة أسهم
٥٤,٩٢١٥٧,٣٥٩١٨٦,٩٠٦١٧٤,٤٣٥الخير-مرابحة سلع 

١٣,٢٤٤١٥,٩٣٥٣٥,٣٣٩٣٩,٥٠٤مرابحة أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٦٨,١٨٢٤١٩,٤٧٤١,٣٩٣,٣٨٧١,٢٩٣,٩١٩إجمالي مرابحة

٢٢,٦٧٠١٢,٧١١٦٨,٧٧٣٩١,٦٤٣المضاربة
٣٥٢,٨١٠٤١٢,٩٢١١,٠٤٢,٧٣٧١,١٧٤,٥٨٣اإلجارة

٥٧,٠٣٢٥٠,٠٠٩١٦١,٦٧٢١٤٧,٥٣٣البطاقات االسالمية المغطاة (مرابحة)
٤,٦٢٦٤,١٩٠١٠,٨٨٥١٣,٩٨٦اإلستصناع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٠٥,٣٢٠٨٩٩,٣٠٥٢,٦٧٧,٤٥٤٢,٧٢١,٦٦٤

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

ستثمارات إإيرادات ٦

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٥٢,٧٦٢٣٤,٨٠٩١٤٢,٣٥٠٦٩,٠٢٤الدخل من الصكوك اإلسالمية
١٠,٥٣٦٢,٦١٣١٥,٢٢٢٤,٩٣٣الدخل من موجودات استثمارية أخرى

١,٩٠٤٢,٠٨٢٧,٣٤٧٤,١٨٠توزيعات األرباح
٤٤,٣٢٨- ٤٤,٣٢٨- ربح من استبعاد استثمار في شركة زميلة

أرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة (خسائر) 
١٦,٣٠٧)٢٢,٩٣٧(٤,٨٩٧)١١,٨٩٩(من خالل الربح والخسارةالعادلة 

مدرجة استثماراتمنمحققة(خسائر) غيرأرباح
١٥,٢٢٤)٥٨٨(١٧,٩٧٩٣,٠٤٧بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧١,٢٨٢٩١,٧٧٦١٤١,٣٩٤١٥٣,٩٩٦

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

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠المنتهية في الثالثة أشهر 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

إيرادات الرسوم وعموالت:
٨٩,٧٤٠٧١,١٣٨٢٣٧,٨٦٤١٩١,٦٣٦إيرادات الرسوم والعموالت على البطاقات

٢٨,٣٢٨٢٥,٤٥٥٧٩,٨٢٨٧٣,٩٦٥المتعلقة باألعمالإيرادات الرسوم والعموالت 
٩,٨٥١٧,٦٤١٣١,٧٢٢٢٨,٣٩٢رسوم خدمات الحسابات

٩,٢٠٦٨,٦٥٢٣١,٩٩٦٢٨,٣٩١رسوم إدارة مشاريع و ممتلكات
٢٣,٣٣٠٩,٦٠٥١١٦,٢٨٠٤٥,٣٨٧رسوم الترتيب ومشاركة المخاطر
١٢,١٥٤٣,٧٨٣٢٩,٤٠٤١٤,٤٦٥رسوم وعموالت عمليات وساطة

٢٩,٩٧٥١٣,٨٨٦٧٣,٧٥٠٤٦,٠٢٨رسوم وعموالت أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠٢,٥٨٤١٤٠,١٦٠٦٠٠,٨٤٤٤٢٨,٢٦٤مجموع إيرادات الرسوم والعموالت
============================================

الرسوم والعموالت:مصاريف 
)١٠٥,٥٧٩()١٣٩,٢٤٣()٤٢,٨٦٥()٥٣,٥٧٩(المصاريف المتعلقة برسوم وعموالت البطاقات

)٢١,٣٦٧()٢٧,٠٦٣()٦,٧٦١()٩,٤٠٣(مصاريف رسوم وعموالت أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢٦,٩٤٦()١٦٦,٣٠٦()٤٩,٦٢٦()٦٢,٩٨٢(مجموع مصاريف الرسوم والعموالت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٩,٦٠٢٩٠,٥٣٤٤٣٤,٥٣٨٣٠١,٣١٨مجموع إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
============================================

تكاليف الموظفيـن٨

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٢٣١,٣٤٥٢٠٩,٨١٥٦٧٣,٥٦٦٦١٨,٧١١األجور والمرتبات
١٦,٧٣٨١٥,٣٠٧٤٣,٠٦٥٤١,٣٤٧مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

١٠,٦٩٤٦,٣٥١٢٣,٦٤١١٨,٩٤٥تكاليف موظفين أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٨,٧٧٧٢٣١,٤٧٣٧٤٠,٢٧٢٦٧٩,٠٠٣
============================================
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -١٩ -

مصاريف عمومية وإدارية٩

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٢٤,٥٥٩١٦,٠٩٤٥٠,٣٣٣٥٨,٨٦٦ومهنيةقانونيةمصاريف
٣٨,٧٧٤٤١,٥٣٢١١٦,٧٣٦١١٩,٢٧٢مكتبيةمصاريف
٢٠,٨٣٢٢٢,٣٠٩٦١,١١٣٦٩,٠٩٣وإعالناتتسويقمصاريف
١٤,٨٨٨١٠,٨٦٦٤٤,٥٠٩٣١,٢٥٠إتصاالتمصاريف
١٣,٤٤٣١٥,٦٢٥٤٢,١٤٤٤٦,٢١٧بالتكنولوجيامتعلقةمصاريف
٢١,٢٥٧٢٤,٦٣١٦٥,٦٥٨٥٩,٣٠٦أخرىتشغيليةمصاريف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٣٣,٧٥٣١٣١,٠٥٧٣٨٠,٤٩٣٣٨٤,٠٠٤

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

مخصص االنخفاض، صافي١٠

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأإيضاح

-٣٧,٠٨٦-١٥١,٢٢٧ماليةمؤسساتمعومضاربةمرابحة
٣٢٧,٠٩٨٩٤,٦٧٥)٥٠,٣٧٢(١٦١٥٩,٨٥٥أخرىإسالميةوتمويالتمرابحة

٢٠١,٥٢١٨٧,٨٥٦٣٥١,٩١٩)٩,٩٨٧(١٧اإلجارةتمويالت
١,٤٠٩١٩٩٢,٢٦٥٦٧٥مشطوب بشكل مباشر

٣,٢٦٧- ٣,٢٦٧- استثمارات
-)٤,٢٨٤(-- ١٩وشركة ائتالفاستثمارات في شركات زميلة

-٦,٥٣٥-٢٠٦,٥٣٥استثمارات عقارية
٢٢٣٤,٤٨٥٤٧,٤٥٥١٠٢,٣١٧١٢٤,٢١٣أخرىموجودات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٩٣,٥٢٤٢٠٢,٠٧٠٥٥٨,٨٧٣٥٧٤,٧٤٩

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

ألف درهم) ١٢٤,٢١٣: ٢٠١٢سبتمبر ٣٠(ألف درهم١٠٨,٨٥٢مخصص اإلنخفاض مبلغيشمل رصيد 
.،وهي شركة عقارية تابعة للمصرفذ.م.م.بروج العقاريةشركة متعلق ب

الموزع للمودعين وحملة الصكوك١١

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٢٧,٣٦٢٢٩,٣٧٧٧٨,٦٥٢٩٥,٤١٥حسابات التوفير
٧٧,٤٥٩١٠٦,١٨٦٢٣١,٣١٣٣٣٢,٢٨٦حسابات االستثمار

٤٣,١٤٠٦٨,٥٣٢١٥٧,٩٦٥٢٠٥,٠٢٥الشق الثاني- حاملي الصكوك ووديعة وكالة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٧,٩٦١٢٠٤,٠٩٥٤٦٧,٩٣٠٦٣٢,٧٢٦
============================================
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ربحية السهم األساسية والمخفضة١٢

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

على المتوسط لمصرف لالعاديةسهماألبحاملي المتعلقة الفترةيحتسب الربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح 
ل زائداً المتوسط المرجح لعدد االسهم التي قد يتم إصدارها عند تحويالفترةالمرجح لعدد األسهم العادية خالل 

سهم، التي قد يكون لها تأثير مخفض، إلى أسهم عادية.جميع األ

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢إيضاحات

٣٩٥,٣٦٢٣٢٨,١٨١١,١٠٥,٥٧٣٩٥٧,٦٢٨)درهمألف(األسهمبحامليالمتعلقالفترةربح
الشق األولصكوكبحامليالمتعلقالربح: ناقصاً

-)٩٥,٥٩٥(--٣٠(ألف درهم)
-الشق األولصكوكبحامليالمتعلقالربح: ناقصاً

)٦٠,٠٠٠()٦٠,٠٠٠(--٣٠(ألف درهم)حكومة أبوظبي
ــــــــــــــــــــــــــــ

خصمبعدالعادية األسهمبحامليالمتعلقالفترةربح
٣٩٥,٣٦٢٣٢٨,١٨١٩٤٩,٩٧٨٨٩٧,٦٢٨)درهمألف(األولالشقبصكوكالربح المتعلق

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

٢,٣٦٤,٧٠٦٢,٣٦٤,٧٠٦٢,٣٦٤,٧٠٦٢,٣٦٤,٧٠٦)ألف(الصادرةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسط
====================================

٠,١٦٧٠,١٣٩٠,٤٠٢٠,٣٨٠)درهم(للسهموالمخفضاألساسيالعائد
====================================

يتم 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.الربح على صكوك

النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية١٣

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٣٣٨,٢٥٥١,٢٤٧,٦٥٤النقد في الصندوق

األرصدة لدى المصارف المركزية:
١٤٢,٢٨٦٨٥,٣٨٤الحسابات الجارية- 
٥,٩٠٧,٩٣٠٥,٠٤٤,٩٨٣ودائع إلزامية- 
٦,٠٥٧,٣٨٩٤,٩٠٨,٨٨٢شهادات اإليداع اإلسالمية- 

ــــــــــــــــــ
١٣,٤٤٥,٨٦٠١١,٢٨٦,٩٠٣

======================
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(تتمة)النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية١٣

الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي مع بيجب على المصرف اإلبقاء على ودائع إلزامية حسب الطلب 
. إن هذه الودائع اإللزامية ليست متاحة والسودانوالعراقإلمارات العربية المتحدةلكل من االمصرف المركزي

النقد في الصندوق المركزي. إن مصرفاللالستخدام في عمليات المصرف اليومية وال يمكن سحبها إال بموافقة 
تدفع عليها ةعوائد وفقاً للشريعة اإلسالمية. أما شهادات اإليداع اإلسالميةأيعليهاالحسابات الجارية ال تدفع و

أساس االستثمار في مرابحات السلع الدولية التي يكون فيها المصرف المركزي مشتريا هي تقوم علىو،عوائد
.والمصرف بائعا

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

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٣,٢٦٨,٨٥٤١١,١٩٧,٠٢٦اإلمارات العربية المتحدة
٧٥,٦٨١٣٤,٧٣٢الشرق األوسطباقي 

٦٣٠١,١٩١أوروبا
١٠٠,٦٩٥٥٣,٩٥٤أخرى

ــــــــــــــــــ
١٣,٤٤٥,٨٦٠١١,٢٨٦,٩٠٣

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

ومؤسسات مالية أخرىسالميةإاألرصدة و ودائع الوكالة لدى مصارف١٤

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٤٥,٠١٦١٨٧,١٣٩حسابات جارية
٣,١٢٠,٩٨٠٣,٩٣٤,٣٤١ودائع وكالة 

ــــــــــــــــــ
٣,٢٦٥,٩٩٦٤,١٢١,٤٨٠

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

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٢٢ -

(تتمة)ومؤسسات مالية أخرىإسالميةاألرصدة و ودائع الوكالة لدى مصارف١٤

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

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٥١٠,٥٣٥٢,٠٩٥,٠٩٥اإلمارات العربية المتحدة
٤٠٧,٤٧٠٣٨٢,٩٣٠الشرق األوسطباقي 

٧٣,٢٠٥٩٧,٣٥٣أوروبا
١,٢٧٤,٧٨٦١,٥٤٦,١٠٢أخرى

ــــــــــــــــــ
٣,٢٦٥,٩٩٦٤,١٢١,٤٨٠

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

مع مؤسسات ماليةمرابحة ومضاربة ١٥

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٩,٤٩٠,٨١٣٩,٦٦٨,٠٠٩مرابحة
١٥٧,٨٠٣٢١٦,٧٣٩مضاربة

ــــــــــــــــــ
٩,٦٤٨,٦١٦٩,٨٨٤,٧٤٨

)١٢٩,٨١١()١٢٩,٨١١(ناقصاً: مخصص االنخفاض
ــــــــــــــــــ

٩,٥١٨,٨٠٥٩,٧٥٤,٩٣٧
======================

فإن التمويل بالمضاربة يكون فقط للمؤسسات المالية اإلسالمية أو للنشاطات التي وفقاً للشريعة اإلسالمية، 
بقيمة ةمرابحة مقدمة كضمانيتضمن الرصيد المدرج أعاله .اإلسالميةتتوافق بشكل كامل مع الشريعة 

٦٥,٤٧٩) : ال شيء) في سياق العمل االعتيادي بحيث يقوم الطرف الثالث ٢٠١٢ديسمبر ٣١ألف درهم 
بتحويل الموجودات المالية إلى المجموعة لتمويل قصير األجل.

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٢٩,٨١١١٢٩,٨١١بداية الفترةكما في 
- ٣٧,٠٨٦)١٠(إيضاح الفترةخاللالمحمل

- )٣٧,٠٨٦(المشطوب خالل الفترة
ــــــــــــــــــ

١٢٩,٨١١١٢٩,٨١١نهاية الفترةكما في
======================
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٢٣ -

(تتمة)مؤسسات ماليةمرابحة ومضاربة مع ١٥

هي كما يلي:يإن توزيع إجمالي أرصدة المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية حسب القطاع الجغراف

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٩,٢٣٣,٣٩٣٩,٢٣٢,٠٩٨اإلمارات العربية المتحدة
٢٢٤,٠٧٣٢٢٨,٥٣٧الشرق األوسطباقي 

١٢٤,٧٩٠٢٨٣,٥٩٥أوروبا
٦٦,٣٦٠١٤٠,٥١٨أخرى

ــــــــــــــــــ
٩,٦٤٨,٦١٦٩,٨٨٤,٧٤٨

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

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٦,٤٢٦,٢٦٠٦,٤٧٨,٩٠١المركباتاتمرابح
٥,١٣١,٩٦٤٣,٦٠١,٠٩٠البضائعاتمرابح
١٢,٣٢٧,٥٨٢١٠,٨٤٣,٧٣٨األسهماتمرابح
٣,٧٦٨,٧٦٨٣,٧٤٤,٦٤٦الخير- السلع اتمرابح
٢,٥٦٥,٦٦٢٢,٧٦٢,٨٧٣أخرىاتمرابح

ــــــــــــــــــ
٣٠,٢٢٠,٢٣٦٢٧,٤٣١,٢٤٨اتمجموع المرابح

٢,٠١٠,٩٢٧١,٩٥٠,٥٧٤مضاربة
٦,٣١٨,٢٣٦٤,٨٢٦,٩٤١(مرابحة)اإلسالمية المغطاةاإلئتمانية البطاقات 
٢٠٩,٠٦٦١٥٣,٨٣٣استصناع

١١٣,١١٥١٠٧,٣٣٢تمويالت مدينة أخرى
ــــــــــــــــــ

٣٨,٨٧١,٥٨٠٣٤,٤٦٩,٩٢٨إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)٨,٥٢١,٦٩١()٩,٨٢٠,٧٩٣(على المرابحةناقصاً: األرباح المؤجلة

ــــــــــــــــــ

٢٩,٠٥٠,٧٨٧٢٥,٩٤٨,٢٣٧
)١,٩٩٦,٤٦٠()٢,١٩٤,١١٩(ناقصاً: مخصص االنخفاض 

ــــــــــــــــــ

٢٦,٨٥٦,٦٦٨٢٣,٩٥١,٧٧٧
======================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٢٤ -

(تتمة)مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

(مدققة)٢٠١٢ديسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠
المجموعانخفاض جماعيفرديانخفاض المجموعانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١,٥٨٨,٣٧٥٤٠٨,٠٨٥١,٩٩٦,٤٦٠١,٨٢٩,٨٧٦٣٨٧,٢٦٣٢,٢١٧,١٣٩بداية الفترةكما في 
الفترةالمحمل خالل 

٢٩٤,٣١٧٣٢,٧٨١٣٢٧,٠٩٨٢١٧,٦٦٢٢٠,٨٢٢٢٣٨,٤٨٤)١٠(إيضاح 
)٤٥٩,١٦٣(-)٤٥٩,١٦٣()١٢٩,٤٣٩(- )١٢٩,٤٣٩(الفترةالمشطوب خالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٧٥٣,٢٥٣٤٤٠,٨٦٦٢,١٩٤,١١٩١,٥٨٨,٣٧٥٤٠٨,٠٨٥١,٩٩٦,٤٦٠نهاية الفترةكما في 

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

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

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٢,٤٠٥١٢٢,٣٥٣القطاع الحكومي

٥١٩,٣٩٧٢٠٩,٣٤١القطاع العام
٥,٧١١,١٠٢٥,٢٤٥,٧٥٩شركات

٥٣٢,٦٥٨٥٤١,٠٠٥ماليةمؤسسات 
٢٠,٨٦٤,٧٩٢١٩,٠٣٤,٢٨٤أفراد

١,٤٢٠,٤٣٣٧٩٥,٤٩٥شركات صغيرة ومتوسطة
ــــــــــــــــ

٢٩,٠٥٠,٧٨٧٢٥,٩٤٨,٢٣٧
====================

:القطاع الجغرافي
٢٧,٥٠٥,٢٥٧٢٤,٦١٨,٨٠٦اإلمارات العربية المتحدة

١,١٠٣,٧٣١٩٠٨,٨٤٦الشرق األوسطباقي 
٣٩٦,٢٠٣٣٥٣,٤٧٧أوروبا
٤٥,٥٩٦٦٧,١٠٨أخرى

ــــــــــــــــ
٢٩,٠٥٠,٧٨٧٢٥,٩٤٨,٢٣٧
====================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٢٥ -

تمويالت إجارة١٧

للفترات التي إما تعادل أو تغطي اجزاء تمثل تمويالت اإلجارة صافي االستثمار في الموجودات التأجيرية
األصل المؤجر إلى ل ملكيةاقإنتعلى تنص إتفاقية التأجيررئيسية من األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات. 

.المستأجر عند تسلم الدفعة النهائية منه

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

التأجير المدينة المستقبلية هي كالتالي:مدفوعات 
٧,٩٤٦,٩٣٧٧,٠١٨,٧٠٦مستحقة خالل سنة

١٩,٣٢٤,٦٩٧١٦,٥١٦,٦١٨مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة
١٣,٥٧٥,١٦٢١١,٩٦٩,٩٩١مستحقة بعد خمس سنوات

ــــــــــــــــــ
٤٠,٨٤٦,٧٩٦٣٥,٥٠٥,٣١٥إجمالي تمويالت اإلجارة

)٧,١٥٩,١٠٨()٧,٦٤١,١٣٦(ناقصاً: اإليرادات المؤجلة
ــــــــــــــــــ

٣٣,٢٠٥,٦٦٠٢٨,٣٤٦,٢٠٧مدفوعات التأجير المدينةلدنى للحد األصافي القيمة الحالية 
)١,١٠١,٢٦٩()١,١٨٥,٦١٨(نخفاض االناقصاً: مخصص 

ــــــــــــــــــ
٣٢,٠٢٠,٠٤٢٢٧,٢٤٤,٩٣٨

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

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

(مدققة)٢٠١٢ديسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠
المجموعانخفاض جماعيفرديانخفاض المجموعانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٦٩٣,٦٥٥٤٠٧,٦١٤١,١٠١,٢٦٩٤١٧,٤٨٥٣٧٥,٥٨٢٧٩٣,٠٦٧بداية الفترةكما في 
الفترةالمحمل خالل 

٣٩,١١٩٤٨,٧٣٧٨٧,٨٥٦٣٣٣,٧٩٠٣٢,٠٣٢٣٦٥,٨٢٢)١٠(إيضاح 
)٥٧,٦٢٠(-)٥٧,٦٢٠()٣,٥٠٧(- )٣,٥٠٧(الفترةالمشطوب خالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٢٩,٢٦٧٤٥٦,٣٥١١,١٨٥,٦١٨٦٩٣,٦٥٥٤٠٧,٦١٤١,١٠١,٢٦٩نهاية الفترةكما في 

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٢٦ -

تمويالت إجارة (تتمة)١٧

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

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٣٨,١٤٣٨٨,٥٨٧القطاع الحكومي

٤,٨٩٤,٦٣١٢,٣٩٤,٨٦٦القطاع العام
١٤,١٣٧,١٢١١١,٨٤٠,٤٤٢شركات

٢٧٥,٤٧٧٣٥١,٨٤٤مؤسسات مالية
١٣,٣٩٤,٦٢٣١٣,٢٢٠,٢١٩أفراد

٣٩٤,٤٥٥٣١٣,١٢٨شركات صغيرة ومتوسطة
٧١,٢١٠١٣٧,١٢١مؤسسات غير ربحية

ـــــــــــــــــ
٣٣,٢٠٥,٦٦٠٢٨,٣٤٦,٢٠٧
=====================

:القطاع الجغرافي
٣٢,٣٠٩,١٥١٢٧,٨٤٢,٥٦٩اإلمارات العربية المتحدة

٤٨٣,٥٧٦١٠,٤٤٤الشرق األوسطباقي 
٤١٢,٩٣٣٤٩٣,١٩٤أخرى

ـــــــــــــــــ
٣٣,٢٠٥,٦٦٠٢٨,٣٤٦,٢٠٧
=====================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٢٧ -

استثمارات١٨

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات
- ١٠,٠٣٣استثمارات في أسهم

٩٠٨,٢٤٨١,١١٥,٦٨٩صكوك
ــــــــــــــــــ

٩١٨,٢٨١١,١١٥,٦٨٩
ــــــــــــــــــ

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 
استثمارات مدرجة

١٨,١٢٢٢٢,٩٥٥استثمارات في أسهم
ــــــــــــــــــ

استثمارات غير مدرجة
٨٤,٠٨٥٩١,٧٩٧مدارةاستثمارات في صناديق

٢٣٤,٥٣٦٢٣٦,٣٨٠في صناديق خاصةاستثمارات 
ــــــــــــــــــ

٣١٨,٦٢١٣٢٨,١٧٧
ــــــــــــــــــ

٣٣٦,٧٤٣٣٥١,١٣٢
ــــــــــــــــــ

استثمارات بالتكلفة المطفأة
٤,٦٠٤,٩٢٢٢,٧٨٨,٣٢٧صكوك

ــــــــــــــــــ
٥,٨٥٩,٩٤٦٤,٢٥٥,١٤٨مجموع االستثمارات

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

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٨١,٣٠٨٧٨,٠٤١بداية الفترةكما في 
٣,٢٦٧-الفترةالمحمل خالل 

ــــــــــــــــــ
٨١,٣٠٨٨١,٣٠٨نهاية الفترةكما في 

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٢٨ -

(تتمة)استثمارات١٨

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٤,١١٦,٦٥٨٢,٦٠٥,٨٢٧اإلمارات العربية المتحدة
١,٣٤٥,٣١٧١,٣٥١,٦١٦الشرق األوسطباقي 

١٨٣١٨٠أوروبا
٤٧٩,٠٩٦٣٧٨,٨٣٣أخرى

ــــــــــــــــــ
٥,٩٤١,٢٥٤٤,٣٣٦,٤٥٦

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

ائتالفوشركةاستثمارات في شركات زميلة١٩

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٨٥١,٤٠١٨٣١,٠٦٣تكلفة االستثمارات 
٢٨,٧٦٦١٧,٢٣٩الحصة في النتائج

)٤,٤٩٧()٩,٦٥١(أرباح موزعة مستلمة
)٧٣,٤٩٦()١٢٢,٧٨٩(تحويالت عمالت أجنبية

ــــــــــــــــــ
٧٤٧,٧٢٧٧٧٠,٣٠٩

)٤,٢٨٤(-ناقصاً: مخصص االنخفاض
ــــــــــــــــــ

٧٤٧,٧٢٧٧٦٦,٠٢٥
======================

كانت كالتالي:الفترةإن الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٤,٢٨٤٣٢,٧٨٣بداية الفترةكما في 
- )٤,٢٨٤()١٠المعكوس خالل الفترة (إيضاح 

)٢٨,٤٩٩(-الفترةالمشطوب خالل 
ــــــــــــــــــ

٤,٢٨٤-نهاية الفترةكما في 
======================

ديسمبر ٣١و٢٠١٣سبتمبر٣٠كما في ائتالف وشركةةشركات زميلتفاصيل استثمار المصرف فيإن 
كما يلي:هي ٢٠١٢

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٣٢٠١٢

%%
الشركات الزميلة

التأمين التكافلي اإلسالمي٤٠٤٠اإلمارات العربية المتحدةش م ع –أبوظبي الوطنية للتكافل 
مصرف إسالمي٢٧٢٧البوسنةبنك البوسنة الدولي

شركة ائتالف
مصرف أبوظبي اإلسالمي

مصر (اس.ايه.أي)–
مصرف تجاري (قيد التحويل٤٩٤٩جمهورية مصر العربية

إلى مصرف إسالمي)
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(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٢٩ -

ائتالف (تتمة)ةوشركاستثمارات في شركات زميلة١٩

هو كما يلي:ائتالفوشركةالستثمارات في شركات زميلةاالتوزيع الجغرافي إلجمالي إن 

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

١٣٧,٩٧٦١٣٣,٦٤٠اإلمارات العربية المتحدة
٥٧,٨٣٤٣٤,١١١أوروبا
٥٥١,٩١٧٦٠٢,٥٥٨أخرى

ــــــــــــــ
٧٤٧,٧٢٧٧٧٠,٣٠٩

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

عقاريةاستثمارات ٢٠

كالتالي:الفترةكانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل 

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

التكلفة:
٣٣٨,٩٩٥١٧٧,٦٢٩بداية الفترةالرصيد في 

١٣١,١٠٣-)٢١المحول من عقارات قيد التطوير (إيضاح 
٣٧,٣٠٠-المحول من موجودات أخرى 

)٧,٠٣٧()٥,٢٦٤(استبعادات 
ــــــــــــــ

٣٣٣,٧٣١٣٣٨,٩٩٥نهاية الفترةفيالرصيد اإلجمالي كما
)١٦,١٨٣()٢٢,٤٨١(نخفاضالناقصاً: مخصص ا

ــــــــــــــ
٣١١,٢٥٠٣٢٢,٨١٢نهاية الفترةفيكماالرصيد الصافي

================
:االستهالك المتراكم

١٦,٦٣٨٧,٦٢٨بداية الفترةالرصيد في 
٨,٩٥٨٩,٢٧٨الفترةالمحمل خالل 

)٢٦٨()١٩٣(المتعلق باستبعادات
ــــــــــــــ

٢٥,٤٠٣١٦,٦٣٨نهاية الفترةالرصيد كما في
ــــــــــــــ

٢٨٥,٨٤٧٣٠٦,١٧٤صافي القيمة الدفترية كما في نهاية الفترة
=================
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 -٣٠ -

(تتمة)عقاريةاستثمارات ٢٠

المؤجرة تحت عقود تأجير تشغيلية، قد ، والعقاريةمن االستثمارات إن إيجارات الممتلكات المكتسبة للمجموعة
٢٠١٢:٩,٧٣٧سبتمبر ٣٠(٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة ألف درهم١١,٦٩٨بلغت 

.ألف درهم)

هي كالتالي:الفترةالحركة في مخصص اإلنخفاض خالل 

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

١٦,١٨٣١٤,٧٦١بداية الفترة فيالرصيد
٦,٥٣٥١,٤٢٢)١٠(إيضاح الفترة خاللالمحمل

- )٢٣٧(المتعلق باستبعادات
ــــــــــــــــ

٢٢,٤٨١١٦,١٨٣في نهاية الفترةالرصيد
====================

هو كالتالي:العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات إن 

٣٠٦,٦١٥٣١٤,١٠٩اإلمارات العربية المتحدة
١,٧١٣٨,٢٤٨الشرق األوسطباقي 

ــــــــــــــــ
٣٠٨,٣٢٨٣٢٢,٣٥٧

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

قيد التطويرعقارات٢١

هي كالتالي:الفترةقيد التطوير خالل عقاراتالحركة في 

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٨٣٧,٣٨١٩٦٦,٧٤٧بداية الفترةالرصيد كما في 
٤,٢٤٦-اإلضافات

)١٣١,١٠٣(-)٢٠(إيضاح المحول إلى استثمارات عقارية
)٢,٥٠٩(-اإلستبعادات

ــــــــــــــــ
٨٣٧,٣٨١٨٣٧,٣٨١نهاية الفترةالرصيد كما في 

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

٨٠٠,٠٠٠: ٢٠١٢ديسمبر ٣١ألف درهم (٨٠٠,٠٠٠دفترية بلغت بقيمة ارض قيد التطوير العقاراتتتضمن 
ألف درهم) مملوكة من قبل شركة تابعة للمصرف.

قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة.العقاراتجميع إن 
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موجودات أخرى٢٢

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٢٦٦,٦٠٢١,٢٦٧,٠٦٢مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء ممتلكات
١٠٦,٣٩٢١٠٦,٣٩٢موجودات محصلة من مطالبات محققة

١٩٦,٨٣٤٢١٦,٤٣٩ذمم مدينة تجارية
٤٠٧,٢٩٤٣١١,١١١مصاريف مدفوعة مقدماً

٧٠,٤٨٤٤٣,١٠٠مستحقةأرباح
١,٣٠٢٧٠٠ولينامبالغ مدفوعة مقدماً لمق

١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدماً 
٢٠٤,٧١٦١٩٦,٤٩١أخرى

ــــــــــــــــــ
٢,٤٣٧,٢٤٩٢,٣٢٤,٩٢٠

)٤٠٦,٩٧٧()٢٧١,٣٦٤(ناقصاً: مخصص االنخفاض 
ــــــــــــــــــ

٢,١٦٥,٨٨٥١,٩١٧,٩٤٣
======================

كما يلي:الفترةكانت الحركة على مخصص االنخفاض خالل 

مبالغ مدفوعة مقدماً 
ذمم مدينة تجاريةلشراء ممتلكات

مبالغ مدفوعة مقدماً 
المجموعلالستثمارات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٥٣,٢٦٨٢٩,٨٢٦٢٣,٨٨٣٤٠٦,٩٧٧مدققة–٢٠١٣يناير ١كما في
١٠٢,٣١٧--١٠٢,٣١٧)١٠الفترة (إيضاح المحمل خالل 

)٢٣٧,٩٣٠(--)٢٣٧,٩٣٠(المشطوب خالل الفترة
ــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٧,٦٥٥٢٩,٨٢٦٢٣,٨٨٣٢٧١,٣٦٤غير مدققة- ٢٠١٣سبتمبر٣٠كما في 
================================

١٩٢,٥٧٥٣٠,١٠٠٢٠,٨٢٨٢٤٣,٥٠٣مدققة- ٢٠١٢يناير ١كما في 
٣,٠٥٥١٨٨,٥٩١-١٨٥,٥٣٦السنةخالل المحمل

)٢٥,١١٧(-)٢٧٤()٢٤,٨٤٣(السنةخالل المشطوب
ــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥٣,٢٦٨٢٩,٨٢٦٢٣,٨٨٣٤٠٦,٩٧٧مدققة-٢٠١٢ديسمبر٣١كما في 
================================

إن الموجودات المحصلة مقابل مطالبات من أجل تحقيق تحصيل منتظم يتم تسجيلها كـ "موجودات محصلة من 
قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع وبين القيمة مطالبات محققة". يتم تسجيل األصل المحقق بالقيمة األقل بين 

(صافي من مخصص االنخفاض) كما في تاريخ العملية.ةلباالمدرجة للمط

مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية٢٣

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٤٢٧,٢١٣٢٨٦,٩٦٥حسابات جارية
٥,٧٩٩,١٢٧٢,٨١٣,٣٦٠استثماريةودائع 

- ٧٠,٣٨٠مرابحة مستحقة
ــــــــــــــــــ

٦,٢٩٦,٧٢٠٣,١٠٠,٣٢٥
٥٤,٢٨٩٣٣,٥٦٨المصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة- حساب جاري 

ــــــــــــــــــ
٦,٣٥١,٠٠٩٣,١٣٣,٨٩٣

======================
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 -٣٢ -

حسابات المودعيـن٢٤

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٩,٥٧٨,٩٤٨١٦,٩٦٣,٢٨١حسابات جارية
١٧,٥٨٤,٢٠١١٤,٩٤٧,٩٣٧حسابات توفير

٣٢,٧٣٨,٦٧٨٢٩,١٩١,٣٣٥حسابات االستثمار
٢٦٣,٤٢٥٢٢٣,٥٩٤حساب احتياطي تعديل األرباح

ــــــــــــــــــ
٧٠,١٦٥,٢٥٢٦١,٣٢٦,١٤٧

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

كما يلي:للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح 

٢٢٣,٥٩٤١٤٠,٥٩٩بداية الفترةكما في 
٣٩,٨٣١٨٢,٩٩٥الفترةاألرباح خالل الحصة من

ــــــــــــــــــ
٢٦٣,٤٢٥٢٢٣,٥٩٤نهاية الفترةكما في 

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

كاآلتي:وحسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي هإجمالي إن توزيع 

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

١٠,٢٤٧,٤١٦٧,٠٧١,٣٩٤القطاع الحكومي
١٠,٥١٧,٦٩٤٩,٣١٣,٣٥٣القطاع العام

٤,٠٩١,٩٤٣٥,٢٨٩,٩٩٦شركات
١,٩٩٠,٤٢٥١,٣٩٩,٥٨٨مؤسسات مالية

٣٤,٩٠٠,٧٧٠٣٠,٩٢٥,٣٨٠أفراد
٥,٨٦٢,٣٨٥٤,٨٤٢,٦١٢شركات صغيرة ومتوسطة الحجم

٢,٥٥٤,٦١٩٢,٤٨٣,٨٢٤مؤسسات غير ربحية
ــــــــــــــــــ
٧٠,١٦٥,٢٥٢٦١,٣٢٦,١٤٧

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

رف امصالبعد اقتطاع احتياطيات، التوفيرحسابات بما في ذلكيقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار 
.المجموعةمن قبلومتطلبات السيولةوالعراقاإلماراتفي ةالمركزي

التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط فقط في حال يتحمل الخسارةفإن المصرف االستثماربودائعفيما يتعلق 
.العقد، وإال فهي على رب المال أو الموكل
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مطلوبـات أخرى٢٥

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٤٥١,١٥٧٢٨٣,٦٧٧دائنون تجاريون
٢٢,١٦٠٢٤,١٧٢مبالغ مستحقة لقاء شراء ممتلكات

١٨٧,٥٠٠١٦٠,٣٣٥لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 
٤١٩,٠٢٨٢١٦,٥٥٩شيكات بنكية

٢٤٤,٤١٠٢٤٥,٨٥٢مخصصات مكافأة الموظفين ومصروفات أخرى
٩٣,٧٢١١٧٢,٨١٩دائنةمحتجزات

٩٤,٦٠٢٥٧,٥٠٣المتعاملينمبالغ مستلمة مقدماً من 
١٣٤,٤٠١١٢٥,٢٨٠مصاريف مستحقة

١٣٠,٥٢٢١٠٥,٥٣٢أرباح موزعة غير مطالب بها
١٤٤,٦٠٣٨٦,٢٤٨إيرادات مؤجلة

٨,٢١٠٤,٨٥٣حساب األعمال الخيرية
٦٨٩-حساب التبرعات

١٨,٨٨٨٢٨,٥٤٢للبدائل الشرعية للمشتقات الماليةالقيمة العادلة السالبة 
٣٨٤,٢٧٥٣٦٢,٢٦٢أخرى ــــــــــــــــــ

٢,٣٣٣,٤٧٧١,٨٧٤,٣٢٣
======================

الشق الثاني-وديعة وكالة ٢٦

أودعت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى المصرف ودائع استثمارية ،٢٠٠٨في ديسمبر 
عرضت الحكومة وفقا لشروط وأحكام خاصة وانسجاما مع متطلبات بعد إيداع الودائعسنوات. ٥-٣لفترة 

ضمن الشق اتم تصنيفهيالمركزي الخاصة بكفاية رأس المال، تحويل هذه الودائع إلى رأس مال المصرف
الثاني لرأس المال، وقد تمت الموافقة على ذلك وفقا لشروط وأحكام خاصة من قبل المساهمين  خالل اجتماع 

توقيع اتفاقية الوكالة  باالستثمارب، قام المصرف٢٠٠٩ديسمبر ٣١. في ٢٠٠٩مارس ٢٢د يوم غير عادي عق
من الشق الثاني.وديعة وكالةتحويل هذه الودائع إلى وبناء عليه تم،الشريعة اإلسالميةالمتوافقة مع 

سنوات وفقا لشروط وأحكام ٧يعتبر رأس مال الوكالة غير مضمون من قبل المصرف، وهو مستثمر لفترة 
تفاقية الوكالة باالستثمار. وللمصرف الحق في اإلنهاء المبكر الستثمار مبلغ هذه الوكالة من جانبه قبل انتهاء ا

% وتستحق بصفة ٥,٢٥% و ٤عة ما بين المدة (سبع سنوات) وفقا لشروط معينة، وقد تتراوح األرباح المتوق
ربع سنوية، وتدفع في نهاية الفترة. وفي حاالت محدودة وطبقاً لشروط معينة، يحق للحكومة تحويل كل رأسمال 

الوكالة أو جزءا منه إلى أسهم عادية في المصرف حسب أسعار السوق السائدة.

ونية والحكومية، قام المصرف بإعادة دفع وديعة ، وبعد الحصول على كافة الموافقات القان٢٠١٣أبريل ٤في 
ألف درهم ٢,٢٠٧,٤٠٨قيمتهاالشق الثاني للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والبالغة- وكالة 

.٢٠١٦ديسمبر ٣١بالكامل قبل استحقاقها التعاقدي في 

أدوات صكوك تمويلية٢٧

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢,٧٥٤,٣٧٥٢,٦٣٤,٦٥٢اإلصدار الثاني
١,٨٣٦,٢٥٠١,٨٣٦,٢٥٠الثالثاإلصدار

ــــــــــــــــــ
٤,٥٩٠,٦٢٥٤,٤٧٠,٩٠٢

======================
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أدوات صكوك تمويلية (تتمة)٢٧

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

. ٢٠١٥نوفمبرلصكوك في أمريكي. إن هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. تنتهي مدة هذه ا
المصرف قام ، ٢٠١٢ديسمبر ٣١كما في .توزع أرباح هذه الصكوك في حال تحققها وفق معدل ربح ثابت

.مليون دوالر أمريكي)٣٢,٦ألف درهم (١١٩,٧٢٣بقيمة إسمية بلغتتمويليةصكوكأدوات بإعادة شراء 

مليون دوالر٥٠٠-الثالثاإلصدار 
بقيمة الشريعة اإلسالميةمتوافقة مع قام المصرف بعملية إصدار لصكوك متوسطة المدى،٢٠١١خالل 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 
ثابت.توزع أرباح هذه الصكوك في حال تحققها وفق معدل ربح

بنود العملية
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 المصد- أديب صكوك كومباني ليمتد
كوك. إن هذه األصول مملوكة من قبل المستثمرين. يمتلك المصرف حق السيطرة على هذه األصول الص

وستبقى تحت إدارته.

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

٤,٥٩٠,٦٢٥ويا، والتي قد تسالمشترك في ملكيتهاالمتبقية على هذه األصوليةدفعات اإليجارالالمصدر في
) مليون ١,٢١٧درهم (ألف ٤,٤٧٠,٩٠٢: ٢٠١٢ديسمبر ٣١(مليون دوالر أمريكي) ١,٢٥٠ألف درهم 

.)دوالر أمريكي)

المـالرأس ٢٨

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

رأس المال المصرح به:
ألف) سهم عادي٣,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٢ألف (٣,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٢بقيمة درهم واحد لكل سهم (
======================

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل:
ألف) سهم عادي٢,٣٦٤,٧٠٦: ٢٠١٢ألف (٢,٣٦٤,٧٠٦

٢,٣٦٤,٧٠٦٢,٣٦٤,٧٠٦: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٢بقيمة درهم واحد لكل سهم (
======================
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احتياطيات أخرى٢٩

المتراكمة التغيرات 
في القيم العادلة

احتياطي إعادة 
األراضيتقييم

احتياطي تغيرات 
اإلجمالياحتياطي التحوطالعمالت األجنبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)٨٦,٠٥٠()٢٧,٥٢١()٧٣,٣٥٠(١٤٣,٠٠٠)١٢٨,١٧٩(مدققة- ٢٠١٣يناير ١كما في 
من تقييم استثمارات مدرجة بالقيمةالخسارةصافي 

)١١,٣١٤(---)١١,٣١٤(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)٤٨,٤٧٠(-)٤٨,٤٧٠(--األجنبيةتحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات الفروقات 

)٣,٦١٢(-)٣,٦١٢(--من التحوط في العمليات األجنبيةخسارة
٩,٤٥٠٩,٤٥٠---من تحوط التدفقات النقديةفي القيمة العادلةالربح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٣٩,٩٩٦()١٨,٠٧١()١٢٥,٤٣٢(١٤٣,٠٠٠)١٣٩,٤٩٣(غير مدققة- ٢٠١٣سبتمبر ٣٠كما في 

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

)٢٨,٠٤٣()١٩,٥٧٨(١٤٣,٠٠٠١٣,٥٦٥)١٦٥,٠٣٠(مدققة- ٢٠١٢يناير ١في كما 
صافي الربح من تقييم استثمارات مدرجة بالقيمة

٧٠,٠٩٠---٧٠,٠٩٠العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
خسارة من استبعاد استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل

١,٢٨٤---١,٢٨٤الدخل الشامل اآلخر
٨٨٧-٨٨٧--األجنبيةتحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات الفروقات 

)٨٨٧(-)٨٨٧(--من التحوط في العمليات األجنبيةخسارة
فروقات التحويل المعاد تدويرها من بيان الدخل الموحد

)١,٩١٥(-)١,٩١٥(--من استبعاد استثمار في شركة زميلة
)٣,٧٧٦()٣,٧٧٦(---من تحوط التدفقات النقديةالخسارة في القيمة العادلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٧,٦٤٠)٢٣,٣٥٤(١٤٣,٠٠٠١١,٦٥٠)٩٣,٦٥٦(غير مدققة- ٢٠١٢سبتمبر ٣٠كما في 

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

صكوك الشق األول٣٠

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٣,٦٣١,٠٠١٣,٦٢٩,١٦٥صكوك الشق األول
٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 

ــــــــــــــــــــ
٥,٦٣١,٠٠١٥,٦٢٩,١٦٥

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

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

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

مليون دوالر ١١,٣ألف درهم (٤١,٤٩٩، قام المصرف بإعادة شراء صكوك بقيمة اسمية بلغت ٢٠١٣سبتمبر
(٤٣,٣٣٥: ٢٠١٢ديسمبر ٣١(أمريكي) تكلفة اإلصدار تكبد. تم مليون دوالر أمريكي))١١,٨ألف درهم 
ألف درهم.٣٧,٢٨١البالغة 
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(تتمة)صكوك الشق األول٣٠

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

تكون هذه الصكوك قابلة الشرعية.مباشرة من غير ضمان من جانب المصرف وفقاً لشروط وأحكام المضاربة 
") أو أي تاريخ تاريخ اإلسترداد األولي("٢٠١٨اكتوبر ١٦الفترة المنتهية في دلالسترداد من قبل المصرف بع
وتدفع بشكل نصف%٦,٣٧٥هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربة ربح يكون ودفع للربح وفقاً لحاالت معينة،

الفترة ربح المتوقع بعد السنوات، ويقدر ستالمكونة من يةلفترة األولخالل اأشهر ٦في نهاية كل سنوي 
في بيان ةالموزع%. سيتم إظهار دفعات األرباح٥,٣٩٣متوقع منزائداً هامشسنوات٦يبور إبيةاألول

.الموحدساهمينالتغيرات في حقوق الم

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

األحداث التي تستوجب عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية 
أي أوراق مالية أرباح، أو (ب) االسترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على

ية للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق مساوأخرىجهة إصدارحقوق ملكية لأيخاصة بالمصرف أو
المالية التي تنص 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.

حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 
، وتماشيا مع برنامج حكومة أبوظبي لتعزيز المالءة المالية لعدد من المؤسسات ٢٠٠٩ابريل ١٦في 

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

.٢٠٠٩مارس ٢٢خالل االجتماع الغير عادي والذي عقد يوم 

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 وقابلة لالسترداد من قبل المصرف وفقاً لحاالت معينة،الحكوميةالصكوك
% سنوياً خالل الفترة األولى المكونة من خمس سنوات، ويقدر الربح المتوقع بعد هذه السنوات ٦هو الحكومية

المحققة على شكل نصف سنوي. %. وسيتم توزيع األرباح ٢,٣شهور زائداً هامش ٦الخمس األولى بإيبور 
.الموحدالمساهمينفي بيان التغيرات في حقوق الموزعةسيتم إظهار دفعات األرباح

وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر على المضاربةيحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي أرباح
ر أن ال يقوم بتوزيع األرباح أو في حال األحداث هذا الحدث تخلفاً عن سدادها. في حال قيام المصرف باختيا

التي تستوجب  عدم 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 جهة إصدار مساوية 

ها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق للصكوك أو أقل من
ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.
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التزامات ومطلوبات طارئة٣١

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

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

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

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

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

٢٠١٣سبتمبر٣٠
)مدققة(

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

المطلوبات الطارئة
٢,٤٧٧,٣٣٨١,٩٠٦,٨٥٠خطابات االعتماد
٨,٨٩٢,٨٨٣٨,٥٨٤,٣٨٦خطابات ضمان

٧٦٧,٤٣٩٤١٩,١٩٦أوراق قبول
ــــــــــــــــــ
١٢,١٣٧,٦٦٠١٠,٩١٠,٤٣٢
ــــــــــــــــــ

االلتزامات
٢٢٤,٣٠٦٧٠٥,٨١٢التزامات التسهيالت الغير مسحوبة

١٢٥,٤٩٢٢٥٦,١٥٩التزامات لمصاريف رأسمالية مستقبلية
٧٢٦,٨٤٧١,٣٩٩,٩٤٨قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 

ــــــــــــــــــ
١,٠٧٦,٦٤٥٢,٣٦١,٩١٩

ــــــــــــــــــ
١٣,٢١٤,٣٠٥١٣,٢٧٢,٣٥١

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

النقدية وشبه النقدية٣٢

٢٠١٢سبتمبر٢٠١٣٣٠سبتمبر٣٠
ألف درهـمألف درهـم

١٠,٥٩٠,٠٦٧٩,٠٣٤,٠٩٥قصيرة األجلنقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، 
األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالمية

أخرى، قصيرة األجل
٣,١٤١,٦٤٣٣,٠٣١,١٧٩

٩,٣٦١,٦٠٣٥,٠٠١,٥٣٤مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل
)٢,٥٦٩,٨٤٤()٦,٣٥١,٠٠٩(مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل

ــــــــــــــــــ
١٦,٧٤٢,٣٠٤١٤,٤٩٦,٩٦٤

======================
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ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٣٣

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

العالقة. إن جميع التمويالت ذوالمالية (األسهم والصكوك) بناء على تقييم المصرف لمخاطر االئتمان للطرف 
نشطة وخالية من أي مخصص لالنخفاض.

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

إن معدالت الربح المحققة على األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية وتمويل العمالء 
إلى :  صفر ٢٠١٢سبتمبر٣٠(%٩قد تراوحت من صفر إلى لفترةاالمقدمة إلى أطراف ذات عالقة خالل 

في السنة).%٩

إن معدالت الربح المدفوعة على مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية وودائع العمالء الموضوعة من أطراف ذات 
في %٢,٣: صفر إلى ٢٠١٢سبتمبر٣٠(في السنة %٢,٣قد تراوحت من صفر إلى الفترةعالقة خالل 

).السنة

% في ٠,٠١ل الفترة قد بلغت إن الرسوم والعموالت المكتسبة من المعامالت مع األطراف ذات العالقة خال
: ال شيء).٢٠١٢سبتمبر ٣٠السنة (

الموحد كاآلتي:المرحليكانت المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة في بيان الدخلالفترةخالل 

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

المجموع آخرونشركات زميلة ارة اإلد
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة-٢٠١٣سبتمبر ٣٠
وكالة معالمضاربة وال،مرابحةالمن الدخل

٦٦٢- ٦٦٢- - مؤسسات مالية
======================================

اإلجارة من المرابحة، المضاربة،الدخل
١٠٦,٢٢١١٥١,٥١٣- ٤٤,٤٦٣٨٢٩مع العمالءوتمويالت إسالمية أخرى

======================================
٨,٠٠٠- - - ٨,٠٠٠إيرادات استثمارات

======================================
٣٣٣٦١٤- - ٢٨١والعموالتإيرادات الرسوم 

======================================
٣٥١- - ٣٥١- المصاريف التشغيلية

======================================
٦٩٢٧١٧٩١٥٧٤٣٢األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك

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

غير مدققة-٢٠١٢سبتمبر ٣٠
وكالة معالمضاربة وال،مرابحةالمن الدخل

١,٩٢٣-١,٩٢٣--مؤسسات مالية
======================================

اإلجارةمن المرابحة، المضاربة،الدخل
١٢٤,٠٥٤١٩٠,٦١٤-٦٦,١٢٠٤٤٠مع العمالءوتمويالت إسالمية أخرى

======================================
٢١٦--٢١٦-المصاريف التشغيلية

======================================
٥٦٣٢٢٠٠٤٠٢٦٩٠األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٣٩ -

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٣

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

المجموعآخرونشركات زميلة اإلدارة 
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة-٢٠١٣سبتمبر٣٠

لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و
١,٢٧٧,٥٩٠- ١,٢٧٧,٥٩٠- - ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

تمرابحة، مضاربة ، إجارة وتمويال
٣,١٦٦,٩٠٠٥,٥٩٤,٩٤١- ٢,٤٠٠,٧٢٩٢٧,٣١٢إسالمية أخرى
١,١١٥١٨٣,٦٢٥١٨٤,٧٤٠- - موجودات أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٤٠٠,٧٢٩٢٧,٣١٢١,٢٧٨,٧٠٥٣,٣٥٠,٥٢٥٧,٠٥٧,٢٧١
=============================================

٤٢,٧٢١- ٤٢,٧٢١- - مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
٣٥,٣٠٢١٥,٨٩٧٤١,٥٤٩٩٤,٩٤٧١٨٧,٦٩٥حسابات المودعين

٤١٥٩١٦١٢٤٣٠٣مطلوبات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥,٣٠٦١٦,٠٥٦٨٤,٢٨٦٩٥,٠٧١٢٣٠,٧١٩
=============================================

٨٣٨٣- - - مسحوبةالتزامات ومطلوبات طارئة غير 
=============================================

مدققة-٢٠١٢ديسمبر ٣١

مصارفلدى الةوكودائع الاألرصدة و
١,٤٧٦,٢٥٠-١,٤٧٦,٢٥٠--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية 

تمرابحة، مضاربة ، إجارة وتمويال
٣,١٤٠,٩٠١٥,٥٠٨,٠٣٨-٢,٣٥٦,٢٦٧١٠,٨٧٠إسالمية أخرى
١,١٠٧١٨٣,٦٢٥١٨٤,٧٣٢--موجودات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٣٥٦,٢٦٧١٠,٨٧٠١,٤٧٧,٣٥٧٣,٣٢٤,٥٢٦٧,١٦٩,٠٢٠
=============================================

٤,١٥٥-٤,١٥٥--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
٢٧,٩٠٧٨,٨١٧٢٨,٣٨٢٩١,٦٣٣١٥٦,٧٣٩حسابات المودعين

٤٢٢٠٠٣٢٢٣٨مطلوبات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٧,٩١١٨,٨١٩٣٢,٧٣٧٩١,٦٦٥١٦١,١٣٢
=============================================

٨٣٨٣---مسحوبةالتزامات ومطلوبات طارئة غير 
=============================================

،(اس.ايه.اي)مصر–مصرف أبوظبي اإلسالمي إن المصرف ومساهمه الرئيسي يمتلكان حصة مسيطرة في 
).١٩وهناك اتفاقية رسمية للسيطرة المشتركة لهذا االستثمار (إيضاح 
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طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٣

مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين
كما يلي:الفترةموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل آتكانت مكاف

أشهر المنتهيةالتسعة 
٢٠١٢سبتمبر٣٠في ٢٠١٣سبتمبر٣٠في 

ألف درهـمألف درهـم

٢٢,٠٣٣٢١,٠٧٠رواتب ومكافآت أخرى
٢,٢٤٩٢,٢٣١مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ــــــــــــــــــ
٢٤,٢٨٢٢٣,٣٠١

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

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

قد تمترهم ألف د٤,٢٠٠البالغة٢٠١٢ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إن 
خالل سنة .٢٠١٣مارس ٢٨في التي انعقدت السنوية العموميةالجمعيةالمساهمين في عليها من قبل لموافقة ا

لمجلس اإلدارة بعد موافقة ٢٠١١ديسمبر ٣١المنتهية في سنة الألف درهم متعلقة ب٤,٢٠٠تم دفع،٢٠١٢
.٢٠١٢أبريل ٤التي انعقدت في السنوية العموميةالمساهمين في الجمعية 

معلومات القطاعات٣٤

إن القطاعات التشغيلية تعرف على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بأقسام المجموعة والتي يتم مراجعتها دورياً 
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 التاليةاالستراتيجيةعلى أساس الوحدات

يقوم هذا القطاع بالتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيداعات األفراد، - التجاريةالخدمات المصرفية 
بطاقات االئتمان اإلسالمية، خدمات التحويل وخدمات التمويل اإلجارة، المرابحة،تزويد المتعاملين بالتمويل،

التجاري.

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

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

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

بما في ذلك اإليجارالتطوير،،، البيعتقوم شركة تابعة للمصرف بأنشطة عمليات الشراء- الخدمات العقارية
.ة وإعادة بيع الممتلكات وجميع األنشطة المتعلقةإدارباإلضافة إلى ، األراضي والمباني
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(تتمة)معلومات القطاعات٣٤

والغير مدرجة ة الشركات التابعوالفروع الخارجيةيمثل هذا القطاع المكتب الرئيسي،- القطاعات األخرى
أعاله وتشمل أيضاً المصاريف غير الموزعة.

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. 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية البياناتإيضاحات حول 
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٤٢ -

(تتمة)معلومات القطاعات٣٤

كاآلتي:٢٠١٣سبتمبر ٣٠المنتهية في للفترةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
وتجارية 

خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات مصرفية 
المجموعقطاعات أخرىخدمات عقاريةأسواق المالخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
اإليرادات والنتائج

١,٨٩٢,٩١٣٧٦٠,٤٦٧١٤١,٠٦٥٧٥,٨٩٦١,٧٧٥١٣,٤١١٢,٨٨٥,٥٢٧إيرادات القطاع، صافي
)١,٢١٩,٦٧٥()٨٥,٣٤٦()٥١,٢٦٥()٤٥,٢٧٥()٦٨,٣٤٥()١٦٦,١١٥()٨٠٣,٣٢٩(مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض، صافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٦٦٥,٨٥٢)٧١,٩٣٥()٤٩,٤٩٠(١,٠٨٩,٥٨٤٥٩٤,٣٥٢٧٢,٧٢٠٣٠,٦٢١(هامش)أرباح العمليات 

)٥٥٨,٨٧٣()٨,٤٧٣()١٠٨,٨٥٢(٤,٢٨٤)٣٨,٧٤٠()١٦٤,١٥٧()٢٤٢,٩٣٥(مخصص االنخفاض، صافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,١٠٦,٩٧٩)٨٠,٤٠٨()١٥٨,٣٤٢(٨٤٦,٦٤٩٤٣٠,١٩٥٣٣,٩٨٠٣٤,٩٠٥الفترةأرباح (خسائر) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١,٤٠٦()٣٨٧(- )١,٠١٩(- - - مسيطرة غير الحقوق الملكية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,١٠٥,٥٧٣)٨٠,٧٩٥()١٥٨,٣٤٢(٨٤٦,٦٤٩٤٣٠,١٩٥٣٣,٩٨٠٣٣,٨٨٦المتعلقة بمساهمي المصرفالفترةأرباح (خسائر) 
=======================================================================

الموجودات
٣٠,٩٦٩,٥٩٦٢٤,٩٢٣,٧٠٩٥,٣١٩,٩٥٤٢٩,٨١٦,٦٥٤٢,٧٠٣,٦٢٣٢,٦٤٨,٧١٧٩٦,٣٨٢,٢٥٣موجودات القطاع

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

٣٦,٨٩١,١٤٨١٧,٠٠٣,٣١٤٢,٤١٦,٣٠٠٢٢,٨٥٥,٤٨١٢٨٥,٣٦٦٣,٩٨٨,٧٥٤٨٣,٤٤٠,٣٦٣مطلوبات القطاع
=======================================================================
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية البياناتإيضاحات حول 
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠
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(تتمة)معلومات القطاعات٣٤

كاآلتي:٢٠١٢سبتمبر٣٠المنتهية في للفترةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
وتجارية 

خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات مصرفية 
المجموعقطاعات أخرىخدمات عقاريةأسواق المالخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
اإليرادات والنتائج

٧٢,٥٥٣٢,٦٨١,٦١٥)٣٢,٢٥٦(١,٦٨٢,٢٧١٧٣٥,٨٠٠١٥٤,٥١٢٦٨,٧٣٥إيرادات القطاع، صافي
)١,١٤٨,٤١٢()٦٦,٢٧٦()٥٦,٣٨٩()٤٥,٨٤٥()٦٧,١٤٠()١٥٤,٠٩٩()٧٥٨,٦٦٣(االنخفاض، صافيمصاريف تشغيلية ما عدا مخصص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦,٢٧٧١,٥٣٣,٢٠٣)٨٨,٦٤٥(٩٢٣,٦٠٨٥٨١,٧٠١٨٧,٣٧٢٢٢,٨٩٠أرباح العمليات (هامش)

)٥٧٤,٧٤٩()٣٠٥()١٢٤,٢١٣(-)١٠٩,٢٧٣()١٩١,١٠٦()١٤٩,٨٥٢(االنخفاض، صافيمخصص 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥,٩٧٢٩٥٨,٤٥٤)٢١٢,٨٥٨(٢٢,٨٩٠)٢١,٩٠١(٧٧٣,٧٥٦٣٩٠,٥٩٥الفترةأرباح (خسائر) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨٢٦()٥٦٦(-)٢٦٠(---غير مسيطرة الحقوق الملكية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥,٤٠٦٩٥٧,٦٢٨)٢١٢,٨٥٨(٢٢,٦٣٠)٢١,٩٠١(٧٧٣,٧٥٦٣٩٠,٥٩٥المتعلقة بمساهمي المصرفالفترةأرباح (خسائر) 
=======================================================================

الموجودات
٢٦,٨٥٥,٢٠٢١٩,٩٥٤,٤٨٩٦,٠٠٥,١٠٧٢٤,٥٦٣,٢٢٥٢,٥٩٧,٧٠٧١,٥٦٤,٦٤٩٨١,٥٤٠,٣٧٩موجودات القطاع

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

٣٠,١٠٩,٥٠٠١٦,٦٢٧,٣٨٢٤,٣٣٥,٩٧٢١٨,٢٠٣,٣٣٨٢٩٦,٧٩٢٢,٩٦٨,٢٥٩٧٢,٥٤١,٢٤٣مطلوبات القطاع
=======================================================================

الجغرافيةالمعلومات 
لمجموعة الناتجة من الفروع والشركات الزميلة تعمل المجموعة  في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين، محلية ودولية. تمثل اإلمارات العربية المتحدة المنطقة المحلية التي تتضمن عمليات ا

والشركات الزميلة والتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات المجموعة داخل ، قطر والسودانالعراقفروعالمصرف الصادرة من بعملياتوالتابعة داخل الدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة 
صاح عن ل ومطلوبات المجموعة ، لذلك لم يتم اإلفالدولة تمثل األغلبية الكبرى من ايرادات المجموعة ، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمالي أصو

الموجودات والمطلوبات.،معلومات القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية البياناتإيضاحات حول 
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٤٤ -

الماليةإدارة المخاطر ٣٥

أقصى يظهر الجدول مبالغ المقاصة وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. الية للموجودات المالية ناقصاً 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

ول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.ح٣١اإلفصاح عنها في إيضاح 

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

سبتمبر ٣٠
٢٠١٣

(مدققة)
ديسمبر ٣١

٢٠١٢
سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

(مدققة)
ديسمبر ٣١

٢٠١٢
سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

(مدققة)
ديسمبر ٣١

٢٠١٢
سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

(مدققة)
ديسمبر ٣١

٢٠١٢
سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

(مدققة)
ديسمبر ٣١

٢٠١٢
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

خاضع النخفاض القيمة بصورة فردية
٣٧٥,٦٣٢٥٠١,٧٥٣٧٩٦,٢٢٠١,٤٩١,٢٤٠١٢,٨٠٢١٢,٨٠٢----تسهيالت متعثرة

٦٨٤,١٣٠٩١٢,٢٣١١,٣٩٩,٢٢٦٤٦٥,٠٧٦٩١,٨١٣٩١,٨١٣----مشكوك في تحصيلها
--١٢٩,٨١١١٢٩,٨١١١,٠٥٩,٣٦١٨٦٠,١٤٨٢١٤,٦٩٧٢٢٢,٥٦٧--خسائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٢٩,٨١١١٢٩,٨١١٢,١١٩,١٢٣٢,٢٧٤,١٣٢٢,٤١٠,١٤٣٢,١٧٨,٨٨٣١٠٤,٦١٥١٠٤,٦١٥--القيمة اإلجمالية

)٨١,٣٠٨()٨١,٣٠٨()٦٩٣,٦٥٥()٧٢٩,٢٦٧()١,٥٨٨,٣٧٥()١,٧٥٣,٢٥٣()١٢٩,٨١١()١٢٩,٨١١(--مخصص محدد النخفاض القيمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

----٣٦٥,٨٧٠٦٨٥,٧٥٧١,٦٨٠,٨٧٦١,٤٨٥,٢٢٨٢٣,٣٠٧٢٣,٣٠٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستحق الدفع وغير منخفضة
--٩٥,٧٤٧٩٧,٢٤٩١٠٨,١٢٧١٤٤,٩٤١----يوما٩٠ًأقل من 

--٣٣٨,٦٤٩١٤٨,٠٣٣٦٩٨,٢٣٢١,٠٦٣,٦٦١----يوما٩٠ًأكثر من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

----٤٣٤,٣٩٦٢٤٥,٢٨٢٨٠٦,٣٥٩١,٢٠٨,٦٠٢--
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,٢٦٥,٩٩٦٤,١٢١,٤٨٠٩,٥١٨,٨٠٥٩,٧٥٤,٩٣٧٢٦,٤٩٧,٢٦٨٢٣,٤٢٨,٨٢٣٢٩,٩٨٩,١٥٨٢٤,٩٥٨,٧٢٢٥,٨٣٦,٦٣٩٤,٢٣١,٨٤١منخفضغيرمستحق الدفع أوغير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--)٤٠٧,٦١٤()٤٥٦,٣٥١()٤٠٨,٠٨٥()٤٤٠,٨٦٦(----النخفاض القيمةمخصص جماعي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,٢٦٥,٩٩٦٤,١٢١,٤٨٠٩,٥١٨,٨٠٥٩,٧٥٤,٩٣٧٢٦,٨٥٦,٦٦٨٢٣,٩٥١,٧٧٧٣٢,٠٢٠,٠٤٢٢٧,٢٤٤,٩٣٨٥,٨٥٩,٩٤٦٤,٢٥٥,١٤٨القيم المرحلة
==================================================================================================
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كفاية رأس المال٣٦

٣٠المنتهيتين في للفترة والسنةإن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة 
، استوفت المجموعة كل المتطلبات الفترتين. خالل هاتين على التوالي٢٠١٢ديسمبر ٣١و ٢٠١٣سبتمبر

الخارجية لقوانين رأس المال.

٢بازل 

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

الشق األول

٢,٣٦٤,٧٠٦٢,٣٦٤,٧٠٦رأس المال
١,٧٥٦,٦٧٩١,٧٥٦,٦٧٩احتياطي قانوني

٧٣٩,٠٣٠٧٣٩,٠٣٠احتياطي عام
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان

٢,١٣٥,٢٨٩١,١٨٩,٥١١أرباح محتجزة
٦٠٠,٦١٦- توزيعات أرباح مقترحة

٤,٤٥٠- أرباح مقترح توزيعها لألعمال الخيرية 
)٧٣,٣٥٠()١٢٥,٤٣٢(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

٥,٦٣١,٠٠١٥,٦٢٩,١٦٥صكوك الشق األول
٥٥,١٨١٥٣,٧٧٥مسيطرةالغير حقوق الملكية 

ــــــــــــــــــ
١٢,٩٥٦,٤٥٤١٢,٦٦٤,٥٨٢

)٣٨٣,٠١٣()٣٧٣,٨٦٤(لرأس مالاألولالشق خصومات
ــــــــــــــــــ

١٢,٥٨٢,٥٩٠١٢,٢٨١,٥٦٩إجمالي الشق األول
=====================

الشق الثاني
١,٧٦٥,٩٢٦- الشق الثاني–رأس مال الوكالة 

)١٥٥,٧٠٠()١٥٧,٥٦٤(التغيرات المتراكمة في القيم العادلة
٨٧٣,٣٧٤٧٦٤,٠٦١التمويليةمخصص انخفاض جماعي للموجودات 

ــــــــــــــــــ
٧١٥,٨١٠٢,٣٧٤,٢٨٧

)٣٨٣,٠١٣()٣٧٣,٨٦٤(خصومات الشق الثاني لرأس المال
ــــــــــــــــــ

٣٤١,٩٤٦١,٩٩١,٢٧٤الثانيإجمالي الشق 
ــــــــــــــــــ

١٢,٩٢٤,٥٣٦١٤,٢٧٢,٨٤٣مجموع أساس رأس المال
====================

معدل مخاطر الموجودات
٦٩,٨٧٢,٤٣٥٦١,١٢٤,٨٥٩مخاطر االئتمان
١,٤٢٧,٣٢٤١,٧٣٩,٤٧٠مخاطر السوق

٤,١٩٣,٩٣٦٣,٧٥٨,٣٧٠مخاطر العمليات
ــــــــــــــــ

٧٥,٤٩٣,٦٩٥٦٦,٦٢٢,٦٩٩مجموع معدل مخاطر الموجودات
===================

نسب رأس المال
%٢١,٤٢%١٧,١٢مخاطر الموجوداتمن مجموع معدلمجموع رأس المال النظامي كنسبة 

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

%١٨,٤٣%١٦,٦٧مخاطر الموجوداتمجموع معدلالشق األول كنسبة من مجموع
===================

سبتمبر ٣٠كما في %١٢تخطت الحد األدنى المطلوب من قد ٢إن كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 
%)، تماشياً مع تعليمات المصرف المركزي في اإلمارات العربية المتحدة.١٢: ٢٠١٢ديسمبر ٣١(٢٠١٣
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توزيعات األرباح٣٧

٢٠١٢ديسمبر ٣١% من رأس المال المدفوع للسنة المنتهية في ٢٥,٤٠توزيعات األرباح النقدية بقيمة تم دفع
الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بعد أن تمألف درهم ٦٠٠,٦١٦وتبلغ 

.٢٠١٣مارس٢٨السنوي الذي أقيم في 

٢٠١١ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في % من رأس المال المدفوع٢٤,٤٢توزيعات األرباح النقدية بقيمة تم دفع
الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي أقيم بعدألف درهم، ٥٧٧,٥٤٦وتبلغ 

.٢٠١٢ابريل ٤في 

موسمية النتائج٣٨

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

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


