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عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس اإلدارةتقرير 
٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

شركة مساهمة عامة -يسر مجلس اإلدارة تقديم تقريره مع البيانات المالية الموحدة لمصرف أبوظبي اإلسالمي 
.٢٠١٥ديسمبر ٣١("المصرف") والشركات التابعة له ("المجموعة") للسنة المنتهية في 

التأسيس وتسجيل المكتب
ركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة طبقا ألحكام مصرف في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كشالتأسس 

.١٩٩٧لسنة ٩للمرسوم األميري رقم ووفقاًالقابلة للتطبيقدولة اإلمارات العربية المتحدة ومتطلبات القوانين في 

النشاط األساسي
كما تحددها هيئة الفتوى والرقابة تتم وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، التي تحرم الربا، المجموعةإن أعمال 

ووفقاً لعقود تأسيس الشركات التابعة للمجموعة.الشرعية للمصرف 

أساس إعداد البيانات المالية الموحدة
يعة اإلسالمية كما تقررها هيئة تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، وأحكام وقواعد الشر

دولة اإلمارات العربية المتحدة.القوانين في للمجموعة ومتطلبات الشرعيةرقابة الفتوى وال

مالحظات مالية
مليون درهم) ١,٧٥٠,٧: ٢٠١٤مليون درهم (١,٩٣٤,٠هوورقماً قياسياً ٢٠١٥بلغ صافي أرباح المجموعة لعام 

. أبرز النتائج المالية لكامل السنة هي كما يلي:%١٠,٥بنمو 

صافي إيرادات المجموعة (مجموع صافي الدخل التشغيلي ناقص الموزع للموردين وحملة الصكوك) لعام -
%.١٢,٠مليون درهم) بنمو٤,٥٨٣,٠: ٢٠١٤مليون درهم (٥,١٣٤,٤كان٢٠١٥

مليون درهم ٢,٧٦٠,٣ليصل إلى% ٩,٩ارتفع بنسبة٢٠١٥الربح التشغيلي للمجموعة ("هامش") لعام -
مليون درهم).٢,٥١٢,٠: ٢٠١٤(

مليون درهم)٧٥٧,٨: ٢٠١٤مليون درهم (٨٢٠,٠بلغ٢٠١٥مجموع المخصصات واالنخفاضات لعام -
(١,٩٣٤,٠بلغ رقماً قياسياً وهو ٢٠١٥صافي الربح للمجموعة لعام - مليون ١,٧٥٠,٧: ٢٠١٤مليون درهم 

%.١٠,٥درهم) بنمو
.٢٠١٤درهم في عام ٠,٤٦٥من ٢٠١٥درهم في عام ٠,٥٢٩ربحية السهم للمجموعة ارتفعت إلىإن -
مليار درهم).١١١,٩: ٢٠١٤مليار درهم (١١٨,٤بلغ٢٠١٥ديسمبر ٣١مجموع الموجودات كما في -
(مرابحة، إجارة، وتمويالت إسالمية - ٧٨,٤بلغ ٢٠١٥ديسمبر ٣١) كما في أخرىصافي تمويالت العمالء 

مليار درهم).٧٣,٠: ٢٠١٤مليار درهم (
مليار درهم).٨٤,٨: ٢٠١٤مليار درهم (٩٤,٩ودائع العمالء ، بلغت ٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في -
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عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءا٤٥ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٥ -

الموحدالدخلبيان 
٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية في السنة

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

إيرادات التشغيل
٢٥,٣٤١٣٢,٦٩١المضاربة والوكالة مع مؤسسات مالية،الدخل من المرابحة

الدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت إسالمية
٥٤,٣٦٢,٥٤٩٤,١٠٠,٥٩٧من العمالءأخرى

٢٤٩,١٩٢١٨٦,٩٤٤الدخل من الصكوك اإلسالمية المقيسة بالتكلفة المطفأة 
٦٦٣,١٣٦٧٠,٩٢٤مقيسة بالقيمة العادلةأخرىاتاستثمارمنإيرادات

٢٠,٠٣٢٦,٩٢٢وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة
٧٨٨٥,٣٢٩٧٣٨,٦٣٥، صافيإيرادات الرسوم والعموالت

٧٩,٦٢٧٦٠,١١٤صرف عمالت أجنبيةفروقاتإيرادات
٨٤٥,٧٠٥١١,٩٩٩عقاريةات استثمارالربح من 
٢٠,٠٩٢٢,٤٤٤أخرىإيرادات 

ــــــــــــــــ
٥,٧٥١,٠٠٣٥,٢١١,٢٧٠
ــــــــــــــــ

المصاريف التشغيلية
)١,٢٦٣,٤٨٣()١,٤٠٣,٤٥٨(٩تكاليف الموظفين

)٦٥٥,٩٥٨()٧٧٠,٢٦٥(١٠مصاريف عمومية وإدارية
)١٣٣,٢٩٣()١٤٥,٥٨٤(٢٥و ٢٢االستهالك

)١٨,٢٥٢()٥٤,٧٥٦(٢٦إطفاء الموجودات الغير ملموسة
)٧٥٧,٧٨٣()٨١٩,٩٥٤(١١مخصص االنخفاض، صافي

ــــــــــــــــ
)٢,٨٢٨,٧٦٩()٣,١٩٤,٠١٧(

ــــــــــــــــ

٢,٥٥٦,٩٨٦٢,٣٨٢,٥٠١الربح من التشغيل، قبل التوزيع للمودعين وحملة الصكوك 

)٦٢٨,٢٨٥()٦١٦,٦٢٨(١٢الموزع للمودعين وحملة الصكوك
ــــــــــــــــ

١,٩٤٠,٣٥٨١,٧٥٤,٢١٦الربح للسنة قبل الزكاة والضريبة

)٣,٥٢٦()٦,٣١٥(والضريبةالزكاة 
ــــــــــــــــ

١,٩٣٤,٠٤٣١,٧٥٠,٦٩٠الربح للسنة بعد الزكاة والضريبة
====================

:العائد إلى
١,٩٣١,٦٩٥١,٧٤٦,٨٧٥مساهمي المصرف

٢,٣٤٨٣,٨١٥غير المسيطرةحقوق الملكية 
ــــــــــــــــ
١,٩٣٤,٠٤٣١,٧٥٠,٦٩٠

====================
١٣٠,٥٢٩٠,٤٦٥األسهم العادية (درهم)على األساسي والمخفض الربح

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءا٤٥ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٦ -

الموحدبيان الدخل الشامل
٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية في السنة

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـمايضاحات

١,٩٣٤,٠٤٣١,٧٥٠,٦٩٠بعد الزكاة والضريبةالسنةربح 

خرىالشاملة األالخسارة

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان الدخل الموحد

ات المدرجة بالقيمة ستثمارصافي الخسارة من تقييم اال
)١٤,٣٤٨()٩,٣١٧(٣٤العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٤,٩٠٠()٤,٩٠٠(٤١عضاء مجلس اإلدارة ألمكافآت مدفوعة 

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

)٣٦,٨٨٧()٦٦,٢٤٠(٣٤أجنبيةعملياتتحويلفروقات الصرف الناتجة عن 
٣٤٢١,١٦٧١٨,٧٢٩من التحوط في العمليات األجنبيةالربح

٣٤٢,٩٠٧٦,١٦٢القيمة العادلة من التحوط للتدفقات النقديةالربح ب
ــــــــــــــــ

)٣١,٢٤٤()٥٦,٣٨٣(للسنةخرىالشاملة األالخسارة
ــــــــــــــــ

١,٨٧٧,٦٦٠١,٧١٩,٤٤٦إجمالي الدخل الشامل للسنة
====================

:العائد إلى
١,٨٧٥,٣٠٨١,٧١٥,٦٣١مساهمي المصرف

٢,٣٥٢٣,٨١٥غير المسيطرةحقوق الملكية 
ــــــــــــــــ
١,٨٧٧,٦٦٠١,٧١٩,٤٤٦

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





عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءا٤٥ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٨ -

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد 
٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية في السنة

مساهمي المصرفإلىالعائد

احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
مخاطراحتياطي
أرباح محتجزةاالئتمان

مقترح ربح
توزيعه

مقترح ربح
لألعمال توزيعه
أخرىاحتياطيات الخيرية

الشق صكوك 
المجموعاألول

الملكيةحقوق 
غير المسيطرة

مجموع حقوق 
المساهمين

الف درهمالف درهمالف درهمألف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمإيضاحات

٥,٦٢٥,٤٩٢١٣,٠١٧,٧٠٥٥٦,١٨٧١٣,٠٧٣,٨٩٢)١٦٨,٦٦٨(٢٠١٤٢,٣٦٤,٧٠٦١,٧٥٩,٥٩٧٩١١,٦٩٥٤٠٠,٠٠٠٧٤٤,٤٦٦١,٣٦٠,٤١٧٢٠,٠٠٠يناير١الرصيد في 

١,٧٤٦,٨٧٥٣,٨١٥١,٧٥٠,٦٩٠- - - - ١,٧٤٦,٨٧٥- - - - السنةأرباح
)٣١,٢٤٤(- )٣١,٢٤٤(- )٢٦,٣٤٤(- - )٤,٩٠٠(- - - - خرىاألالشاملةالخسارة

ات مدرجة بالقيمة العادلة من استثمارخسارة  من بيع ال
- - - - ٣٦٨- - )٣٦٨(- - - - ٣٤خالل الدخل الشامل اآلخر

)٢٣٤,١٥٨(- )٢٣٤,١٥٨(- - - - )٢٣٤,١٥٨(- - - - ٣٥مدرجة-األولالشقلصكوكمدفوعة أرباح
)٩٣,٢٠١(- )٩٣,٢٠١(- - - - )٩٣,٢٠١(- - - - ٣٥حكومة أبوظبي–الشق األول لصكوكمدفوعة أرباح

١٧,٦١٧- ١٧,٦١٧١٧,٦١٧- - - - - - - - مدرجة-األولالشقصكوكفيحركةال
- - - - - - )٦٣٥,٢٩٤(- - - - ٣١٦٣٥,٢٩٤أسهم منحة صادرة

)٧٢٥,١٢٣(- )٧٢٥,١٢٣(- - - )٧٢٥,١٢٣(- - - - - مدفوعةموزعةأرباح
)٢٠,٠٠٠(- )٢٠,٠٠٠(- - )٢٠,٠٠٠(- - - - - - خيريةلجمعياتمدفوعةموزعةأرباح
- - - - - - - )١٩٣,٧٣٣(- ٦,٨٦٨١٨٦,٨٦٥- ٣٢احتياطياتإلىمحول
- - - - - ٢٠,٠٠٠- )٢٠,٠٠٠(- - - - خيريةلجمعياتمقترحةموزعةنقديةأرباح
- - - - - - ٧٠٠,٢٠٠)٧٠٠,٢٠٠(- - - - ٣٣للمساهمينمقترحةموزعةنقديةأرباح

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

٥,٦٤٣,١٠٩١٣,٦٧٨,٤٧١٨,١٩٦١٣,٦٨٦,٦٦٧)١٩٤,٦٤٤(٢٠١٥٣,٠٠٠,٠٠٠١,٧٦٦,٤٦٥١,٠٩٨,٥٦٠٤٠٠,٠٠٠١,٢٤٤,٧٨١٧٠٠,٢٠٠٢٠,٠٠٠يناير١في الرصيد

١,٩٣١,٦٩٥٢,٣٤٨١,٩٣٤,٠٤٣- - - - ١,٩٣١,٦٩٥- - - - السنةأرباح
)٥٦,٣٨٣(٢٢)٥٦,٤٠٥(- )٥١,٥٠٥(- - )٤,٩٠٠(- - - - األخرىالشاملةالخسارة

ات المدرجة بالقيمة العادلةستثماراالبيعالخسارة من 
- )١٨(١٨- ٢٦,٥٩٢- - )٢٦,٥٧٤(- - - - ٣٤من خالل الدخل الشامل اآلخر

٥٠٤,٠٠٠- ٥٠٤,٠٠٠- - - - - - ٣٢١٦٨,٠٠٠٣٣٦,٠٠٠و ٣١أسهم حقوق صادرة
)٣,٠٨٩(- )٣,٠٨٩(- - - )٣,٠٨٩(- - - - ٣١تكلفة إصدار أسهم حقوق

)٢٣٤,١٥٨(- )٢٣٤,١٥٨(- - - - )٢٣٤,١٥٨(- - - - ٣٥مدرجة-األولالشقلصكوكمدفوعة أرباح
)٦٤,٥٧٤(- )٦٤,٥٧٤(- - - - )٦٤,٥٧٤(- - - - ٣٥حكومة أبوظبي–الشق األول لصكوكمدفوعة أرباح

٢٨,٩٢٥- ٢٨,٩٢٥٢٨,٩٢٥- - - - - - - - مدرجة-األولالشقصكوكفيحركةال
)٧٠٠,٢٠٠(- )٧٠٠,٢٠٠(- - - )٧٠٠,٢٠٠(- - - - - ٣٣مدفوعةموزعةأرباح
)٢٠,٠٠٠(- )٢٠,٠٠٠(- - )٢٠,٠٠٠(- - - - - - خيريةلجمعياتمدفوعةموزعةأرباح
- - - - - - - )١٩٥,٢٦٠(- ١٩٥,٢٦٠- - ٣٢احتياطياتإلىمحول
- - - - - ٢٠,٠٠٠- )٢٠,٠٠٠(- - - - خيريةلجمعياتمقترحةموزعةنقديةأرباح
- - - - - - ٧٦٩,٠٢٢)٧٦٩,٠٢٢(- - - - ٣٣للمساهمينمقترحةموزعةنقديةأرباح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥,٦٧٢,٠٣٤١٥,٠٦٤,٦٨٣١٠,٥٤٨١٥,٠٧٥,٢٣١)٢١٩,٥٥٧(٢٠١٥٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٢٩٣,٨٢٠٤٠٠,٠٠٠١,٨٥٨,٨٩٩٧٦٩,٠٢٢٢٠,٠٠٠ديسمبر٣١فيالرصيد

=================================================================================================================
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.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءا٤٥ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٩-

بيان التدفقات النقدية الموحد
٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية في السنة

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
١,٩٣٤,٠٤٣١,٧٥٠,٦٩٠للسنةربح ال

تعديالت للبنود التالية:
٢٢١٢,٨٤٣١٢,٥٢٩يةات عقاراستثماراستهالك 

٢٥١٣٢,٧٤١١٢٠,٧٦٤استهالك ممتلكات ومعدات
٢٦٥٤,٧٥٦١٨,٢٥٢إطفاء موجودات غير ملموسة

)٦,٩٢٢()٢٠,٠٣٢(وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة
)٤,٥٦٩()٥,٦٩٧(٦إيرادات األرباح الموزعة

)٢٠,٧١٨()١٠,٢٨٩(٦الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح ات استثمارمحققة من بيع أرباح
)٢٢٨(٦١٥,٤٨٨الخسارةوأات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح استثمارمن ةمحققغير )ربحخسارة (

)١٢٧()٨٨٧(من استبعاد ممتلكات ومعداتربح 
١١٨١٩,٩٥٤٧٥٧,٧٨٣مخصص االنخفاض، صافي

)٦٥٢()٢٤,٧٤٨(٨ات عقاريةاستثمارربح من بيع 
ــــــــــــــــ

٢,٩٠٨,١٧٢٢,٦٢٦,٨٠٢في الموجودات والمطلوبات التشغيليةرقبل التغيالتشغيليةرباح األ

٤,٣٨١,٧٧٧)١,٤٩٤,٥٣٦(النقص في األرصدة لدى المصارف المركزية(الزيادة) 
)٩٦٤,٦٩٣(٦٣٩,٦٥٢أخرىاألرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية في )الزيادة(النقص
)٢٨٢,٧٣٦(١٨٠,١٣٤في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية(الزيادة) النقص 
)٥,٤٣٨,٠٤٠()٥,٠٩٦,٦٦٧(أخرىفي المرابحة وتمويالت إسالمية الزيادة
)٤,٥١٧,٦١٥()١,٠٨٥,٤٤١(في تمويالت اإلجارة الزيادة
)٤,٤٤٩,٩٧١()٥,٣٥٦,٠٥٧(الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح ات استثمارشراء 

٤,٨٨٥,٩٩٥٤,٨٢٤,٤٢٣الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح ات استثمارمتحصالت من بيع 
)٣٩٠,٢٧٣()٣٨٤,٠٥٢(خرىفي الموجودات األالزيادة

٢٨٦,١٦٦)٣٧٦,٢٢٣(في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية الزيادة (النقص) 
١٠,١٥٦,٤٢٠٧,٩٤٠,٤٢٥في حسابات المودعينالزيادة

)٣٩٠,٣٣٨(٧٧,٨٧٦أخرىفي مطلوبات (النقص)الزيادة 
ــــــــــــــــ

٥,٠٥٥,٢٧٣٣,٦٢٥,٩٢٧النقد من العمليات
)٤,٩٠٠()٤,٩٠٠(٤١مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

ــــــــــــــــ
٥,٠٥٠,٣٧٣٣,٦٢١,٠٢٧من األنشطة التشغيليةصافي النقد

ــــــــــــــــ
يةستثماراألنشطة اال

٦٥,٦٩٧٤,٥٦٩مستلمةتوزيعات أرباح
)٢,٩١٥(-العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخردرجة بالقيمة ات ماستثمارشراء 

٩,٤٦٢٣٤,٠٥٢درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمات استثمارمتحصالت من بيع 
)١,١٥٥,٨٥٢()٢,٠٨٦,٠٥٩(ات مدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمارشراء 

٢٢٥,١٧٧٤٧٩,٤٥٦ات مدرجة بالتكلفة المطفأةاستثماراسترداد متحصالت من 
٦,٦٦٧٦,٣٤٣توزيعات أرباح متحصلة من شركة زميلة

)٢٣,٤٩٣()٣٠,٤٤٧(ات في شركات زميلة وشركات ائتالفاستثمارإضافات  في 
)١,٣٤٧,٠٣٣(-٤٥استحواذ أعمالمدفوعات ناتجة عن 

)١,٧٦٤(-ات في عقاراتستثمارالإضافات 
٨٦٨,٧٣٣١,٤٦٣عقاريةات استثمارمتحصالت من بيع

)٢٧٤,٧١٠()٣١٣,٩٢٢(٢٥ممتلكات ومعداتشراء
٦,٥٤٨٥٠٩متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

ــــــــــــــــ
)٢,٢٧٩,٣٧٥()٢,١٠٨,١٤٤(يةستثماراألنشطة االالمستخدم فيصافي النقد

ــــــــــــــــ
األنشطة التمويلية

-٣٢٥٠٤,٠٠٠و ٣١منحة صادرةأسهم 
-)٣,٠٨٩(٣١تكلفة إصدار أسهم منحة

)٢٣٤,١٥٨()٢٣٤,١٥٨(٣٥مدرجة-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول
)٩٣,٢٠١()٦٤,٥٧٤(٣٥أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي

٢٨,٩٢٥١٧,٦١٧مدرجة- الشق األولمتحصالت من صكوك
-)٢,٧٥٤,٣٧٥(٣٠اإلصدار الثانيصكوك موجودات إعادة شراء

)٧٠٨,٧٣٣()٧٢٥,٠٣٨(مدفوعةتوزيعات أرباح 
ــــــــــــــــ

)١,٠١٨,٤٧٥()٣,٢٤٨,٣٠٩(األنشطة التمويليةالمستخدم في صافي النقد 
ــــــــــــــــ

٣٢٣,١٧٧)٣٠٦,٠٨٠(الزيادة في النقدية وشبه النقدية(النقص)

٩,٧٩٠,٢٧٣٩,٤٦٧,٠٩٦يناير١النقدية وشبه النقدية في 
ــــــــــــــــ

٤٠٩,٤٨٤,١٩٣٩,٧٩٠,٢٧٣ديسمبر٣١النقدية وشبه النقدية في 
====================

المرابحة والمضاربة  مع المؤسسات المالية، ،أخرىومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف الربح علىمنالتشغيليةالتدفقات النقديةإن
، هي كما يلي:، الصكوك اإلسالمية وودائع العمالءالعمالءتمويل

٥,٦٥٣,٦٧٤٤,٣٩٠,١٨٧األرباح المستلمة
====================

٥٩٤,٦٦٨٥١٠,٦٦١للمودعين وحاملي الصكوكاألرباح المدفوعة 
=====================
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-١٠-

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 

القانون االتحادي دخل.١٩٩٧لسنة ٩(وتعديالته) ووفقا للمرسوم األميري رقم ١٩٨٤) لسنة ٨المتحدة رقم (
حاديالقانون االتمكانحل ي، ل٢٠١٥يوليو ١شأن الشركات التجارية حيز التنفيذ من ب، ٢٠١٥لسنة ٢رقم 
في بشكل كامل ممتثالًكون يبتقييم تأثير القانون الجديد، ويتوقع أن . يقوم البنك حاليا١٩٨٤ًلسنة ٨رقم القائم

.٢٠١٦يونيو ٣٠أو قبل 

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

كما تحددها هيئة ، الرباالشريعة اإلسالمية، التي تحرم مبادئ وأحكاملاًوفق. إن أعمال المصرف تتم أخرى
شركات التابعة للمجموعة.العقود تأسيس لاًووفقلمصرفالفتوى والرقابة الشرعية ل

فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٨٨باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف 
باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية السودانقطر ووفي العراقوثالثة فروع )فرع٨٨: ٢٠١٤(

تتضمن نشاطات المكتب الرئيسي للمصرف، الفروع . إن هذه البيانات المالية الموحدةالمتحدة والمملكة المتحدة
الشركات التابعة.و

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

.٢٠١٦فبراير١٤للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالموحدةالمالية تم اعتماد إصدار البيانات

تعريفات٢

وتعريفاتها محددة كاآلتي:الموحدةفي البيانات الماليةالمستخدمةالمصطلحات التالية هي 

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

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

االستصناع
هو عقد بين المجموعة (الصانع) والمتعامل (المستصنع) تبيع بموجبه عينا تصنعها له بحيث يتفقان على 

على المجموعة. تقوم مواصفاتها الدقيقة وثمن البيع وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة والمواد الالزمة
تتعاقد معه ومن ثم تقوم مقاولمن خالل أوالمجموعة بتطوير (صناعة) العين محل عقد االستصناع بنفسها 

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

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

جارةموصوفا في الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلأواستأجرته) أوالمجموعة 
بتعاقد مستقٍل ناقٍل للملكية.جرألصل عيني بتمليك المستأجر األصل المؤ
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-١١-

(تتمة)تعريفات٢

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

.بدون أخذ أي ربح أو أي مقابل على ذلك القرضبسداد نفس مبلغ القرض عند أجل القرض

المشاركة
جديد، أو في ملكية ي معين، قائم أو استثمارهي عقد بين المجموعة والمتعامل يساهمان بموجبه في مشروع 

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 تدريجيأجزاء

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

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

ه في مشروع أو نشاط معين ويوزع الربح بين الطرفين حسب الحصص استثمارالطرف اآلخر (المضارب) ب
أو مخالفة أي من شروط عقد و/التقصير وأالمتفق عليها في العقد، ويتحمل المضارب الخسارة في حالة التعدي 

وإال فهي على رب المال.،المضاربة

الوكــالة
الموكل) لآلخر (الوكيل) مبلغا من المال -(األصيلهي 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
عن نسبة محددة من الربح المتوقع كربح تحفيزي للوكيل على حسن األداء. يتحمل الوكيل الخسارة في حالة 

مخالفة أي من شروط وبنود عقد الوكالة، وإال فهي على األصيل.أوصير التقأوالتعدي 

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

ي ملكية سلعة ) أو في ملكية حقوق مترتبة على بيع أصل قائم بعد أن يتملكه حملة الصكوك، أو فالمستقبلفي 
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 

من أصول مشروعات الشركة أو المضاربة.

د أساس اإلعدا٣

افادة التقيد٣,١أ.
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، وأحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية كما 

.دولة اإلمارات العربية المتحدةقوانين تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعة ومتطلبات 

العرف المحاسبي٣,١ب.
بالقيمة العادلة من خالل ات ستثمارإعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االتم 

، والبدائل الشرعية للمشتقات ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرستثماراألرباح أو الخسائر، اال
التي تم إدراجها بالقيمة المعاد والمحتفظ بها كممتلكات ومعداتالمالية والتي تم قياسها بقيمتها العادلة واألرض

تقييمها.
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(تتمة)أساس اإلعداد ٣

(تتمة)العرف المحاسبي٣,١ب.

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

أساس توحيد البيانات المالية٣,١ج.

من البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة له التالية:الموحدةتتكون البيانات المالية 

نسبة الشراكة
٢٠١٥٢٠١٤بلد المنشأالنشــاط

%٩٥%٩٥اإلمارات العربية المتحدةخدمات الوساطة في األسهمالمالية ذ.م.م.أبوظبي اإلسالمي لألوراق شركة 
%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةات في العقاراتاستثمارشركة بروج العقارية ذ. م. م.

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةخدمات عقاريةام بي ام العقارية ذ. م. م.
%١٠٠%١٠٠بي في أيالوساطة في األسهمخدمات ١أديب انفست 

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

--الكانال البريطانيةجزر شركة ذات غرض خاصأديب هولدنجز (جيرسي) ليمتد *
--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 
--جزر الكيمانغرض خاصشركة ذات ليمتد *٢أديب كابيتال انفست 

المصرف تابعة بحكم سيطرةاتشركالهذهوتعتبرهذه الشركاتفي ملكية مباشرة أي المصرفىليس لد* 
.على عملياتها

الموحدة عمليات الشركات التابعة التي يسيطر عليها المصرف. يتم توحيد الشركات تتضمن البيانات المالية
يتم قدرة السيطرة على هذه الشركات. للمجموعةالتابعة عند تاريخ االستحواذ، وهو التاريخ الذي بموجبه يصبح 

السيطرة.هذه قدرة على العن توحيد الشركات التابعة في التاريخ الذي تتوقف توقفال

للشركات التابعة في تواريخ متوافقة مع تلك التي يتبعها المصرف وباستخدام سياسات تم إعداد البيانات المالية
واألرباح والخسائر الناتجة ،محاسبية متوافقة. تم استبعاد جميع األرصدة، المعامالت، اإليرادات والمصروفات

من المعامالت بين شركات المجموعة.

وصافي والخسائرالدخلفي صافي المصرفالحصة الغير مملوكة من قبل غير المسيطرةتمثل حقوق الملكية
وفي بيان المركز الموحدالشامل منفصلةً في بيان الدخل هايتم إدراجوللمجموعةللشركات التابعةالموجودات 

المالي الموحد ضمن حقوق المساهمين منفصلةً عن حقوق مساهمي المصرف.
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٢٠١٥ديسمبر ٣١

-١٣-

(تتمة)أساس اإلعداد ٣

التغيرات في السياسات المحاسبية٣,٢

إن السياسات المحاسبية المتبعة متوافقة مع السياسات المحاسبية في السنة المالية السابقة ما عدا ما هو موضح 
أدناه:

خالل السنة، قامت المجموعة بتطبيق المعايير/ التعديالت الجديدة التالية على المعايير الفعالة للفترات السنوية 
:٢٠١٥يناير ١التي تبدأ في أو بعد 

: خطط المكافآت المحددة: مساهمات الموظفين١٩المحاسبة الدولي رقم معيارتعديالت على 
من المؤسسة 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 
منسوبة لفترات الخدمة كمكافأة سلبية. توضح هذه التعديالت أنه إذا كان معدل المساهمات غير مستقل عن عدد 

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

ألي من مؤسسات المجموعة خطط مكافآت محددة . ال يتعلق هذا التعديل بالمجموعة، حيث ليس ٢٠١٤يوليو 
مع مساهمات من الموظفين أو أطراف ثالثة.

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

المالية الموحدة. 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 

شروط االستحقاق، بما في ذلك:

يجب أن يحتوي شرط األداء على شرط الخدمة؛-
بتقديم الخدمة؛اآلخرقيام الطرف ءثنايجب أن يتحقق هدف األداء أ-
في نفس أخرىيمكن لهدف األداء أن يرتبط بعمليات أو أنشطة الشركة، أو بعمليات وأنشطة شركة -

المجموعة؛
سوق؛متعلق بالسوق أو غير بالا متعلقايمكن لشرط األداء أن يكون شرط-
خالل فترة االستحقاق، فإن شرط ، بغض النظر عن السبب، عن تقديم الخدمة اآلخرإذا توقف الطرف -

الخدمة يعد غير مستوفى.

على المجموعة.التحسيناتلم تؤثر هذه 
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أساس اإلعداد (تتمة)٣

التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)٣,٢

: دمج األعمال٣رقمإلعداد التقارير المالية الدوليالمعيار 
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أن جميع اتفاقيات االعتبار الطارئة المصنفة على أنها مطلوبات (أو 
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 ٩قم غير واقعة ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر
للمجموعة.البيانات المالية الموحدة) ال يؤثر التعديل على طبقاًمكان ذلك 

: قطاعات التشغيل٨الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار
بأثر رجعي وتوضح:التعديالتيتم تطبيق هذه

التجميع في الفقرة معاييريجب على المؤسسة أن تفصح عن األحكام الصادرة من قبل اإلدارة في تطبيق -
التي، بما في ذلك وصف موجز عن قطاعات التشغيل٨من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٢

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

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

.للمجموعةالبيانات المالية الموحدةعلىال يؤثر التعديل

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

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

لألصل بشكل متناسب بحيث تساوي القيمة الدفترية الناتجة القيمة السوقية. باإلضافة إلى ذلك، فإن االستهالك أو 
ثر التعديل على البيانات المالية الموحدة اإلطفاء المتراكم هو الفرق بين القيم اإلجمالية والدفترية لألصل. ال يؤ

للمجموعة.

: إفصاحات عن األطراف ذات العالقة٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم 
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أن مؤسسة اإلدارة (المؤسسة التي توفر خدمات كبار موظفي اإلدارة) 

عن األطراف ذات العالقة. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب من في حال وجود إفصاحاتعالقة هي طرف ذو
اإلدارة اإلفصاح عن النفقات المتكبدة لخدمات اإلدارة. ال يتعلق هذا التعديل المؤسسة التي تستخدم مؤسسة

.أخرىبالمجموعة حيث أنها ال تستلم أي خدمات إدارة من مؤسسات 

٢٠١٣-٢٠١١دورة التحسينات السنوية 
وقد قامت المجموعة بتطبيق هذه التعديالت للمرة األولى في هذه ٢٠١٤يوليو ١حسينات فعالة من إن هذه الت

البيانات المالية الموحدة. تتضمن هذه التحسينات:
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األعمال: دمج٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تطبيق نطاق منالستثناءاتايتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح 

أن:حيث ٣

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

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

التعديل غير متعلق بالمجموعة وشركاتها التابعة.إن

: قياس القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
في المعيار الدولي إلعداد "المحفظةستثنى من "المتطبيق يمكنال يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أنه 

ضمن خرىفقط على الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ولكن أيضاً على العقود األ١٣التقارير المالية رقم
، إذا كان ذلك ممكناً). لم ٣٩(أو معيار المحاسبة الدولي رقم ٩نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

.١٣في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم "محفظة"المستثنى من ة بتطبيق تقم المجموع

في الممتلكاتستثمار: اال٤٠معيار المحاسبة الدولي رقم 
في العقارات والعقار ستثماربين اال٤٠في معيار المحاسبة الدولي رقم اإلضافيةيفرق وصف الخدمات 

المستحوذ عليه من مالك (على سبيل المثال، ممتلكات وآالت ومعدات). يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح 
في معيار المحاسبة الدولي اإلضافية، وليس وصف الخدمات ٣أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ألعمال. ولذلك ال يؤثر التعديل لدمجت المعاملة هي شراء لألصل أو ، يتم استخدامه لتحديد ما إذا كان٤٠رقم 
للمجموعة.البيانات المالية الموحدةعلى 

المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ٣,٣

مفصحللمجموعةالماليةالبياناتإصدارتاريخحتىبعد،فعالةغيرولكنالصادرة،والتفسيراتالمعاييرإن
.فعالةتصبحعندماالتطبيق،إمكانيةحالةفيالمعايير،هذهتطبيقفيالنيةالمجموعةلدى. أدناهعنها

محاسبة الحماية ( تعديالت على المعيار–: األدوات المالية ٩لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ا
إلعدادالدوليو المعيار٧رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليو المعيار٩رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدولي

تقدم المتطلبات الجديدة لمحاسبة الحماية التي توافق بين محاسبة الحماية ومخاطر )٣٩رقمالماليةالتقارير
اإلدارة بشكل وثيق. تحدد المتطلبات كذلك منهج يستند على المبادئ لمحاسبة الحماية ويعالج التناقضات ونواحي

.٣٩الضعف في نموذج محاسبة الحماية في معيار المحاسبة الدولي رقم 
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(تتمة)المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ٣,٣

متطلباتالمعياريقدماالنخفاض في القيمة–المالية األدوات:٩رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
الدوليالمجلسأصدر،٢٠١٥يوليو٢٤في. الحمايةومحاسبةالقيمةفيواالنخفاضوالقياسللتصنيفجديدة

يعكسوالذيالماليةاألدوات٩رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليللمعيارالنهائياإلصدارالمحاسبيةللمعايير
اإلدراج: الماليةاألدوات٣٩رقمالدوليالمحاسبةمعيارويستبدلالماليةاألدواتمشروعمراحلجميع

الدوليكما قم المجلس.٩رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليللمعيارالسابقةاإلصداراتوجميعوالقياس
المحاسبية بمعالجة المخاوف الرئيسية  التي نشأت كنتيجة لألزمة المالية المتعلقة بنموذج تكبد الخسارة للمعايير

الذي يساهم في تأجيل إدراج خسائر االئتمان من خالل إصدار متطلبات ٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم في 
رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليجديدة لالنخفاض في القيمة المبنية على توقع نموذج خسارة ائتمان. إن معيار

، مع إمكانية التطبيق ٢٠١٨يناير ١المتعلق باالنخفاض في القيمة هو للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ٩
المبكر. 

: البيع أو المساهمة ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٠المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ئتالف (تعديالت) بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو شركة اال

في ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٠يعالج المعيار التعارض بين المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
شركة التعامل مع فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي يتم بيعها أو المساهمة بها في شركة زميلة أو 

الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات التي تشكل ائتالف. توضح التعديالت أنه يتم إدراج
، بين المستثمر وشركته الزميلة أو ٣أعماالً، على النحو المحدد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ت التي ال تشكل شركة االئتالف، بالكامل. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودا
ذلك، فقط في حدود الحصص غير المرتبطة للمستثمرين في الشركة الزميلة أو شركة الرغم منأعماالً، مع

١االئتالف. يجب أن يتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي وهي فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة.، مع السماح بالتطبيق المبكر. من غير٢٠١٦يناير 

مشتركمشغلقيامالمعياريتطلب)المعدل(الثنائيةاالتفاقيات: ١١رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
مبادئتطبيقتتطلبأعمالالمشتركةالعمليةنشاطفيهايشكلمشتركة،عمليةمنحصةاستحواذباحتساب

قياسإعادةيتمالبأنهكذلكالتعديالتتوضح. األعمالدمجالحتسابالصلةذو٣رقمالدوليالمحاسبةمعيار
عندالمشتركةالعمليةنفسفيإضافيةحصةاستحواذعندمشتركةعمليةمنسابقاًبهاالمحتفظالحصة

الماليةالتقاريرإلعدادالدوليللمعياراستثنائينطاقإضافةتمذلك،إلىباإلضافة. المشتركةبالسيطرةاالحتفاظ
تكونعندماذلكويشملالسيطرة،العالقةذاتاألطرافتتشاركعندماتنطبقالالتعديالتأنلتحديد١١رقم

علىالتعديالتتطبيقيتم. المسيطرةاألمالجهةلنفسالمشتركةالسيطرةتحتالمالية،للتقاريرالمعدةالشركة
المشتركةالعمليةنفسفيإضافيةحصصأيواستحواذالمشتركةالعمليةفياألوليةالحصةاستحواذمنكال

.المبكرالتطبيقإمكانيةمع،٢٠١٦عاميناير١بعدأوفيتبدأالتيالسنويةللفتراترجعيبأثرفعالةوتكون

إن المعيار هو معيار اختياري التنظيمية المؤجلةالحسابات ١٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يسمح للشركة، التي تخضع أنشطتها لتنظيم األسعار، باالستمرار بتطبيق معظم سياساتها المحاسبية الحالية 
ألرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة عند اعتمادها للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة. يجب على 

عرض الحسابات التنظيمية المؤجلة كبنود ١٤ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الشركات التي تطبق المعيا
في سطور منفصلة في بيان المركز المالي وعرض الحركة الحالية في أرصدة هذه الحساب كبنود في سطور 

المرتبطة منفصلة في األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر. يتطلب المعيار إفصاحات عن طبيعة والمخاطر 
بتنظيم أسعار الشركة وتأثير تنظيم األسعار على بياناتها المالية. إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

. لن يتم تطبيق هذا المعيار باعتبار أن الشركة ٢٠١٦يناير ١فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١٤
لتقارير المالية.هي معد حالي للمعايير الدولية إلعداد ا



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-١٧-

أساس اإلعداد (تتمة)٣

(تتمة)المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ٣,٣

مايوفيالمعيارإصدارتمالعمالءمعالعقودمناإليرادات١٥رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
وفقاً. العمالءمعالعقودمنالناتجةاإليراداتعلىتطبيقهيتمخطواتخمسمنجديدنموذجويحدد٢٠١٥
تتوقعالتيالشراءاعتباراتيعكسبمبلغاإليراداتإدراجيتم١٥رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليللمعيار
إلعدادالدوليالمعيارمبادئتقدم. العمالءإلىالخدماتأوالبضائعتحويلمقابلفيتستحقهاأنالشركة
للتطبيققابلالجديداإليراداتمعيارإن. اإليراداتوإدراجلقياستنظيماًأكثرمنهج١٥رقمالماليةالتقارير

التقاريرإلعدادالدوليةللمعاييروفقاًالحاليةاإليراداتإدراجمتطلباتكافةعلىويسودالشركاتجميععلى
معمعدلأوكاملرجعيبأثرإما٢٠١٨يناير١بعدأوفيتبدأالتيالسنويةللفتراتالتطبيقيتطلب. المالية
. المبكرالتطبيقإمكانية

، ويحدد ٢٠١٦تم إصدار المعيار في يناير : عقود اإليجار١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
مبادئ اإلدراج والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذج محاسبة للمستأجر الواحد 

شهر، إال إذا ١٢ويتطلب من المستأجر إدراج الموجودات والمطلوبات لجميع عقود اإليجار وذلك لمدة تتجاوز 
. لمحاسبة المؤجر، يرحل المعيار إلى حد كبير المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي كان األصل منخفض القيمة

. بناء عليه، يستمر المؤجر بتصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلية، ١٧رقم 
ار للفترات والمحاسبة عن هذين النوعين من عقود اإليجار بشكل مختلف. يجب أن تطبق الشركة هذا المعي

. ويسمح بالتطبيق المبكر للشركات التي تطبق المعيار الدولي إلعداد ٢٠١٩يناير ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 
اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي لهذا المعيار.١٥التقارير المالية رقم 

(٣٨رقمالدوليالمحاسبةومعيار١٦رقمالدوليالمحاسبةمعيار المحاسبةمعيارمبدأتوضح)المعدل: 
منتوليدهايتماقتصاديةمنافعمننمطاًتعكساإليراداتبأن٣٨رقمالدوليالمحاسبةومعيار١٦رقمالدولي
استخدامخاللمناستهالكهايتمالتياالقتصاديةالمنافععنبدالً) منهاجزءاًاألصليعدوالتي(األعمالتشغيل
واآلالتالممتلكاتالستهالكاستخدامهايمكنالاإليراداتعلىالقائمةالطريقةفإنلذلك،وكنتيجة. األصل

التعديالتإن. ملموسةالغيرالموجوداتإلطفاءجداًمحدودةظروففيفقطاستخدامهايتموقدوالمعدات،
.المبكرالتطبيقإمكانيةمع٢٠١٦يناير١بعدأوفيتبدأالتيالسنويةللفتراترجعيبأثرفعالة

٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 
. وتشمل:٢٠١٦يناير ١إن هذه التحسينات فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم -١
عادةً إما من خالل بيعها أو توزيعها على المالك. مجموعات)استبعاد (أو يتم استبعاد الموجودات المتوقفة 

لن يعتبر خطة جديدة لالستبعاد، بل هو يوضح التعديل أن التغيير من واحدة من طرق االستبعاد إلى أخرى
استمرار للخطة األصلية. ال يوجد، بالتالي، أي توقف في تطبيق متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

. يجب أن يطبق هذا التعديل بأثر مستقبلي.٥رقم 
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أساس اإلعداد (تتمة)٣

(تتمة)حيز التنفيذالمعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد ٣,٣

(تتمة)٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

األدوات المالية: اإلفصاحات٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم -٢
مشاركة مستمرة في األصل قد تشكلالتعديل أن عقود الخدمات التي تشمل رسوماًيوضح(أ)عقود الخدمات 

المالي. يجب أن تقوم كل شركة بتقييم طبيعة الرسوم واالتفاقية مقابل التوجيه للمشاركة المستمرة في المعيار 
من أجل تقييم ما إذا كان يلزم اإلفصاح. يجب أن يتم إجراء التقييم لمعرفة ٧الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ل مشاركة مستمرة بأثر رجعي. ومع ذلك، ليست هناك حاجة لتقديم اإلفصاحات أي عقود تقديم خدمات تشك
المطلوبة ألي فترة تبدأ قبل الفترة السنوية التي تقوم فيها الشركة بتطبيق التعديالت ألول مرة.

على البيانات المالية المرحلية ٧(ب)قابلية تطبيق التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يوضح التعديل أن متطلبات اإلفصاح عن التسوية ال تنطبق على البيانات المالية المرحلية المختصرة 

ات المدرجة في التقرير السنوي األخير. يجب المختصرة، إال إذا وفرت هذه اإلفصاحات تحديثاً جوهرياً للمعلوم
أن يطبق هذا التعديل بأثر رجعي.

لصكوكيوضح التعديل بأنه يتم تقييم عمق السوقمكافآت الموظفين ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم -٣
فيها االلتزام. الشركات عالية الجودة على أساس العملة التي يسود بها االلتزام، بدالً من عملة الدولة التي يقع 

الشركات عالية الجودة بتلك العملة، يجب أن يتم استخدام معدالت لصكوكعندما ال يكون هناك سوق عميقة 
الحكومية. يجب أن يتم تطبيق هذا التعديل بأثر مستقبلي.أرباح الصكوك

اإلفصاحات المرحلية يوضح التعديل أن التقارير المالية المرحلية ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم -٤
المطلوبة يجب أن تكون إما في البيانات المالية المرحلية أو مدرجة باإلحالة بين البيانات المالية المرحلية وحيثما 
(على سبيل المثال، في تعليق اإلدارة أو تقرير المخاطر). يجب أن  يتم إدراجها في التقرير المالي المرحلي 

رير المالي المرحلي متاحة للمستخدمين بنفس بنود البيانات المالية المرحلية تكون المعلومات األخرى في التق
وفي نفس الوقت. يجب أن يتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي 

تأثير على المجموعة.

يالت على معيار المحاسبة الدولي إن التعدمبادرة اإلفصاح ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم -٥
١جوهرياً، متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم تغييراعرض البيانات المالية توضح، بدال من أن تغير١رقم 

الحالية. توضح التعديالت:

؛١متطلبات المادية في معيار المحاسبة الدولي رقم ·
والدخل الشامل اآلخر وبيان المركز المالي قد تكون مجزأة؛أن البنود المحددة في بيانات األرباح والخسائر ·
أنه لدى الشركات مرونة فيما يتعلق بالترتيب الذي تعرض به اإليضاحات حول البيانات المالية؛ و·
أنه يجب أن يتم عرض حصة الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة وشركات االئتالف التي تم احتسابها ·

، ويجب أن يتم تصنيفها بين تلك العناصر التي بشكل إجمالي في بند واحدلملكيةباستخدام طريقة حقوق ا
سوف يتم أو لن يتم بعد ذلك إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة.
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أساس اإلعداد (تتمة)٣

(تتمة)المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ٣,٣
(تتمة)٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

مبادرة اإلفصاح (تتمة)١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم -٥
وعالوة على ذلك، توضح التعديالت المتطلبات التي تنطبق عندما يتم عرض المجاميع الفرعية اإلضافية في 

التعديالت فعالة للفترات السنوية بيان المركز المالي وبيانات األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر. إن هذه 
، مع السماح بالتطبيق المبكر. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي ٢٠١٦يناير ١التي تبدأ في أو بعد 

تأثير على المجموعة.

ة رقم ، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالي١٠تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم -٦
هذهتعالجالتوحيد تعديالت المستثنى من: تطبيق ستثمارشركات اال٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٢

بموجب المعيار الدولي إلعداد ستثمارشركات االاالستثناءات علىالتعديالت المسائل التي تنشأ عند تطبيق 
أن اإلعفاء من ١٠. توضح التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٠التقارير المالية رقم 

، عندما تقوم ستثمارعرض البيانات المالية الموحدة ينطبق على الشركة األم التي تعد شركة تابعة لشركة اال
ع شركاتها التابعة بالقيمة العادلة.بقياس جميستثمارشركة اال

أنه يتم توحيد شركة ١٠وعالوة على ذلك، توضح التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
. ستثماروالتي تقوم بتوفير خدمات الدعم لشركة االاستثماروالتي ليست بحد ذاتها شركة استثمارتابعة لشركة 

بالقيمة العادلة. تسمح التعديالت على معيار المحاسبة ستثماركات التابعة األخرى لشركة االيتم قياس جميع الشر
للمستثمر، عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، باإلبقاء على قياس القيمة العادلة الذي تطبقه ٢٨الدولي رقم 

التابعة.حصصها في الشركات على ستثمارشركة االأو شركة االئتالف لالشركة الزميلة 

، ٢٠١٦يناير ١يجب أن يتم تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي وهي فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
مع السماح بالتطبيق المبكر. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة.

الجديدة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للفترة تتوقع اإلدارة أنه سيتم اعتماد هذه المعايير / التعديالت
التي تصبح فيها فعالة. إن اإلدارة في طور تقييم تأثير هذه المعايير / التعديالت الجديدة على البيانات المالية 

الموحدة.

القرارات والتقديرات الهامة٣,٤

إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع 
التي تؤثر على تطبيقات السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المعلنة للموجودات واالفتراضاتالتقديرات 
اإليرادات هذه التقديرات واالفتراضات علىالمالية واإلفصاح عن االلتزامات الطارئة. كما تؤثروالمطلوبات

والمصروفات والمخصصات باإلضافة للتغيرات في القيمة العادلة.

قد تؤثر تلك األحكام والتقديرات واالفتراضات على المبالغ المعلنة في السنوات المالية التالية. ويتم بصورة 
برة التاريخية وعوامل أخرى عديدة. ولتخفيض أثر وهي ترتكز على الخواألحكامالتقديراتتلك تقييممستمرة 

عامل الموضوعية ، قامت المجموعة بوضع معايير محددة لتتمكن من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية. وبما أن 
التقديرات ترتكز على األحكام فإن النتائج الفعلية قد تختلف مما قد يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في تلك 

المخصصات.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-٢٠-

(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٤

االستمراريةمبدأ
قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لتحديد مدى قدرتها على االستمرار، وابدت ارتياحها المتالك الموارد 
الكفيلة بذلك في المستقبل المنظور. أضف إلى ذلك أن المجموعة ال تعتقد بوجود أمور غير مؤكدة مادياً بشكل 

جموعة قد تابعت إعداد البيانات المالية على االستمرار. لذلك فإن المالمجموعةقدرةقد ينتج عنه شك في 
الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

ات المدرجة بالتكلفة المطفأةستثمارالتمويلية واالالموجوداتقيمةفيخسائر االنخفاض
مدىبصفة دورية لتحديدات المدرجة بالتكلفة المطفأةستثمارالتمويلية واالتقوم المجموعة بمراجعة موجوداتها 

. بصفة خاصة، متعثرةبأي موجودات متعلقالالموحد الماليبيان الفي القيمةالنخفاضلزوم إدراج مخصص 
مخصص فإن القرارات من قبل اإلدارة مطلوبة لتقدير حجم ووقت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى 

عوامل بخصوصعلى االفتراضاتة بشكل ضروري عتمدتكون م. إن هذه التقديرات االنخفاض في القيمة
قد تكون النتائج الفعلية مختلفة وقد يؤدي هذا لتغيرات مستقبلية في هذه المخصصات.وومتغيرات متعددة،

انخفاض جماعي للموجودات التمويلية صمخص
خصص انخفاض الفردية، فإن المصرف يسجل مالموجودات التمويليةباإلضافة للمخصصات المحددة مقابل 

فردي.التي ال تكون بحاجة إلى مخصص انخفاض ذات السمات المشتركة جماعي مقابل الموجودات التمويلية 
منذ تاريخ منحه أو ستثمارأو االلألصلمبني على االنخفاض في التقييم الداخلي الجماعيإن هذا المخصص 

االنخفاض في تقييم مخاطر الدولة، القطاع عوامل . إن هذه التقييمات الداخلية تأخذ في عين االعتبار ئهشرا
الصناعي والتراجع التقني، وكذلك االنخفاض أو ضعف التدفقات النقدية المتوقعة.

االلتزامات الطارئة
تجعل حلها معتمدا على إمكانية وقوع، أو عدم وقوع، حدث ما أو أكثر من حدث في االلتزاماتإن طبيعة هذه 

ينطوي، وإلى درجة كبيرة، على حكم تقديري وعلى توقعات االلتزاماتاحتمال تحقق هذه المستقبل. إن تقييم
نتائج أحداث مستقبلية.

تصنيف وقياس الموجودات المالية
إن تحديد وقياس الموجودات المالية تعتمد على طريقة اإلدارة بإدارة موجوداتها المالية باإلضافة إلى خصائص 

في األوراق ات المجموعة استثمارإن .بالنسبة لألصل المالي الجاري تقييمهعليهاعاقد النقدية المتالتدفقات
ومصنفة بشكل مناسب.مقيسةالمالية 

المجموعة كمؤجر -التزامات التأجير التشغيلي 
. إنه في تقدير العقاريةات ستثمارمحفظة االمن خالل اتفاقيات عقود إيجاربالدخول في المجموعةقامت 

، بأنها ال زالت تحتفظ بالجزء األكبر من المخاطر والمنافع المتعلقة التأجيرالمجموعة، وبناء على تقييم شروط 
.ةباقتناء هذه العقارات ولذلك قررت إدراج هذه العقود على أنها عقود تأجير تشغيلي
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(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٤

قيد التطويرعقارية وعقاراتات استثمار
العقاريةات ستثمارلقد قامت المجموعة بتعيين مقيم عقارات مستقل لتزويدها ببيانات موثوقة عن القيم العادلة لال

. لقد تم إدراج أسس التوقعات وتقييم االنخفاضالتقرير، ألغراض عرضها في اإليضاحاتتاريخفي كما
.٢٢مة للمقيم المستقل في إيضاح رقم والطريقة المستخد

القيم العادلة لألدوات المالية
في حال عدم وجود أسواق نشطة لتحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز 

ية. يتم استخدام التدفقات النقدطريقة خصمالمالي الموحد، يتم تحديد القيم العادلة بناء على طرق تقييم منها 
معطيات متاحة من األسواق المالية عند اإلمكان. في حال لم يكن هذا ممكناً، فإن بعض التقديرات تكون مطلوبة 
لتحديد القيم العادلة. إن هذه التقديرات تتطلب بعض المعطيات كمخاطر السيولة و مخاطر االئتمان والتقلبات. 

قد تؤثر في القيم العادلة المدرجة لألدوات المالية.إن التغير في التقديرات حول هذه العوامل

العقاراتتصنيف 
قامت اإلدارة خالل عملية تصنيف العقارات باتخاذ عدة أحكام. هناك حاجة لمثل تلك األحكام للتمكن من تحديد 

ومعدات. وضعت ممتلكاتعقار قيد التطوير أوعقاري،استثمارما إذا كان عقار ما مؤهل للتصنيف ك
العقارات قيد ات العقارية، ستثمارااللتعريف المجموعة معايير معينة حتى تستطيع الحكم بصورة منتظمة وفقاً 

صلة والتوجيهات المتعلقة ف. عند اتخاذ أحكامها، تلجأ اإلدارة إلى الشروط المالتطوير والممتلكات والمعدات
، ١٦، والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢ر المحاسبي الدولي رقمعلى النحو المبين في المعياالعقاراتبتصنيف 

، وبصفة خاصة، استخدام الممتلكات على النحو الذي تحدده اإلدارة.٤٠والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ائتالفوشركاتات في شركات زميلةستثماراالفينخفاضاال
على نحو منتظم لتحديد إن كان هناك ما االئتالفوشركاتاتها في الشركات الزميلة استثمارتراجع اإلدارة 

ات في الشركات الزميلة قد تعرضت النخفاض في ستثماريشير إلى انخفاض قيمتها. إن تحديد ما إذا كانت اال
قيمتها يستلزم من اإلدارة أن تقوم بتقييم ربحية المنشأة المستثمر فيها، وسيولتها، وعجزها المالي، وقدرتها على 

. بحال تم مراجعة االنخفاض من قبل ليد تدفقات نقدية تشغيلية من تاريخ االستحواذ وحتى المستقبل المنظورتو
كمصروف في ستثماريتم االعتراف بالفارق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة المدرجة لالاإلدارة،

بيان الدخل الموحد.

ت، ممتلكات قيد التطوير والمبالغ المدفوعة مقدماً مقابل شراء ممتلكاات العقاريةستثمارمراجعة انخفاض اال
مقابل شراء مدفوعة مقدماً قيد التطوير والمبالغ اللعقاراتت العقارية وااستثماراالاالنخفاض في قيمةيتم تقييم

ناك مؤشر على أن تلك يكون هعندمالوحدات الفردية المولدة للنقد على أساس تقدير التدفقات النقدية لممتلكات،
الموجودات قد تعرضت لخسارة انخفاض. يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع إلى أوضاع السوق الحالية 
واألسعار القائمة في نهاية فترة بيان المركز المالي واالتفاقيات التعاقدية وتقديرات األعمار اإلنتاجية للموجودات 

للنقد ت الخصم التي تعكس تقديرات السوق الحالي للقيمة الزمنيةوالمخصومة باستخدام مجموعة من معدال
والمخاطر المحددة لألصل. تتم مقارنة صافي القيم الحالية بالمبالغ الدفترية لتقييم أي انخفاض.

يتطلب تقييم ظروف السوق الحالية، ويشمل ذلك تكلفة إكمال المشاريع، اإليجارات المستقبلية ومعدالت اإلشغال 
وتقييم هيكل المشاريع الرأسمالية ومعدالت الخصم، من اإلدارة إجراء تقديرات. تقوم اإلدارة باستخدام الخبراء 

الداخليين والخارجيين إلجراء هذا التقدير.
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(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٤

االنخفاض في الشهرة
تقوم المجموعة بتحديد اذا ما كان هناك انخفاض في الشهرة، وذلك بشكل سنوي. يتطلب هذا األمر تقدير القيمة 

القيمة في االستعمال للوحدات المولدة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها. إن تقدير باستخداملالستردادالقابلة 
دفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدات المولدة للنقد القيمة في االستخدام يتطلب من المجموعة أن تقدر الت

القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.احتسابوأيضاً أن تختار معدل خصم مناسب من أجل 

العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات
مد على االستخدام المتوقع يتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات على طول عمرها االنتاجي المقدر، والذي يعت

لألصل واالستهالك المادي، والذي يعتمد على عوامل تشغيلية.

اندماج األعمال
األعمال القيام بتوزيع سعر الشراء على مختلف الموجودات والمطلوبات الستحواذتتطلب المعالجة المحاسبية 

التابعة لألعمال المستحوذ عليها. ويتم توزيع سعر الشراء لغالبية الموجودات والمطلوبات من خالل تسجيلها 
ل اإلدارة وغالباً بقيمتها العادلة المقدرة. ويتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها من قب

بالمقبوضات امة بما في ذلك االفتراضات فيما يتعلق ستخدام التقديرات واالفتراضات الهما ينطوي على ا
وغيرها من الموجودات اإلنتاجي للموجودات الغير ملموسةعمر ال،معدالت الخصموالمدفوعات المستقبلية،

ت المتاحة لتحديد القيمة العادلة. في حال تطلب األمر، وعوامل السوق. تستخدم إدارة المجموعة جميع المعلوما
على المجموعة إكمال تحديد القيمة العادلة وتوزيع سعر الشراء خالل فترة سنة بعد االستحواذ.

الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

الموحدة:فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تم تبنيها عند إعداد البيانات المالية 

احتسـاب اإليرادات
مرابحـة

يتم إدراج إيرادات المرابحة على مدى فترة العقد وفق أساس زمني محدد وبناء على المبلغ المتبقي من تكلفة 
المرابحة.

االستصنـاع
النقدي للمصنوع للمتعامل وتكلفة الثمنيتم حساب عوائد االستصناع وهامش الربح المتعلق بها (الفرق بين 

لمصرف) على أساس استحقاقاتها الزمنية.لستصناع اإلجمالية اال
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

(تتمة)احتسـاب اإليرادات

اإلجارة
يتم إدراج إيرادات اإلجارة وفق أساس زمني على مدى فترة العقد.

المشاركــة
على أساس زمني يعكس العائد الفعلي على المشاركة يتم حساب الدخل من المشاركة على أساس تخفيض رصيد 

.األصل

المضاربــة
على التمويل بالمضاربـة على أساس االستحقاق إذا كان باإلمكان قياس الدخل أو الخسائريتم إدراج الدخل أو 

دخل عندما يتم توزيعه من قبل المضارب، بينما تسجل الخسارة الخسائر بدقة. وبخالف ذلك فإنه يتم إدراج ال
عند إعالنها من قبل المضارب.الموحد للمصرفالدخلبيانفي 

صكــوك
يتم حساب الدخل وفق أساس زمني محدد على مدى فترة الصكوك.

بيـع الممتلكات
عند استيفاء الشروط التالية:الممتلكاتيتم إدراج اإليرادات من بيع 

تم اكتمال عملية البيع وتوقيع العقود؛·
، كاف ليكون المشتري ملتزماً الموحدةالمبدئي للمشتري حتى تاريخ البيانات الماليةستثمارأن يكون اال·

وبإتمام عملية الشراء؛
ال يكون للمجموعة أي و،أن تقوم المجموعة بنقل عوائد ومخاطر التملك للمشتري من خالل معاملة بيع·

في الممتلكات.مستمرتدخل جوهري

يتم تسليم الوحدة إلى وعندمايتم تأجيل احتساب العوائد من بيع الوحدات السكنية حتى االنتهاء من أعمال البناء
المشتري.

إيرادات الرسوم والعمولة
ت الصلة.يتم إدراج إيرادات الرسوم والعمولة عندما يتم تنفيذ الخدمات ذا

إيرادات اإليجـار
بطريقة القسط الثابت على مدى مدة العقد.العقاريةاتستثماريتم إحتساب إيرادات اإليجارات المتعلقة باال

اتستثماراالبيعمنالربح
إيرادات تتمثل بالفرق بين ات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ستثمارإن الربح أو الخسارة من بيع اال

ات بتاريخ البيع ناقصأ أي تكاليف تتعلق بالبيع، ويتم إدراجها في بيان الدخل ستثمارالبيع والقيمة الدفترية لهذه اال
الموحد.
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

(تتمة)احتسـاب اإليرادات
(تتمة)اتستثماراالبيعمنالربح

ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تمثل الفرق بين إيرادات ستثمارإن الربح والخسارة من بيع اال
البيع وبين التكلفة األولية ناقصاً أي تكاليف للبيع ويتم إدراجها في بيان الدخل الشامل الموحد. وتدرج في حساب 

لدخل الموحد.التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين وال تدرج في بيان ا

توزيعات األربــاح
ات األسهم عندما يكون هناك حق لتسلم هذه التوزيعات.استثماريتم إدراج توزيعات األرباح من 

تكلفة بيـع العقارات
تتضمن تكلفة بيع العقارات كلفة التطوير. تتضمن تكاليف التطوير تكاليف البناء والبنية التحتية.

.إدراجها في البيانات المالية الموحدة للمجموعةالدفترية التي تمإن تكلفة بيع األرض تتكون من القيمة 

األدوات المالية

االعتراف والقياس
تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. إن الموجودات المالية للمجموعة ملخصة كما 

يلي:

العمالءتمويالت ·
أخرىاألرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية ·
مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية·
ات في صكوكاستثمار·
؛ ات في أدوات الملكيةاستثمار·
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى؛ و·
للمشتقاتالشريعة اإلسالميةمع المتوافقة البدائل ·

للمجموعة من التالي:تتألف تمويالت العمالء 

؛ وأخرىمرابحة وتمويالت إسالمية ·
تمويالت إجارة·

إلعداد مبادئ التصنيف والقياس للمعيار الدولي ،، تبنت المجموعة بشكل مبكر٢٠١١يناير ١إعتباراً من 
لهذا المعيار.االنتقاليةوفقاً لألحكام قيد اإلصدار في ذلك الوقت "األدوات المالية" ٩التقارير المالية رقم 

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

العادلة.
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الهامة (تتمة)المحاسبيـةالسياسـات ٤

األدوات المالية (تتمة)

التصنيف
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

في ستثماروتمويالت اإلجارة، كتمويالت العمالء واالخرىيتم قياس المرابحة والتمويالت اإلسالمية األ
صكوك، بالتكلفة المطفأة، في حال:

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

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

بالقيمة العادلة.خرىيتم الحقاً قياس الموجودات المالية األ

) ”FVTPL“الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (
، ما لم تصنف FVTPLات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرستثماريتم تصنيف اال

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

التي ال تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو خرىإن الموجودات المالية األ
التي تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة والتي صنفت بالقيمة العادلة الموجودات المالية. وكذلك FVTPLالخسائر 

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

ظهر من قياس الموجودات أو المطلوبات أو يي قد قلل تناقض القياس أو االعتراف الذلتصنيف يلغي أو يا
االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليها بأسس مختلفة.

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

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

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

. FVTOCIات أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارتصنف 

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

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
أو كضمان مالي.كانت البدائل الشرعية للمشتقات المالية غير مصنفة كأداة تحوط فعالة ·
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس
بالتكلفة المطفأةالمدرجةالموجودات المالية أو المطلوبات المالية

ناقصاً مخصص ات في الصكوكستثمارمتضمناً التحويالت وااليتم 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.

، المرابحة، أخرىلمالية على األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالمية تشتمل الموجودات ا
غير مدرجة في متوقعة. هذه األصول أومالية ذات دفعات ثابتةأخرىاإلجارة، المضاربة وتمويالت إسالمية 

مع عدم وجود ملينالمتعاعندما 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 

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

بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ خرىئع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية األيتم إدراج الحسابات وودا
مشطوبة أو مخصصات، إن وجدت.

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

(على ، والبطاقات اإلسالمية المغطاة ستصناعااليتكون التمويل اإلسالمي من مديني المرابحة، المضاربة، 
. أخرىوتمويالت إسالمية أساس المرابحة) 

عن المبلغ النقدي المعادل له.دال يزيفي البيانات المالية الموحدة برصيد ستصناعااليتم قياس وإدراج تكلفة 

.انخفاضمخصصناقصاً أية المطفأة (باستثناء الدخل المؤجل)بالتكلفةخرىالتمويالت اإلسالمية األيتم إدراج 

يتم تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر من خالل عقود مستقلة 
المنافع المترتبة على ملكية هذه األصول ناقلة للملك عند نهاية اإلجارة ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر و

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 ذلكفي اإليجار المدرج القائم ستثمارلصافي اال

")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 

إعادة القياس في بيان الدخل الموحد. ويتم تضمين صافي األرباح أو الخسائر المعترف بها في بيان الناتجة عن 
ات".ستثمارالدخل الموحد تحت بند "إيرادات اال
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس (تتمة)
")FVTOCIخالل الدخل الشامل اآلخر ("الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

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

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

اختبار يتطلب إجراءة تصنيفها إلى أرباح محتجزة. اليتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولكن يتم إعاد
.FVTOCIبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مقيسةالالمالية لموجودات افي قيمةنخفاضلال

ات المدرجة في األسواق المالية ذات حركة نشطة بالرجوع إلى األسعار ستثماريتم تحديد القيمة العادلة لال
المعلنة.السوقية 

:إحدى الطرق التاليةالتي ال يوجد لها أسواق نشطة، يتم قياس القيمة العادلة بناء على خرىات األستثمارلال

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

المعلنةالوسطاءأسعار·
ي السوقفالمعامالت األخيرة·

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

.ستثماراال

)i(االعتراف / إيقاف االعتراف
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بتقوم المجموعة بصورة مبدئية باالعتراف 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل والموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةالماليةوالموجودات 
المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة ، أي التاريخ الذي تصبح فيه التسويةفي تاريخ الشامل اآلخر 

باألداة. 

الموجودات للطرف المقابل. يتم االعتراف دفعفي اليوم الذي يتم فيه للمتعاملينويتم االعتراف بالتمويالت 
بالمطلوبات المالية في التاريخ الذي تصبح به المجموعة طرفاً لألداة المتعاقد عليها.

بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية الخاصة بالتدفقات النقدية للموجودات المالية يتم إيقاف االعتراف
عند القيام بتحويل الموجودات المالية. ويتم ايقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تنتهي ، أي المعنية أو

هي مدته. ه أو تنتؤعندما يتم تسوية االلتزام المحدد في العقد أو يتم إلغا

المالية يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات 
عندما يتم بيعها ، ويتم االعتراف بالمبالغ المدينة المترتبة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

في التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة ببيع الموجودات. تستخدم المجموعة طريقة المشتريوالمستحقة الدفع من 
التعريف المحددة لتحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن إيقاف االعتراف. 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-٢٨-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس (تتمة)

)ii(مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي عندما يكون هناك 

المعترف قابل للتطبيق بمقاصة المبالغ اإلسالميةالشريعةحق قانوني وشرعي واجب التطبيق يتناسب مع مبادئ 
تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس وتكون هناك النية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو بها 

الوقت.

)iii(انخفاض قيمة الموجودات المالية
المتعاملينتمويالت

بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمتعاملينيتم احتساب القيمة القابلة لالسترداد للتمويالت المقدمة 
ة، وال يتم خصم األرصدة قصيرة األجل. يتم بيان لألداالمتوقعة ، مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي

التمويالت صافية من مخصصات انخفاض القيمة. ويتم تكوين المخصصات المحددة وفقاً للقيمة المرحلة 
للتمويالت التي يتم تحديدها بأن قيمتها انخفضت بناءاً على مراجعة دورية لألرصدة المستحقة وذلك لتخفيض 

لقابلة لالسترداد. ويتم االحتفاظ بمخصصات عامة لتخفيض القيمة المرحلة لمحافظ هذه التمويالت لقيمتها ا
في االعتراف بالتغييرتمويالت مشابهة إلى قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد بتاريخ بيان المركز المالي. ويتم 

سترداد ويتم استنفاذ ضمن بيان الدخل. وعندما يتبين أن التمويل غير قابل لالاالنخفاض في القيمةمخصصات
كافة اإلجراءات القانونية الضرورية ، يتم تحديد الخسارة النهائية ويتم حذف التمويل. 

وفي حال طرأ في فترة الحقة انخفاض على مبلغ خسارة انخفاض القيمة وكان باإلمكان ربط االنخفاض بشكل 
أو المخصص من خالل بيان الدخل موضوعي بحدث وقع بعد تخفيض القيمة ، يتم عكس القيمة المخفضة

الموحد.

التسهيالت االئتمانية المعاد التفاوض بشأنها
على الضمانات. قد يشمل االستحواذإلعادة هيكلة التسهيالت المالية وليس يسعى المصرفحينما يكون ممكناً، 
واالتفاق على شروط جديدة. عند إعادة التفاوض على شروط جديدة، يتم قياس أي الدفعذلك تمديد اتفاقيات 

انخفاض باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي كما تم احتسابه قبل تعديل الشروط وتصبح تسهيالت التمويل غير 
لمدفوعات بشكل دوري بهدف ضمان أن ابشأنهامستحقة. تقوم اإلدارة بمراجعة التسهيالت المعاد التفاوض 

. تستمر التسهيالت التمويلية بالتعرض لتقييمات االنخفاض الفردية أو من المتوقع ظهورها بشكل كبيرالمستقبلية 
الجماعية، ويتم احتسابها باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي لهذه التسهيالت التمويلية.

تقييم الضمانات
ضمانات بهدف تقليل المخاطر على الموجودات المالية. تكون حينما يكون ممكناً، يسعى المصرف الستخدام ال

الضمانات في عدة أشكال مثل النقد واألسهم وخطابات الضمان/ االئتمان والعقارات والمدينون والمخزون 
وتحسينات االئتمان مثل اتفاقيات التسوية. يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات خرىوالموجودات الغير مالية األ

،  كلما كان ذلك ممكنا،عند التأسيس وبناء على جدول التقارير للمصرف، ويقوم المصرفكحد أدنى عام بشكل
البيانات السوقية النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. بينما يتم تقييم الموجودات باستخدام

النماذج. يتم تقييم الضمانات الغير مالية، التي ال يكون لها قيمة سوقية محددة باستخدامخرىالمالية األ
.تعامالت السوق، عوائد اإليجارات والبيانات المالية المدققةكالعقارات بناء على 
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الموجودات غير الماليةانخفاض قيمة 
مركز مالي لتحديد فيما إذا كان هنالك دليل على تتم مراجعة القيم المرحلة لموجودات المجموعة بتاريخ كل بيان 

انخفاض القيمة. وفي حال وجود دليل على ذلك ، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  يتم االعتراف 
وزت القيمة المرحلة لألصل قيمته القابلة لالسترداد. ويتم االعتراف بأي ابخسائر انخفاض القيمة في حال تج

ة ضمن بيان الدخل الموحد. بغرض تقييم انخفاض القيمة ، يتم تجميع الموجودات إلى أدنى انخفاض في القيم
مستوى يمكن أن يكون له تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل (الوحدات المنتجة للنقد). تتم مراجعة 

س أي تغيرات قد تطرأ الموجودات غير المالية ، باستثناء الشهرة التجارية ، التي تتعرض النخفاض القيمة لعك
على انخفاض القيمة بتاريخ كل بيان مركز مالي.

قياسات القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي سعر الشراء الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام ضمن معاملة منظمة 

تراض أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل بين متعاملي السوق بتاريخ القياس. تعتمد قياسات القيمة العادلة على اف
االلتزام تحصل إما:

في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو·
بظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام.·

يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة.

السوق باستخدامها عند والقيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يقوم متعامليتم قياس
تصرف متعاملي السوق فيما يصب في أفضل مصالحهم االقتصادية.يتسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن 

تعاملي السوق على توليد المنافع االقتصادية إن قياس القيمة العادلة لألصل الغير مالي تأخذ باالعتبار قدرة أحد م
من خالل استخدام األصل في أفضل مجاالت استخداماته أو من خالل بيعه إلى أحد المتعاملين اآلخرين في 

السوق والذي قد يستخدم األصل في أفضل مجاالت استخداماته.

فر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف والتي تتو
وذلك بزيادة استخدام المعطيات الملحوظة ألقصى حد والتقليل قدر المستطاع من استخدام المعطيات الغير 

).٤٤ملحوظة (إيضاح 

اندماج األعمال
ل ضمن اندماج األعمال تتم محاسبة تملّك األعمال التجارية باستخدام طريقة االستحواذ. ويتم قياس البدل المنقو

بالقيمة العادلة، والتي يتم حسابها على أنها مجموع القيم العادلة للموجودات التي ينقلها المصرف بتاريخ التملك، 
والمطلوبات التي يتحملها المصرف إلى مالكي المنشأة المشتراة السابقين باإلضافة إلى حصص حقوق الملكية 

يطرة على المنشأة المشتراة. يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة بعمليات التي أصدرها المصرف في مقابل الس
التملك في بيان الدخل الموحد عند تكبدها.

في تاريخ االستحواذ، يتم االعتراف بالموجودات الممتلكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بقيمها العادلة 
بتاريخ االستحواذ، ما عدا الحاالت التالية:
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اندماج األعمال (تتمة)
ات الضريبية المؤجلة باإلضافة إلى المطلوبات أو الموجودات المتصلة يتم االعتراف بالموجودات أو المطلوب

ومعيار المحاسبة ضرائب الدخل؛١٢بترتيبات منافع الموظفين وقياسها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
، مكافآت الموظفين على التوالي؛١٩الدولي رقم 

بترتيبات الدفع على أساس األسهم للمنشأة المشتراة يتم قياس المطلوبات أو أدوات حقوق الملكية المتصلة ·
أو ترتيبات الدفع على أساس األسهم التي دخل فيها المصرف الستبدال ترتيبات الدفع على أساس األسهم 

الدفع على أساس األسهم بتاريخ التملك؛ و٢للمنشأة المشتراة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
االستبعاد) التي تصنف كمحتفظ بها للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقارير مجموعةدات (أو يتم قياس الموجو·

موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات متوقفة وفقاً لذلك المعيار.٥المالية رقم 

يتم قياس الشهرة كالزيادة على مجموع البدل المنقول، ومقدار أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة المشتراة، 
المستَحوذ عليها التي كانت تحتفظ بها سابقاً في المنشأة المستحوِذة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية للشركة 

القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بتاريخ التملك. تلكةالمم(إن وجدت) على صافي القيمة العادلة للموجودات 
القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة الممتلكةفي حال، بعد إعادة التقييم، تجاوز صافي مبالغ الموجودات 

بتاريخ التملك مجموع البدل المنقول ومبالغ أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة المشتراة والقيمة العادلة لحصة
(إن وجدت)، يتم االعتراف المستَحوذ عليها التي كانت تحتفظ بها سابقاً في المستحوِذةحقوق الملكية للشركة 

بالزيادة مباشرة في بيان الدخل الموحد كربح عند االستحواذ على ملكية مسيطرة.

بية من صافي موجودات إن الملكية غير المسيطرة والتي هي حصة ملكية حالية وتخول مالكيها إلى حصة تناس
المنشأة في حالة التصفية يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية للملكية غير المسيطرة 

أساس القياس من . يختلف المستَحوذ عليهامن المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات القابلة للتحديد في المنشأة 
.أخرىمعاملة إلى 

ما يشتمل البدل المنقول بواسطة المصرف في اندماج األعمال على موجودات أو مطلوبات ناتجة عن ترتيب عند
بدل محتمل، يتم قياس البدل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ تملكه ويتم إدراجه كجزء من البدل المنقول في 

محتمل والتي يمكن اعتبارها تعديالت فترة القياس اندماج األعمال. يتم تعديل التغيرات في القيمة العادلة للبدل ال
بأثر رجعي، مع عمل تعديالت مقابلة على الشهرة. إن تعديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنشأ عن 
(والتي ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة اعتباراً من  "فترة القياس"  معلومات إضافية يتم الحصول عليها خالل 

الوقائع والظروف السائدة بتاريخ التملك.تاريخ التملك) حول 

إن المحاسبة الالحقة للتغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي ال يمكن اعتبارها تعديالت فترة القياس 
تعتمد على كيفية تصنيف البدل المحتمل. ال تتم إعادة قياس البدل المحتمل والمصنف كحقوق ملكية في تواريخ 

، ويتم حساب التسوية الالحقة له ضمن حقوق الملكية. يتم إعادة قياس البدل المحتمل والمصنف تقارير الحقة
على أنه أحد الموجودات أو المطلوبات في تواريخ تقارير الحقة، مع االعتراف بالربح أو الخسارة المقابلة في 

بيان الدخل الموحد.

مصرف في حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً في المنشأة عندما يتم دمج األعمال على مراحل، يتم قياس حصة ال
بالقيمة العادلة في تاريخ التملك (تاريخ تولي المصرف السيطرة) ويتم االعتراف بما ينتج من المستَحوذ عليها

المستَحوذ عليها ربح أو خسارة، إن وجدت، في بيان الدخل الموحد. إن المبالغ الناشئة عن الملكية في المنشأة 
قبل تاريخ التملك والتي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد 

في حال كانت هذه المعالجة مالئمة فيما لو تم استبعاد تلك الملكية.
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اندماج األعمال (تتمة)
تكتمل المحاسبة األولية الندماج األعمال مع نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث فيها االندماج يقوم إذا لم

المصرف بأخذ مخصصات عن المبالغ االنتقالية للبنود التي لم تكتمل محاسبتها. ويتم تعديل هذه المبالغ خالل 
لك لتعكس المعلومات الجديدة التي تم فترة القياس، أو يتم االعتراف بموجودات أو مطلوبات إضافية، وذ

الحصول عليها حول الوقائع والظروف القائمة بتاريخ التملك، إذا كانت معروفة، والتي يمكن أن تكون قد أثرت 
على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.

عليها في دمج األعمالالمستحوذالموجودات غير الملموسة 
الملموسة المستحوذ عليها في دمج األعمال والمدرجة بشكل منفصل عن الشهرة يتم إدراج الموجودات غير 

بعد اإلدراج المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ والتي تعتبر تكلفة الشهرة.
متراكمة.واالنخفاض الاإلطفاء خسائر اناقصبالتكلفةالمستحوذ عليها في دمج األعمال الملموسة 

يتم إدراج اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي 
المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية، مع تأثير أي تغييرات في التقدير والتي تحتسب 

لى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالي:على أساس مستقبلي. تستند معدالت االستهالك ع

سنوات٨عالقات العمالء
سنوات٨ودائع غير ملموسة أساسية

الشهرة
يتم االعتراف بالشهرة الناتجة عن االستحواذ كموجودات ويتم قياسها مبدئياً بالتكلفة، التي تمثل فائض تكلفة 

األعمال على حصة المصرف في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة إندماج
المحددة. وفي حال كانت حصة المصرف، بعد إعادة التقييم، من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

كلفة اندماج األعمال فإنه يتم تسجيل تزيد عن مجموع تالمستَحوذ عليها والمطلوبات المحتملة المحددة للمنشأة 
الزيادة فوراً في بيان الدخل الموحد.

ألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات المنتجة للنقد في المصرف والتي يتوقع 
د والتي تم توزيع استفادتها من عملية االندماج. يتم إجراء اختبار سنوي النخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنق

الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقارباً إذا وجد ما يشير إلى انخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة 
لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها المدرجة يتم تحميل خسارة االنخفاض أوالً لتخفيض القيمة 

للوحدة تناسبياً على أساس القيمة المدرجة خرىلى الموجودات األعلى الوحدة ثم عالموزعةالمدرجة للشهرة 
لكل موجود في الوحدة. إن خسائر انخفاض القيمة المسجلة للشهرة ال يمكن عكسها في فترات الحقة.

عند استبعاد إحدى الشركات التابعة أو المنشآت تحت السيطرة المشتركة يتم تضمين قيمة الشهرة المخصصة لها 
الناتجة من االستبعاد.الخسارةالربح أو لتحديد
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في شركات زميلة استثمار
المجموعة في الشركات الزميلة على أساس طريقة حقوق الملكية المحاسبية. إن الشركة استثماريتم احتساب 

.الزميلة هي شركة تمارس المجموعة عليها تأثيراً مهما. وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك

بالتكلفة مضافاً في شركة زميلة يدرج في بيان المركز المالي الموحد ستثماروفقاً لطريقة حقوق الملكية، فإن اال
إليها التغير في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة بعد استحواذها. يتم إدراج الشهرة المتعلقة 

يتم إدراج حصة المجموعة من نتائج عمليات وال يتم إطفاؤها واختبارها.ستثماربالشركة الزميلة ضمن قيمة اال
في حال إدراج أية تغيرات في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الشركات الزميلة في بيان الدخل الموحد. 

للشركة الزميلة، تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أي تغير، في بيان التغيرات الموحد لحقوق المساهمين 
للمجموعة. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة لحدود 

همة المصرف في الشركة الزميلة.مسا

، وإذا اقتضى األمر المصرفتواريخ إعداد بيانات تعد البيانات المالية للشركات الزميلة في تواريخ متوافقة مع 
مع السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المصرف للشركات الزميلة للتوافقمحاسبية السياسات يتم تعديل ال

للمعامالت أو األحداث ذات الظروف المماثلة. 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقدر المجموعة فيما إذا كان هنالك أي حاجة إلدراج خسارة انخفاض 
ستثمارية براهين على أن االكل بيان مركز مالي بتقدير أمع ها في الشركة الزميلة. تقوم المجموعة ستثمارال

في الشركة الزميلة قد يكون منخفضاً. في حال وجدت، يتم قيد االنخفاض كالفرق بين المبلغ الممكن تحصيله 
في بيان الدخل الموحد.ستثمارللشركة الزميلة والقيمة الدفترية لال

ائتالففي شركات استثمار
ي شركات ذات سيطرة مشتركة، بحيث يكون هناك عقد يحدد في شركات ائتالف، وهاستثمارلدى المجموعة 

المجموعة في شركات استثماريتم احتساب السيطرة المشتركة على األنشطة االقتصادية لهذه الشركات. 
على أساس طريقة حقوق الملكية المحاسبية.االئتالف

يدرج في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة مضافاً ائتالففي شركة ستثماروفقاً لطريقة حقوق الملكية، فإن اال
بعد استحواذها. يتم إدراج حصة شركة االئتالفإليها التغير في حصة المجموعة من صافي موجودات 

في بيان الدخل الموحد. في حال إدراج أية تغيرات في بيان شركة االئتالفالمجموعة من نتائج عمليات 
في ويفصح عنها، تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أي تغيرلشركة االئتالفين التغيرات في حقوق المساهم

بيان التغيرات الموحد لحقوق المساهمين للمجموعة.

الشركة األم. وعند الحاجة يتم القيام بتعديالت في تواريخ متوافقة مع لشركات االئتالفتعد البيانات المالية 
.ستخدمة من قبل المجموعةللتوافق مع السياسات المحاسبية الم

إضافيةبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقدر المجموعة فيما إذا كان هنالك أي حاجة إلدراج خسارة انخفاض
ستثماركل بيان مركز مالي بتقدير أية براهين على أن االمع. تقوم المجموعةشركة االئتالفها في ستثمارال

المتمثل في االنخفاض تقوم المجموعة بحساب مبلغ، وجود ذلكفي حال قد يكون منخفضاً.شركة االئتالففي 
في بيان الدخل الموحد.وإدراجه ستثماروالقيمة الدفترية لاللشركة االئتالفالفرق بين المبلغ الممكن تحصيله 
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عقاريةات استثمار
إيرادات إيجارات أو المحتفظ بها لالستخدام. الكتسابات في العقارات تلك العقارات المحتفظ بها ستثمارتمثل اال

ات في العقارات بالتكلفة ناقصاً مخصص االستهالك المتراكم وأي مخصصات لالنخفاض. يتم ستثماريتم قيد اال
رات. إن العمر اإلنتاجي المقدر ات في عقاستثمارإحتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى أعمار اال

سنة.٢٥للمباني هو 

ات في العقارات عندما يتم بيعها أو يتم سحبها من االستخدام بشكل كامل وال يكون هناك ستثماريتم استبعاد اال
أي منفعة اقتصادية مستقبلية متوقعة عند استبعادها. يتم إدراج الفرق بين صافي القيمة الدفترية في بيان الدخل

العقارات قيمة عن اإلستغناء أو التدني في تنتجالموحد عند االستبعاد. تحتسب أي من األرباح أو خسائر
في بيان الدخل الموحد.ستثمارواال

عقارات قيـد التطوير
عقارات في سياق البناء للبيع أو عقارات مكتملة اإلنشاء متاحة للبيع تصنف كعقارات قيد التطوير. يتم إدراج 

. يتم إدراج العقارات قيد صافي القيمة البيعيةعقارات مكتملة اإلنشاء المتاحة للبيع في أقل من التكلفة أوال
متعلقة أخرىالتطوير بالتكلفة ناقصاً أي خسائر انخفاض متراكمة. تتضمن التكلفة؛ تكلفة األرض وتكاليف 

عقارات لالستخدام المقصود. إن صافي القيمة والتي يتم رسملتها عند تنفيذ النشاطات الضرورية بغرض إعداد ال
المحققة تتمثل بسعر البيع المتوقع ناقصاً المصاريف المتوقع تكبدها عند البيع.

تعتبر الملكية منجزة عندما ينتهي العمل من جميع النشاطات المتعلقة بالبناء، بما فيها أعمال البنية التحتية 
والمرافق التابعة للمشروع.

ات والمعداتالممتلك
يتم إدراج يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً مخصص االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.

األراضي بعد إعادة تقييمها في البيان المالي الموحد.

لمعدات، واتللممتلكايتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 
بخالف األراضي المملوكة ملكاً حراً والتي لها أعمار غير ثابتة. تتوقف معدالت االستهالك على األعمار 

اإلنتاجية المقدرة التالية:

سنة٢٥مباني 
سنوات٧على اإليجاراتأثاث وتحسينات 

سنوات٤أجهزة الحاسوب ومعدات مكتبية
سنوات٤مركبات

في ووالمعدات ألي انخفاض عند حدوث أي تغيرات قد تستدعي ذلك. تللممتلكايتم مراجعة المبالغ المدرجة 
، يتم خفض قيمة الممتلكات والمعدات للقيم المتوقع الحصول عليها.مثل هذه الحاالت

بشكل منفصل، ويتم يتم رسملة المصاريف المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات إذا كان مسجالً
فقط عند زيادة المنافع خرىشطب القيمة الدفترية للبند الذي تم استبداله. كذلك يتم رسملة المصاريف الالحقة األ

في بيان الدخل خرىاالقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بالممتلكات والمعدات. تدرج جميع المصاريف األ
الموحد عند تكبد المصروفات.
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(تتمة)الممتلكات والمعدات
يتم استبعاد بنود الممتلكات والمعدات عند بيعها أو عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من االستخدام أو 

السنة التي يتم االستبعاد. يتم إدراج أي خسائر أو أرباح ناتجة من استبعاد األصل في بيان الدخل الموحد في 
فيها استبعاد الموجودات.

يتم قيد األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ويتم تحويلها إلى الفئة المحاسبية من ممتلكات ومعدات عند االنتهاء 
من بنائها، ومن ثم يتم استهالكها.

إعادة احتياطي يتم تحميلها إلى مل في بيان الدخل الشاألصول اتقييم إعادة أي زيادة تنتج عن بيتم اإلعتراف
. في حال نتج عن إعادة التقييم زيادة في قيمة األصل إلى سعره االصلي، يتم في حقوق المساهمينالتقييم

الفرق في بيان الدخل الموحد، إلى حد الخسارة المسجلة من قبل. أما في حال نتج عن إعادة التقييم نقصاً تسجيل
مع أي زيادة ناتجة من إعادة التقييم محملة بالسنة يتم عكس مخصص إعادة التقييم ، فإنه المدرجةفي القيمة 

يتم إدراج أي زيادة ناتجة من إعادة .لذلك األصل ويتم إدراج باقي النقص كمصروفات عند استبعاد أي أصل
تقييم ضمن األرباح المحتجزة من حقوق المساهمين.

المخصصات والمطلوبات الطارئة
ن مخصصات عند حصول التزامات مالية على المجموعة (قانونية أو حكمية) ناتجة عن أحداث سابقة يتم تكوي

ويكون هناك احتمال لسداد االلتزام ويمكن قياس تكلفة سداده بدقة. يتم إظهار أي مخصص يمكن إسترجاعه 
هار المخصصات في ضمن الموجودات في حال وجود توقع أكيد بإسترجاع المبلغ من قبل المجموعة. يتم إظ

بيان الدخل الموحد كبند منفصل، صافياً من أي إسترجاعات.

قبولأوراق
العمالءقبلمنللسدادتعاقديحقمعالموحدالماليالمركزبيانفيماليةكمطلوباتالقبولأوراقتسجيليتم

.ماليةومطلوباتماليةكموجوداتالقبولبأوراقالمتعلقةااللتزاماتتسجيلتملذلك،. ماليةكموجودات

الودائـع
بالتكلفة.خرىوالمطلوبات للمصارف والمؤسسات المالية األالمتعاملينيتم إدراج ودائع 

أدوات صكوك تمويلية
تقاس أدوات تمويل الصكوك بالقيمة العادلة، ومن ثم يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 

الفعلي، مع حساب الربح الموزع على أساس التوزيعات الفعلية.الربح 

إن طريقة الربح الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية واألرباح الموزعة على الفترة 
المتوقعة المعنية. إن معدل الربح الفعلي هو المعدل الذي يستخدم وبشكل محدد لخصم الدفعات النقدية المستقبلية 

في إطار العمر الزمني المتوقع للمطلوبات المالية، أو الفترة األقصر لصافي القيمة المحملة للموجودات المالية 
أو المطلوبات المالية، إذا كان ذلك مناسباً.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-٣٥-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
نهاية الخدمة لموظفيها. يتم عادة احتساب هذه المكافآت على أسـاس فترة تقوم المجموعة بتوفير مكافآت 

الخدمة للموظفين وإكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة 
الخدمة.

أمينات االجتماعية يتم احتساب المساهمات التقاعدية المستحقة الدفع لصندوق أبوظبي لمعاشات التقاعد والت
بالنسبة للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفين. تعتبر التزامات 

عند استحقاقها.في بيان الدخل الموحدالمصرف محدودة بهذه المساهمات والتي يتم إدراجها 

البدائل الشرعية للمشتقات المالية
يلة للمشتقات المالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلدارة مخاطر معدل الربح يدخل المصرف في عقود بد

بحيث تتضمن وعداً ملزماً من طرف واحد بشراء أو بيع سلع ما بحيث يمثل ذلك بديالً شرعياً للمبادالت 
خ العقد ويتم الحقاً إعادة التقليدية. يتم مبدئياً إدراج األدوات المالية بالتكلفة، والتي تمثل القيمة العادلة في تاري

قياسها بقيمتها العادلة. تدرج جميع البدائل الشرعية للمشتقات المالية من طرف واحد بالقيمة العادلة الموجبة 
كموجودات بينما تدرج بالقيمة العادلة السالبة كمطلوبات. يتم تحديد القيمة العادلة لهذه األدوات إما بالرجوع إلى 

أو بناء على التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تسعير معترف بها.علنةالماألسعار السوقية 

يدخل المصرف في تحوطات التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة إما 
ى بمخاطر معينة متعلقة بموجودات أو مطلوبات أو بمعاملة مستقبلية متوقع حصولها وسيكون لها تأثير عل

صافي الربح المستقبلي.

من أجل االستيفاء لمتطلبات محاسبة التحوط، فإنه يتوقع من أدوات التحوط أن تكون عالية الفعالية ، بحيث 
تعادل أي تغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألداة التي يتم التحوط لها، ويجب أن يكون من الممكن 

معاملة التحوط، يقوم المصرف بتوثيق طبيعة وأهداف واستراتيجيات إدارة المخاطر قياسها بدقة. في بداية 
المتعلقة بها وطريقة تقييم المصرف لفعالية عالقة خرىباإلضافة إلى تعريف أدوات التحوط واألدوات األ

التحوط الحقاً. يتم تقييم وتحديد فعالية التحوط بصورة مستمرة.

تحوط التدفقات النقدية
إن الجزء الفعال لتغيرات القيمة العادلة للمشتقات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تتوافر فيها 
شروط محاسبة التحوط ، يتم إدراج الربح أو الخسارة من إدارة التحوط ضمن احتياطي تحوط التدفقات النقدية 

من بيان الدخل الموحد. يتم تحويل المبالغ المتراكمة في حقوق المساهمين. أما الجزء غير الفعال فيتم إدراجه ض
في حقوق المساهمين في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تؤثر فيها معاملة التحوط على بيان الدخل. بينما إذا 

ات أو مطلوبات غير مالية من المعامالت المتوقع حصولها مستقبالً، فإنه يتم دبموجواعترافنتج احتساب أو 
ل األرباح أو الخسائر المتراكمة المؤجلة ضمن حقوق المساهمين يتم تضمينها في القياس المبدئي لتكلفة تحوي

الموجودات أو المطلوبات. عندما تنتهي مدة األدوات المالية المشتقة التي استعملت للحماية أو يتم بيعها أو عندما 
المتراكمة ستبقى في حقوق المساهمين إلى حين تتوقف عن الخضوع لمحاسبة الحماية، فإن األرباح والخسائر 

حدوث المعاملة المتوقع حصولها، وفي حالة الموجودات أو المطلوبات غير المالية أو إلى حين تأثير المعاملة 
المتوقع حصولها على بيان الدخل الموحد. عندما يتم استبعاد حدوث المعاملة المتوقع حصولها فإن يتم تحويل 

ر المتراكمة في حقوق المساهمين مباشرة إلى بيان الدخل الموحد.األرباح والخسائ
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التحوطاستثمارصافي 
للعمليات الخارجية بنفس الطريقة التي تعامل بها تحوطات ستثمارتتم المعاملة المحاسبية لتحوط صافي اال

بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال ألداة التحوط في قائمة الدخل الشامل االعترافالتدفقات النقدية. يتم 
التغيرات في العمالت األجنبية. ويتم االعتراف الفوري بالربح والخسارة المتعلق احتياطيالموحد في بند 

األرباح والخسائر بالجزء غير الفعال ألدوات التحوط في بيان الدخل الموحد. كما يتضمن بيان الدخل الموحد 
هذه العمليات الخارجية.استبعادالمتراكمة بحقوق الملكية والناتجة من 

الزكاة
بما أن المصرف ليس ملزماً بإخراج الزكاة بالقانون اإلماراتي أو بالنظام األساسي أو بقرار من الجمعية 

إدارة عقد تأسيس المصرف من قبل لقاً الزكاة وفحتسابايتم العمومية فإن إخراجها من مسؤولية حملة األسهم. 
لكن للمصرف فروعا وشركات تابعة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف.المصرف ويتم اعتمادها من قبل 

أو زميلة في بعض البلدان التي يلزِم القانون فيها بدفع الزكاة لجهات معينة فيلتزم المصرف بذلك ويأخذ مبلغ 
الحسبان ويقتطعه من مبلغ زكاة كل سهم.الزكاة المدفوع فعال في

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية٩يتم حساب الزكاة للسهم حسب المعيار المحاسبي رقم 
وقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف.،٣٥والمعيار الشرعي رقم 

فهو مندفع الزكاة أما زكاة السهمحصر في حساب حسب عقد تأسيس المصرف، إن مسؤولية المجموعة تن
).٣٩األسهم (إيضاح رقم حملةمسؤولية 

توزيـع األربـاح
يتم حساب و توزيع أرباح أو خسائر الحسابات المبنية على صيغة المضاربة وفق عقد الخدمات المصرفية بين 

التابعة هي من أموال المساهمين، بالتالي ال ات في الشركات ستثمارإن االالمصرف و أصحاب هذه الحسابات. 
ات في ستثمار. ويتم تمويل االستثماريتم توزيع األرباح أو الخسائر من الشركات التابعة على حسابات اال

، وبالتالي فإن األرباح والخسائر من ستثمارالشركات الزميلة من أموال المساهمين وأموال أصحاب حسابات اال
. يتم احتجاز جزء من أرباح ستثمارتوزيعها على المساهمين وأصحاب حسابات االالشركات الزميلة يتم

حسابات المضاربة المحققة ضمن حساب "احتياطي تعديل األرباح" ويتم استخدامه فيما بعد للمحافظة أصحاب 
على توزيعات األرباح على أصحاب هذه الحسابات عند مستويات محددة.

، ويحصل المصرف ستثمارلإليرادات والمصاريف على حسابات الوكالة باالويتبع نفس التوزيع المفصل 
(الوكيل) على األرباح التي تزيد عن الربح المتوقع واألجرة الثابتة كربح تحفيزي.

النقدية وشبه النقدية
رف لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد، تتكون النقدية وشبه النقدية من نقد وأرصدة لدى المصا

ات ستثمارالدولية. تتكون شبه النقدية من االالسلعمرابحاتمديونيات المركزية، مستحقات على المصارف و
السائلة قصيرة األجل التي يكون باإلمكان تحويلها بيسر إلى مبالغ نقدية والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل.

تاريخ المتاجرة والسداد المحاسبي
في تاريخ السداد، ، وهو التاريخ الذي يمكن فيه بالطرق المعتادة بيعات الموجودات المالية مشتريات ومقيديتم 

بالطرق المعتادة نقل ملكية األصول إلى الطرف المقابل. يتم قيد المشتريات والمبيعات للموجودات المالية 
المطلوب نقل ملكيتها خالل فترة محددة بناء على أحكام اتفاقيات السوق.
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الدخـل المحرم
أال تدخل في أي منهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف فإنه يتوجب على المجموعة قرارات وفق 

المعامالت واألنشطة غير المقبولة شرعاً، كما يجب عليها تحديد الدخل الناتج من مصادر غير مقبولة حسب 
ة اإلسالمية وتقييد هذه المبالغ في حساب منفصل يتم صرفه في أوجه الخير تحت إشراف الشريعوأحكاممبادئ

.(باعتباره مبلغ تطهير)الهيئة الشرعية

الموجودات االئتمانية
إن الموجودات المحتفظ بها كأمانات أو بصفة ائتمانية ال تعتبر كموجودات للمصرف وبالتالي، لم يتم إدراجها 

المالية الموحدة.في البيانات 

العمـالت األجنبيـة
يتم إظهار البيانات المالية للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهي العملة التي تتعامل بها المجموعة. 
إن درهم اإلمارات العربية المتحدة هي العملة التي تستخدمها المجموعة في أماكن عملها الرئيسية. كل شركة 

قوم بتحديد عملتها الرئيسية وتقوم بإدراج جميع معامالتها في بياناتها المالية بتلك العملة. يتم في المجموعة ت
تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. تحول 

المالي حسب أسعار الصرف الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان المركز 
السائدة في ذلك التاريخ. إن أية أرباح أو خسائر تنتج عن التغييرات في أسعار الصرف في وقت الحق لتاريخ 
المعاملة يتم تثبيتها في بيان الدخل الموحد. يتم تحويل المبالغ المتعلقة بموجودات أو مطلوبات غير مالية 

بعمالت أجنبية حسب أسعار الصرف السائدة عند تاريخ الشراء. يتم والمدرجة بسعرها التاريخي والمشتراة 
تحويل المبالغ المتعلقة بموجودات أو مطلوبات غير مالية والمدرجة بقيمتها العادلة حسب سعر الصرف السائد 

عند تحديد القيمة العادلة.

حسب سعر الصرف السائد في تاريخ يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعمليات األجنبية إلى الدرهم
بيان المركز المالي الموحد، ويتم تحويل المعامالت المتعلقة ببيان الدخل حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ 

. عند استبعاد أي من بيان الدخل الشاملالفروقات الناتجة عن عملية التحويل إلى إدراجالمعامالت. يتم 
ل المبالغ المتراكمة عن فروقات التحويل إلى بيان الدخل الموحد.العمليات األجنبية، يتم تحوي

الضمانات المالية
يقوم المصرف بتقديم ضمانات مالية في سياق األعمال المعتادة. تتكون الضمانات المالية من االعتمادات 

المالية بالقيمة العادلة المستندية، خطابات الضمان و أوراق القبول. يتم إدراج الضمانات المالية في البيانات 
. الحقاً لتاريخ اإلدراج، يتم قياس الضمانات المالية بالقيمة العادلة األولية، ناقصاً، خرىضمن المطلوبات األ

الرسوم في بيان الدخل الموحد ضمن "صافي الرسوم والعموالت" على مدى لتضميناإلطفاء المتراكم المحسوب 
ات المتوقعة لدفع أية مستحقات مالية قد تنتج عن إصدار الضمان.عمر الضمان، و أحسن تقدير للمصروف

إن أية مبالغ دائنة قد تنتج عن الضمانات المالية يتم إدراجها في بيان الدخل الموحد ضمن "خسائر التمويالت". 
لص من يتم إدراج أية ضمانات مالية دائنة في بيان الدخل الموحد ضمن " صافي الرسوم والعموالت" عند التخ

مفعولها.انتهاءإلغائها أو أوالضمانات

إعداد تقارير القطاعـات
تم عرض معلومات عن القطاع بالنسبة إلى قطاع األعمال والقطاع الجغرافي بالطريقة نفسها التي تعرض 

داخلياً إلى إدارة المصرف.
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األسهم العاديةتوزيعات األرباح على 
يتم إدراج توزيعات األرباح على األسهم العادية كمطلوبات ويتم اقتطاعها من حقوق المساهمين عند اعتمادها 
من قبل مساهمي المصرف. ان توزيعات األرباح التي يتم الموافقة عليها بعد تاريخ إعداد البيانات المالية، يتم 

اإلفصاح عنها كحدث بعد هذا التاريخ.

سهم الخزينة والعقود على األدوات الملكية الخاصة بالمصرفأ
يتم اقتطاع أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصرف، التي تم شراؤها من قبل المصرف أو من قبل إحدى 
شركاته التابعة (أسهم الخزينة)، من حقوق الملكية ويتم احتسابها بمتوسط التكلفة المرجحة. يتم إدراج 

فوعة أو المستلمة على الشراء أو البيع أو إصدار أو إلغاء ألدوات ملكية خاصة بالمصرف االعتبارات المد
عند الشراء أو البيع أو بيان الدخل الشاملمباشرة ضمن حقوق المساهمين. ال يتم إدراج أرباح أو خسائر في 

إصدار أو إلغاء ألدوات الملكية الخاصة بالمصرف.

من العمالءأخرىسالمية إة، اإلجارة وتمويالت الدخل من المرابحة، المضارب٥

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

٣٥٧,١٦٠٣٦٨,٥٢٦مركباتةمرابح
٥٠٨,٠٦٠٤٣٨,٦١١بضائعةمرابح
٩٩٢,٥٢٧١,٠١٩,٧٤٢أسهمةمرابح
٢٧٩,٠٦٠٢٣٥,٥٧٨الخير–سلع ةمرابح

٣٧٨,٤٧٥٢٨١,٦٤٠اإلسالمية المغطاة (مرابحة)البطاقات
٩٧,٩٠٣٦٠,٧٧٣أخرىةمرابح

ــــــــــــــــ
٢,٦١٣,١٨٥٢,٤٠٤,٨٧٠إجمالي المرابحة

٤٧,٦٦٣١١٥,٠٣٦المضاربة
١,٦٩٢,٨٥١١,٥٦٦,٧٨٠اإلجارة

٨,٨٥٠١٣,٩١١االستصناع
ــــــــــــــــ
٤,٣٦٢,٥٤٩٤,١٠٠,٥٩٧

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

بالقيمة العادلةمقيسةأخرىاتاستثمارمن إيرادات٦

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

مقيسة بالقيمة العادلة منالدخل من الصكوك اإلسالمية
٣٧,٦٧١٣٢,٠٥٧الخسائروأاألرباح 

٢٤,٩٦٧١٣,٣٥٢أخرىية استثمارالدخل من موجودات 
٥,٦٩٧٤,٥٦٩األرباحتوزيعات 

ات مدرجة بالقيمة العادلة استثمارأرباح محققة من بيع 
١٠,٢٨٩٢٠,٧١٨الخسارةوأمن خالل الربح 

منمدرجة بالقيمة العادلةاتاستثمارمنمحققةغيرأرباح(خسارة) 
٢٢٨)١٥,٤٨٨(الخسارةوأخالل الربح 

ــــــــــــــــــ
٦٣,١٣٦٧٠,٩٢٤

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

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

:وعموالتإيرادات الرسوم 
٥٢١,٠٦٤٤٣١,٥١٠إيرادات الرسوم والعموالت على البطاقات

١٥١,٦٥٨١٣٦,٠٦٣إيرادات الرسوم والعموالت المتعلقة باألعمال
٤٤,٣١٩٣٩,٦١٩رسوم خدمات الحسابات

٦٠,٥٠٢٣٩,٦٦١رسوم إدارة مشاريع و ممتلكات
٢١٣,٢٦٥١٩٢,٠٨٤رسوم الترتيب ومشاركة المخاطر

٥٢,٢٨٥٨٦,٢٧٣عمليات وساطةرسوم وعموالت 
٢٥٤,٤٨٢١٤٤,١٤٧أخرىرسوم وعموالت 

ــــــــــــــــــ
١,٢٩٧,٥٧٥١,٠٦٩,٣٥٧إيرادات الرسوم والعموالتمجموع

ــــــــــــــــــ

مصاريف الرسوم والعموالت
)٢٨١,٤٦٧()٣٥٥,١٣٩(المصاريف المتعلقة برسوم وعموالت البطاقات

)٤٩,٢٥٥()٥٧,١٠٧(أخرىمصاريف رسوم وعموالت 
ــــــــــــــــــ

)٣٣٠,٧٢٢()٤١٢,٢٤٦(والعموالتمجموع مصاريف الرسوم 
ــــــــــــــــــ

٨٨٥,٣٢٩٧٣٨,٦٣٥مجموع إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
======================

عقاريةات استثمارالربح من ٨

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

٦٨,٧٣٣١,٤٦٣ات عقاريةاستثمارمن بيع متحصالت
)٨١١()٤٣,٩٨٥(صافي القيمة الدفترية لعقارات مباعةناقصاً: 

ــــــــــــــــــ
٢٤,٧٤٨٦٥٢ات عقاريةاستثمارمن بيع الربح 

٢٠,٩٥٧١١,٣٤٧)٢٢إيراد اإليجارات (إيضاح 
ــــــــــــــــــ

٤٥,٧٠٥١١,٩٩٩
======================

الموظفيـنتكاليف ٩

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

١,٢٦٩,٣٠١١,١٣٢,١٩٢األجور والمرتبات
٧٤,٣٢٨٧٠,١٥٠مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٥٩,٨٢٩٦١,١٤١أخرىتكاليف موظفين 
ــــــــــــــــــ

١,٤٠٣,٤٥٨١,٢٦٣,٤٨٣
======================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-٤٠-

مصاريف عمومية وإدارية١٠

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

١٥٣,٨٢٨١١٠,٠٨٦مصاريف قانونية ومهنية
٢٢٦,٢٢١١٧٤,٠٠٨مصاريف مكتبية

١١٤,٤٣٨١٠٧,٨١٢مصاريف تسويق وإعالنات
٧١,٦٦١٥٩,٩٧٠مصاريف اتصاالت
٧٨,٤٣١٧١,١٥٠بالتكنولوجيامصاريف متعلقة 

١٢٥,٦٨٦١٣٢,٩٣٢أخرىمصاريف تشغيلية 
ــــــــــــــــ

٧٧٠,٢٦٥٦٥٥,٩٥٨
====================

مخصص االنخفاض، صافي١١

٢٠١٥٢٠١٤إيضاحات
ألف درهمألف درهم

١٦٣١,٢٩٠٣٣,٦٣٩مع مؤسسات ماليةةومضاربةمرابح
١٧٨٨٤,٠٠٠٣٧٩,٩٦٨أخرىمرابحة وتمويالت إسالمية 

٢٤١,٦١٠)١١٣,٣٥٩(١٨تمويالت اإلجارة
١٤,٥١٧٤,٠١٢مشطوب بشكل مباشر

مقيسة في صكوك إسالمية اتاستثمار
١٦,٩٦٩-١٩بالتكلفة المطفأة

١,٢٣٦-٢٢عقاريةات استثمار
٢٤٣,٥٠٦٨٠,٣٤٩أخرىموجودات 

ــــــــــــــــ
٨١٩,٩٥٤٧٥٧,٧٨٣

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

ألف درهم) متعلق ٧٤,٨٧٣: ٢٠١٤(ألف درهم٥,١٥٦أعالهالوارد االنخفاضمخصص يشمل رصيد 
.وهي شركة عقارية تابعة للمصرف،ذ.م.مبروج العقاريةشركة ب

الموزع للمودعين وحملة الصكوك١٢

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

١٢٣,٧٥٠١٣١,٤٨١حسابات التوفير
٣٣٦,٨٧٧٣٢٤,٢٤٢ستثمارحسابات اال

١٥٦,٠٠١١٧٢,٥٦٢حاملي الصكوك 
ــــــــــــــــ

٦١٦,٦٢٨٦٢٨,٢٨٥
====================
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-٤١-

ربحية السهم األساسية والمخفضة١٣

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

لمصرف على المتوسط لالعاديةسهماألالمتعلقة بحاملي السنةيحتسب الربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح 
زائداً المتوسط المرجح لعدد االسهم التي قد يتم إصدارها عند تحويل السنةالعادية خالل المرجح لعدد األسهم 

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

يظهر التالي بيانات الدخل واألسهم المستعملة في حساب ربحية السهم:

٢٠١٥٢٠١٤اتإيضاح

١,٩٣١,٦٩٥١,٧٤٦,٨٧٥بحاملي األسهم (ألف درهم)الخاصربح السنة 
مدرجة-صكوك الشق األولالخاص بحامليالربح ناقصاً:

(ألف درهم)
٢٣٤,١٥٨()٢٣٤,١٥٨(٣٥(

–ناقصاً: الربح الخاص بحاملي صكوك الشق األول 
)٩٣,٢٠١()٦٤,٥٧٤(٣٥حكومة أبوظبي (ألف درهم)

ــــــــــــــــ
الخاصبحاملي األسهم بعد خصم الربح الخاصربح السنة 

١,٦٣٢,٩٦٣١,٤١٩,٥١٦صكوك الشق األول (ألف درهم)ب
====================

٣,٠٥٣,٢٤٧٢,٣٦٤,٧٠٦(ألف)يناير١كما في المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
تأثير أسهم الحقوق الصادرة

٥٣,٢٤٧-المنحةم هعناصر أس
-٣٢,٠٦٨أسهم جديدة

٦٣٥,٢٩٤-٣١أسهم المنحة الصادرة
====================

٣١المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة في 
٣,٠٨٥,٣١٥٣,٠٥٣,٢٤٧ديسمبر (ألف)

====================
٠,٥٢٩٠,٤٦٥األساسي والمخفض للسهم (درهم)العائد

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

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

رصدة لدى المصارف المركزيةاألالنقد و١٤

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

١,٨٣٥,١٠٠٢,٢٣١,٨٥٦النقد في الصندوق

األرصدة لدى المصارف المركزية:
١٩٢,١٥٣٤٦٨,٣٠٠الحسابات الجارية-
٩,٨٥١,٨٥٠٨,٣٥٧,٣١٤ودائع إلزامية-
٦,٧٥٠,٢٥٨٧,٧٠٠١١٠شهادات اإليداع اإلسالمية-

ــــــــــــــــــ
١٨,٦٢٩,٣٦١١٨,٧٥٧,٥٨٠

======================
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-٤٢-

(تتمة)رصدة لدى المصارف المركزيةاألالنقد و١٤

إلمارات العربية لكل من ايجب على المصرف اإلبقاء على ودائع إلزامية حسب الطلب مع المصرف المركزي
. إن هذه الودائع اإللزامية ليست متاحة لالستخدام في عمليات المصرف اليومية وال والعراق والسودانالمتحدة

عوائد ةأيعليهاالحسابات الجارية ال تدفع النقد في الصندوق والمركزي. إن المصرفيمكن سحبها إال بموافقة 
في ستثمارأساس االهي تقوم علىو،عوائديها تدفع علةوفقاً للشريعة اإلسالمية. أما شهادات اإليداع اإلسالمي

.مرابحات السلع الدولية التي يكون فيها المصرف المركزي مشتريا والمصرف بائعا

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

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

١٨,٢٦٤,٠٦٩١٨,٤٨٣,٥٤١المتحدةاإلمارات العربية 
٢٤٩,٩٤٠١٧٩,٣٦١الشرق األوسطباقي 

١,٤٣٨٨٢٨أوروبا
١١٣,٩١٤٩٣,٨٥٠أخرى

ــــــــــــــــــ
١٨,٦٢٩,٣٦١١٨,٧٥٧,٥٨٠

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

أخرىومؤسسات مالية إسالميةاألرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف١٥

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

٢٢٧,٣٣١٣٦٣,٤٧٦حسابات جارية
٢,٨٩٦,٩٨٣٣,٧٤٠,١٤٩ودائع وكالة 

ــــــــــــــــــ
٣,١٢٤,٣١٤٤,١٠٣,٦٢٥

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

يحصل المصرف على أية الودائع مع مؤسسات مالية إسالمية فقط. الاستثماروفقاً للشريعة اإلسالمية، يتم 
عوائد على أرصدة الحسابات الجارية مع المصارف والمؤسسات المالية.
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-٤٣-

(تتمة)أخرىومؤسسات مالية إسالميةاألرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف١٥

حسب القطاع خرىوالمؤسسات المالية األاالسالميةلدى المصارفالوكالةإن توزيع األرصدة وودائع
الجغرافي هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

٤٧٦,٦١٤١,٠٥٨,٦١٧اإلمارات العربية المتحدة
١,٠٤٥,٣٣٣١,١٧٦,٤٣٣الشرق األوسطباقي 

٧٢,٠٩٣١٢٠,٩٦١أوروبا
١,٥٣٠,٢٧٤١,٧٤٧,٦١٤أخرى

ــــــــــــــــــ
٣,١٢٤,٣١٤٤,١٠٣,٦٢٥

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

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٦

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

١,٥٩٦,٧٧٢٢,١٥٨,٩٨١مرابحة
٢١٥,٥٣٠١٧١,٠٢٢مضاربة

ــــــــــــــــــ
١,٨١٢,٣٠٢٢,٣٣٠,٠٠٣

)١٦٣,٤٥٠()١٩٤,٧٤٠(ناقصاً: مخصص االنخفاض
ــــــــــــــــــ

١,٦١٧,٥٦٢٢,١٦٦,٥٥٣
======================

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

كما يلي:السنةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

١٦٣,٤٥٠١٢٩,٨١١يناير١في 
٣١,٢٩٠٣٣,٦٣٩)١١السنة (إيضاح خاللالمحمل 

ــــــــــــــــــ
١٩٤,٧٤٠١٦٣,٤٥٠ديسمبر٣١في 

======================
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-٤٤-

(تتمة)مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٦

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

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

١,٣٦٠,٢٣٢١,٩٢١,٤٢٥اإلمارات العربية المتحدة
٣٧٩,٧١١٢٩٣,٠٦٢الشرق األوسطباقي 
٧٢,٣٥٩١١٥,٥١٦أخرى

ــــــــــــــــــ
١,٨١٢,٣٠٢٢,٣٣٠,٠٠٣

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

أخرىمرابحة وتمويالت إسالمية ١٧

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

٦,٤٤٢,١٥٧٦,٣٢٤,١٠٦المركباتاتمرابح
١٠,٢٥٠,٣٩١٧,٤٥٧,٢٦٣البضائعاتمرابح
١٧,٩٤٥,٨٥٧١٥,٧٠٢,٩٩١األسهماتمرابح
٦,٦٢٣,٥٢٣٤,٧٦٤,١٣٥الخير–/ مرابحة مدفوعة مقدماًالسلعاتمرابح

١٦,٩٩٥,١٧٦١٧,٠٩٢,٤٦٣/ مرابحة مدفوعة مقدماً)(مرابحةالبطاقات اإلسالمية المغطاة
٢,٣٧٩,٣٤٣٢,٩١٦,٦٤٣أخرىاتمرابح

ــــــــــــــــــ
٦٠,٦٣٦,٤٤٧٥٤,٢٥٧,٦٠١اتمجموع المرابح

١,٢١٣,٨٦١١,٥٢٧,٩٠٧مضاربة
١٤٦,٣٧٧١٠٤,٩٦٤استصناع

٣٣٨,٦٨٣١١٩,٥٥٢تمويالت مدينة أخرى
ــــــــــــــــــ

٦٢,٣٣٥,٣٦٨٥٦,٠١٠,٠٢٤إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)٢٠,٤٠٥,٣٦٧()٢٢,٠٧٣,٧٤١(على المرابحةالمؤجلةناقصاً: األرباح 

ــــــــــــــــــ

٤٠,٢٦١,٦٢٧٣٥,٦٠٤,٦٥٧
)١,٤٠٢,٠٣٠()١,٨٦٠,٨٥٠(ناقصاً: مخصص االنخفاض 

ــــــــــــــــــ

٣٨,٤٠٠,٧٧٧٣٤,٢٠٢,٦٢٧
======================
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-٤٥-

(تتمة)أخرىمرابحة وتمويالت إسالمية ١٧

كما يلي:السنةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٥٢٠١٤
انخفاض فرديانخفاض 

جماعي
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥١٩,٦٢٣٨٨٢,٤٠٧١,٤٠٢,٠٣٠١,٦٦٢,٤٩٩٤٥٥,٢٣٠٢,١١٧,٧٢٩يناير ١في 
٤٢٧,١٧٧٣٧٩,٩٦٨)٤٧,٢٠٩(٥٩٩,٢٢٧٢٨٤,٧٧٣٨٨٤,٠٠٠)١١(إيضاح السنةالمحمل خالل 

)١,١٠٥,٧٨٦(-)١,١٠٥,٧٨٦()٤٢٥,١٨٠(-)٤٢٥,١٨٠(السنةالمشطوب خالل
١٠,١١٩-١٠,١١٩---أخرىتحركات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦٩٣,٦٧٠١,١٦٧,١٨٠١,٨٦٠,٨٥٠٥١٩,٦٢٣٨٨٢,٤٠٧١,٤٠٢,٠٣٠ديسمبر٣١في 

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

حسب القطاع االقتصادي والجغرافي هو كما يلي:خرىوالتمويالت اإلسالمية األةالمرابحإجمالي إن توزيع 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٧٧,٢٩٩٦,٩٨٨القطاع الحكومي

٩٥٢,٥٩٢٥٢٤,٢٢٨القطاع العام
٧,٥٨٦,٩٣١٦,٩٠١,٥٦٧شركات

٤٠٥,٦٥٣٣٨٠,٨٢٩ماليةمؤسسات 
٢٨,٩٧٥,٥٦٦٢٥,٤٨٨,٦٢٩أفراد

٢,٢٦٣,٥٨٦٢,٣٠٢,٤١٦شركات صغيرة ومتوسطة
ــــــــــــــــ

٤٠,٢٦١,٦٢٧٣٥,٦٠٤,٦٥٧
====================

:القطاع الجغرافي
٣٨,٨٣٥,١٥١٣٤,٠٥٣,٢٥٤اإلمارات العربية المتحدة

٩٥٩,٩٨٩٩٢١,٠٦٧الشرق األوسطباقي 
٢٤٤,٨٣٠٢٩٧,٣٨٢أوروبا
٢٢١,٦٥٧٣٣٢,٩٥٤أخرى

ــــــــــــــــ
٤٠,٢٦١,٦٢٧٣٥,٦٠٤,٦٥٧
====================
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تمويالت إجارة١٨

في الموجودات التأجيرية للفترات التي إما تعادل أو تغطي اجزاء ستثمارتمثل تمويالت اإلجارة صافي اال
األصل المؤجر إلى ملكيةانتقالعلى التأجير اتفاقيةتنص رئيسية من األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات. 

.استحقاق االيجارالمستأجر عند 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

المدينة المستقبلية هي كالتالي:مدفوعات التأجير إجمالي 
٩,٣٠١,٤٢٨٩,٥٢٩,٧٤٥مستحقة خالل سنة

٢١,٥٢١,٤١٩٢١,٤٦٥,٩٨٧مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة
٢١,٤٩١,٤٧٤١٩,٣٧٥,١٧٤مستحقة بعد خمس سنوات

ــــــــــــــــــ
٥٢,٣١٤,٣٢١٥٠,٣٧٠,٩٠٦إجمالي تمويالت اإلجارة

)١٠,٢١٥,٩٣٩()١١,١٧٧,٥٧٨(ناقصاً: اإليرادات المؤجلة
ــــــــــــــــــ

٤١,١٣٦,٧٤٣٤٠,١٥٤,٩٦٧مدفوعات التأجير المدينةلدنى للحد األصافي القيمة الحالية 
)١,٣٥١,٣١٣()١,١٣٤,٢٨٩(نخفاض االناقصاً: مخصص 

ــــــــــــــــــ
٤٠,٠٠٢,٤٥٤٣٨,٨٠٣,٦٥٤

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

كما يلي:السنةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٥٢٠١٤
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٥٨,٠٧٧٧٩٣,٢٣٦١,٣٥١,٣١٣٧٧٤,٦٣١٤٦٨,٦١٩١,٢٤٣,٢٥٠يناير ١في 
المحمل خالل(عكس) 
٣٢٤,٦١٧٢٤١,٦١٠)٨٣,٠٠٧()١١٣,٣٥٩(٥٤,٠١٢)١٦٧,٣٧١()١١(إيضاح السنة

)١٣٣,٩٠٧(-)١٣٣,٩٠٧()١٠٣,٦٦٥(-)١٠٣,٦٦٥(السنةالمشطوب خالل
٣٦٠-٣٦٠---أخرىتحركات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٨٧,٠٤١٨٤٧,٢٤٨١,١٣٤,٢٨٩٥٥٨,٠٧٧٧٩٣,٢٣٦١,٣٥١,٣١٣ديسمبر٣١في

===================================================
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تمويالت إجارة (تتمة)١٨

الجغرافي هي كما يلي:واالقتصاديإن توزيع إجمالي تمويالت اإلجارة حسب القطاع 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٣٧٤,٥٩١٣٦,٢٧٤القطاع الحكومي

٣,٧٩٢,٣٣٠٤,٧٢٠,٥٣٩القطاع العام
١٩,٠٧٥,٠٤٥١٨,٥٨٥,٩٣٧شركات

٢١٣,٦٦٣١٣٩,٨٠١مؤسسات مالية
١٧,١٣٨,٠٧٩١٦,٢٢٥,٧٨٥أفراد

٣٥١,٨٥٦٣٢٣,٦٥٠شركات صغيرة ومتوسطة
١٩١,١٧٩١٢٢,٩٨١مؤسسات غير ربحية

ــــــــــــــــ
٤١,١٣٦,٧٤٣٤٠,١٥٤,٩٦٧
====================

:القطاع الجغرافي
٣٩,٢٥٣,٨١٢٣٨,٦٥٩,١٢٠اإلمارات العربية المتحدة

١,٢١٩,٣٧٥٩٣٩,٩٧٩الشرق األوسطباقي 
٧٥٢١,٢٥٤أوروبا
٦٦٢,٨٠٤٥٥٤,٦١٤أخرى

ــــــــــــــــ
٤١,١٣٦,٧٤٣٤٠,١٥٤,٩٦٧
====================

بالتكلفة المطفأةمقيسةفي صكوك إسالمية اتاستثمار١٩

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

٧,٢٨٢,٤٠٩٥,٤٢١,٥٢٧صكوك
======================

كما يلي:السنةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

٩٨,٢٧٧٨١,٣٠٨يناير١في 
١٦,٩٦٩-)١١السنة (إيضاح المحمل خالل 

ــــــــــــــــــ
٩٨,٢٧٧٩٨,٢٧٧ديسمبر٣١في 

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

كما يلي:كانات حسب القطاع الجغرافي ستثماراالإجمالي إن توزيع 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

٤,٩٩٥,٥٧٩٣,٧٢٥,٢٢٨اإلمارات العربية المتحدة
١,٢٧٠,١٢٧١,٠٦٥,٠٩٣الشرق األوسطباقي 

١١١,٥١٠أوروبا
١,٠٠٣,٤٧٠٧٢٩,٤٨٣أخرى

ــــــــــــــــــ
٧,٣٨٠,٦٨٦٥,٥١٩,٨٠٤

======================
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بالقيمة العادلةمقيسةاتاستثمار٢٠

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاتاستثمار
ات مدرجةاستثمار

-١١,٣١٩ات في أسهماستثمار
١,٢٥٨,٥٣٧٨٠٤,٩٩٣صكوك

ــــــــــــــــــ
١,٢٦٩,٨٥٦٨٠٤,٩٩٣

ــــــــــــــــــ
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرات استثمار
ات مدرجةاستثمار

٨٤٦٩٦٠ات في أسهماستثمار
ــــــــــــــــــ

ات غير مدرجةاستثمار
٥١,٣٦٣٦١,٦٤٠مدارةات في صناديقاستثمار
١٣١,٤٩٤١٣٩,٨٨٢في صناديق خاصةات استثمار

ــــــــــــــــــ
١٨٢,٨٥٧٢٠١,٥٢٢

ــــــــــــــــــ
١٨٣,٧٠٣٢٠٢,٤٨٢

ــــــــــــــــــ
١,٤٥٣,٥٥٩١,٠٠٧,٤٧٥

ــــــــــــــــــ

كما يلي:كانات حسب القطاع الجغرافي ستثماراالإجمالي إن توزيع 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

٩٠٢,٢٦٣٥٢٧,٣٣٣اإلمارات العربية المتحدة
١٣٨,٣٤٧١٦٧,٢٤٥الشرق األوسطباقي 

٨٢٢٧٧,٥٣٣أوروبا
٤١٢,١٢٧٢٣٥,٣٦٤أخرى

ــــــــــــــــــ
١,٤٥٣,٥٥٩١,٠٠٧,٤٧٥

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

وشركة ائتالفات في شركات زميلةاستثمار٢١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

٩٦٢,٢٠٦٩٣١,٧٥٩ات ستثمارتكلفة اال
٦٠,٦٨٨٤٠,٦٥٦الحصة في النتائج

)١٥,٩٩٤()٢٢,٦٦١(أرباح موزعة مستلمة
)١٤٩,٠٢٦()٢٠٠,٨٧٧(تحويالت عمالت أجنبية

ــــــــــــــــــ
٧٩٩,٣٥٦٨٠٧,٣٩٥

======================
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وشركة ائتالف (تتمة)ات في شركات زميلةاستثمار٢١

كما هي ديسمبر ٣١كما في وشركات االئتالف الجوهرية ةشركات زميلالمصرف فياستثمارإن تفاصيل 
يلي:

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٥٢٠١٤

%%

الزميلةالشركات
التأمين التكافلي اإلسالمي٤٢٤٢اإلمارات العربية المتحدةش م ع –أبوظبي الوطنية للتكافل 

إسالميمصرف ٢٧٢٧البوسنةبنك البوسنة الدولي

ائتالفاتشرك
مصرف أبوظبي اإلسالمي

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

إلى مصرف إسالمي)
الشركة السعودية للتمويل ش.م.م
التجاري اإلسالميالتمويل ٥١٥١المملكة العربية السعودية(سابقاَ  بيت التقسيط السعودي)

تحويل العمالت األجنبية٥١٥١اإلمارات العربية المتحدةعرب لينك للتحويالت
أبوظبي اإلسالمي ميرشنت
االستحواذ التجاري٥١٥١اإلمارات العربية المتحدةأكوايرينغ مومباني ذ.م.م 

في شركات زميلة وشركة ائتالف:اتستثماراالفيما يلي ملخص عن المعلومات المالية عن 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع١

الحصة من بيان المركز المالي للشركات الزميلة 
٣٠٧,٢٨٩٢٦٦,٩٦٠الموجودات
)١٧٩,٨٤٠()٢١٠,٩١١(المطلوبات

ــــــــــــــــــ
٩٦,٣٧٨٨٧,١٢٠صافي الموجودات

======================
الحصة من إيرادات وأرباح الشركات الزميلة 

٣٥,٤٣٠٢٧,٨٨٢إيرادات السنة
======================

١٦,٨٠٢١١,٤٥٢الربح للسنة
======================

٦,٦٦٧٦,٣٤٣أرباح موزعة مستلمة خالل السنة
======================
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وشركة ائتالف (تتمة)ات في شركات زميلةاستثمار٢١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

بنك البوسنة الدولي ٢

الحصة من بيان المركز المالي للشركات الزميلة
٣٥٣,٠٦٨٣٥٠,٠٦١الموجودات
)٢٩٤,٥٨٦()٣٠٠,٤١٩(المطلوبات

ــــــــــــــــــ
٥٢,٦٤٩٥٥,٤٧٥صافي الموجودات

======================
الحصة من إيرادات وأرباح الشركات الزميلة

١٥,٦٩٢١٦,١٣٩اإليرادات للسنة
======================

٢,٨٥٠٢,٠٨٦الربح للسنة
======================

مصر (اس.ايه.أي)–مصرف أبوظبي اإلسالمي ٣

الحصة من بيان المركز المالي لشركات ائتالف
٥,٣٣٥,٥٧١٤,٥٨٤,٥٦٤الموجودات
)٤,٣٩٦,٨٠٠()٥,٠٩٤,٧١٦(المطلوبات

ــــــــــــــــــ
٢٤٠,٨٥٥١٨٧,٧٦٤صافي الموجودات

======================
إيرادات وأرباح شركات ائتالفالحصة من 

٢٠٤,٤٤٦١١٠,٤٥٥اإليرادات للسنة
======================

، بلغت حصة المصرف من االلتزامات والمطلوبات الطارئة للشركات الزميلة ٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 
درهم). إن أدوات الملكية لشركة أبوظبي ألف٢٥٨,٥٥٠: ٢٠١٤ألف درهم (٢٨٦,٨٣٦وشركة االئتالف 

الوطنية للتكافل ش م ع هي مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، اإلمارات وإن القيمة المدرجة لحصة 
ألف ٢٦٢,٤٥٨: ٢٠١٤ألف درهم (١٧٧,٤٧٢بلغت ٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في ستثمارالمصرف من اال

ألف ١٦٠,٦٨٩: ٢٠١٤ألف درهم (٢٠١٥١٧٠,٨٢٥ديسمبر ٣١درهم)، وبلغت قيمتها المدرجة كما في 
درهم).

هو كما يلي:وشركة ائتالفات في شركات زميلةستثمارالاالتوزيع الجغرافي إلجمالي إن 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

١٩٨,١٦٧١٦٣,٢٢٣اإلمارات العربية المتحدة
٦٤,٠٣٣٥٨,٠٢٢باقي دول الشرق األوسط

٥١,٥١١٥٤,٣٢٢أوروبا
٤٨٥,٦٤٥٥٣١,٨٢٨أخرى

ــــــــــــــ
٧٩٩,٣٥٦٨٠٧,٣٩٥

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-٥١-

عقاريةات استثمار٢٢

ات في العقارات خالل السنة كالتالي:ستثماركانت الحركة في اال

اإلجماليأخرىممتلكات أراضي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٥
التكلفة:

٣٠,١٣١٣٣٥,٣١٦٣٦٥,٤٤٧يناير١الرصيد في 
١٣,٦١٠١٣,٦١٠-أخرىتحويالت من موجودات 

)٩,٩٧٩()٩,٩٧٩(-أخرىتحركات 
)٥٢,٨٤١()٤٨,٧٦١()٤,٠٨٠(استبعادات

ـــــــــــــــــــــ
٢٦,٠٥١٢٩٠,١٨٦٣١٦,٢٣٧ديسمبر٣١فيالرصيد اإلجمالي 
)٢٣,٣٢٥()١١,٠٣٣()١٢,٢٩٢(نخفاضالناقصاً: مخصص ا

ـــــــــــــــــــــ
١٣,٧٥٩٢٧٩,١٥٣٢٩٢,٩١٢ديسمبر٣١فيالرصيد الصافي

===========================
المتراكماالستهالك 

٤٠,٧٨٢٤٠,٧٨٢-يناير١الرصيد في 
١٢,٨٤٣١٢,٨٤٣-للسنةالمحمل 

)٦,٨٣٤()٦,٨٣٤(-المتعلق باستبعادات
ـــــــــــــــــــــ

٤٦,٧٩١٤٦,٧٩١-ديسمبر٣١الرصيد في
ـــــــــــــــــــــ

١٣,٧٥٩٢٣٢,٣٦٢٢٤٦,١٢١ديسمبر٣١صافي القيمة الدفترية في
===========================

٢٠١٤
التكلفة:

٣٠,١٣١٣٠٣,٦٠٠٣٣٣,٧٣١يناير١الرصيد في 
٢١,٧٩٢٢١,٧٩٢-إضافات 

١٠,٨٢٢١٠,٨٢٢-تحويالت من موجودات أخرى
)٨٩٨()٨٩٨(-استبعادات

ـــــــــــــــــــــ
٣٠,١٣١٣٣٥,٣١٦٣٦٥,٤٤٧ديسمبر٣١فيالرصيد اإلجمالي 
)٢٥,٣٤٧()١١,٤٧٥()١٣,٨٧٢(نخفاضالناقصاً: مخصص ا

ـــــــــــــــــــــ
١٦,٢٥٩٣٢٣,٨٤١٣٤٠,١٠٠ديسمبر٣١فيالرصيد الصافي

===========================
االستهالك المتراكم

٢٨,٣٤٠٢٨,٣٤٠-يناير١الرصيد في 
١٢,٥٢٩١٢,٥٢٩-للسنةالمحمل 

)٨٧()٨٧(-المتعلق باستبعادات
ـــــــــــــــــــــ

٤٠,٧٨٢٤٠,٧٨٢-ديسمبر٣١الرصيد في
ـــــــــــــــــــــ

١٦,٢٥٩٢٨٣,٠٥٩٢٩٩,٣١٨ديسمبر٣١صافي القيمة الدفترية في
===========================

عقود تأجير تشغيلية، قد بلغت بالمؤجرة والعقارات ، العقاريةات ستثمارللمجموعة من االالمحققةيجارات اإلإن 
.ألف درهم)٢٠١٤:١١,٣٤٧ألف درهم (٢٠,٩٥٧
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-٥٢-

عقارية (تتمة)ات استثمار٢٢

: ٢٠١٤ألف درهم (٣٨٢,٩٥٥، ٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في يةالعقارات ستثماربلغت القيمة العادلة لال
تم تعيينهم للقيام بذلك من قبل شركة تابعة نون مهنيوألف درهم) حسب التقييم الذي قام به مقيم٤٤٦,٢١٠

العقاراتالمهني، ولديهم المؤهالت المناسبة والتجربة في تقييم تقييمعدة جمعيات للفيأعضاء للمصرف وهم
في السوق أو تتم إما على أساس معامالت للعقارات. وقد تم تحديد القيمة العادلة اإلمارات العربية المتحدةفي 

تقييم.النماذج

إن طرق التقييم التي يتم أخذها باالعتبار من قبل المقيمين الخارجيين تتضمن:

مبيعات المعامالت الحالية طريقة المقارنة: تعمل هذه الطريقة على استنباط القيمة من خالل تحليل)أ
لممتلكات مماثلة في موقع مماثل.

: تعمل هذه الطريقة على استنباط القيمة من خالل تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى ستثمارطريقة اال)ب
قيمة مالية رأسمالية حالية.

خالل السنة هي كالتالي:االنخفاضالحركة في مخصص 

اإلجماليأخرىممتلكات أراضي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٤١٣,٧٠٧١٠,٤٠٤٢٤,١١١يناير ١في 
١٦٥١,٠٧١١,٢٣٦)١١(إيضاح السنةخاللالمحمل

ــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٥١٣,٨٧٢١١,٤٧٥٢٥,٣٤٧يناير ١في 

---)١١(إيضاح لسنةاالمحمل
)٢,٠٢٢()٤٤٢()١,٥٨٠(باالستبعاداتالمتعلق 

ــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٥١٢,٢٩٢١١,٠٣٣٢٣,٣٢٥ديسمبر ٣١في 

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

هو كالتالي:العقاريةات ستثماراللالتوزيع الجغرافي 

اإلجماليأخرىممتلكات أراضي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٥
١٧,٨٣٧٢٤٣,٣٩٥٢٦١,٢٣٢اإلمارات العربية المتحدة

٨,٢١٤-٨,٢١٤الشرق األوسطدول باقي 
ــــــــــــــــــــــــ

٢٦,٠٥١٢٤٣,٣٩٥٢٦٩,٤٤٦
==============================

٢٠١٤
٢١,٩١٧٢٩٤,٥٣٤٣١٦,٤٥١اإلمارات العربية المتحدة

٨,٢١٤-٨,٢١٤الشرق األوسطباقي دول 
ــــــــــــــــــــــــ

٣٠,١٣١٢٩٤,٥٣٤٣٢٤,٦٦٥
==============================
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-٥٣-

قيد التطويرعقارات٢٣

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

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

ألف درهم) ٨٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤ألف درهم (٨٠٠,٠٠٠دفترية بلغت بقيمة أرضاً قيد التطوير العقاراتتتضمن 
مملوكة من قبل شركة تابعة للمصرف.

قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة.العقاراتجميع إن 

أخرىموجودات ٢٤

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

١,٣٣٠,٢٠٧١,٢٨٦,٩٥٦مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء ممتلكات
٦٧١,٣٤٦٨٧٤,٨٠٦قبولأوراق

١٧٢,٦٩١٢٠٧,٠٢٥موجودات محصلة من مطالبات محققة
٣٦٨,٦٥٠٢٨٥,٩٠٥ذمم مدينة تجارية

٦٩٢,٣٥١٥٤٤,٧٥٠مصاريف مدفوعة مقدماً
١٠٦,٤٨٩٧٥,٦٠٢مستحقةأرباح

٣,٥٢٨١,٤١٦ولينامبالغ مدفوعة مقدماً لمق
١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدماً 

٥٢٩,١٨٠٢٣٨,٣٦٣أخرى
ــــــــــــــــــ

٤,٠٥٨,٠٦٧٣,٦٩٨,٤٤٨
)٢٩٧,٩٦٠()٢٩٠,٦٤٣(ناقصاً: مخصص االنخفاض 

ــــــــــــــــــ
٣,٧٦٧,٤٢٤٣,٤٠٠,٤٨٨

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

كما يلي:السنةكانت الحركة على مخصص االنخفاض خالل 

مبالغ مدفوعة مقدماً 
لشراء ممتلكات

إنشاء أصول مقابل 
اإلجماليأخرىذمم مدينة تجاريةتسوية مطالبات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٩,٨٢٦٢٣,٨٨٣٣٣٩,٥٧٥-٢٠١٤٢٨٥,٨٦٦يناير ١في
٨٠,٣٤٩--٧٣,٦٣٧٦,٧١٢)١١السنة (إيضاح المحمل خالل 

)١٢١,٩٦٤(-)١٨,٨٧٦(-)١٠٣,٠٨٨(خالل السنةالمشطوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٥٢٥٦,٤١٥٦,٧١٢١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٧,٩٦٠يناير ١في 
٣,٥٠٦--)١,٦٥٠(٥,١٥٦)١١إيضاح(السنةخالل المحمل

)١٠,٨٢٣(--)٥,٠٦٢()٥,٧٦١(خالل السنةالمشطوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٠,٦٤٣-٢٠١٥٢٥٥,٨١٠ديسمبر ٣١في 
========================================

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

كما في تاريخ العملية.المدرجة للمطلب (صافي من مخصص االنخفاض) 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-٥٤-

ممتلكات ومعدات٢٥

مبانيأرض
أثاث 

وتجهيزات

أجهزة حاسوب
ومعدات 

مركباتمكاتب
أعمال  رأسمالية 

اإلجماليالتنفيذقيد
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٥
:التكلفة أو التقييم

٢٤١,٤٧٨٢٢٦,٦٨٣٣٣٨,٦٦٠٦٤٧,٨٩٨١٤,٧٧٠٧٨٢,١٩٦٢,٢٥١,٦٨٥يناير ١في 
١٧٧٢,٧٧٦١٤,٩٨١٢,٤٤٨٢٩٣,٥٤٠٣١٣,٩٢٢-إضافات

التحويالت من أعمال رأسمالية
-)١٦٥,٨٩١(-١٦,٢٩٨٤٣,٣٢٣١٠٦,٢٧٠-قيد التنفيذ
)٨,٨٠٦(-)٣,٩٦٩()١,٠٧٧()٣,٧٦٠(--إستبعادات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٤١,٤٧٨٢٤٣,١٥٨٣٨٠,٩٩٩٧٦٨,٠٧٢١٣,٢٤٩٩٠٩,٨٤٥٢,٥٥٦,٨٠١ديسمبر ٣١في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:االستهالك
٦٨٥,١٥٣-٢٦,٠٣٣٢١٠,١٣٣٤٣٩,١٢٥٩,٨٦٢-يناير ١في 

١٣٢,٧٤١-٧,٧٧٧٣٨,٤٣٤٨٤,٠٧٤٢,٤٥٦-لسنةلالمحمل 
)٣,١٤٥(-)٢,٦٨٤()١٦١()٣٠٠(--باالستبعاداتمرتبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨١٤,٧٤٩-٣٣,٨١٠٢٤٨,٢٦٧٥٢٣,٠٣٨٩,٦٣٤-ديسمبر ٣١في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:صافي القيمة الدفترية

٢٤١,٤٧٨٢٠٩,٣٤٨١٣٢,٧٣٢٢٤٥,٠٣٤٣,٦١٥٩٠٩,٨٤٥١,٧٤٢,٠٥٢ديسمبر ٣١في
=========================================================

٢٠١٤
:التكلفة أو التقييم

٢٤١,٤٧٨٢١٤,٩٨١٣١٤,٩٦١٥٢٧,٢٨٠١٤,٣٤٧٦٧٤,٠٨٧١,٩٨٧,١٣٤يناير ١في 
١,٦٩٩٨,٥١١٢٦,٢٤٧١,٦٥٠٢٣٦,٦٠٣٢٧٤,٧١٠-إضافات
١,٩٧٤---١,٩٧٤--استحواذ
)١٠,٠١٧()٢,٤٩٠()٤٩()٣,١٧٢()٤,٣٠٦(--شركة تابعةاستبعاد

التحويالت من أعمال رأسمالية
-)١٢٦,٠٠٤(-١٠,٠٠٣١٧,٧٦٢٩٨,٢٣٩-قيد التنفيذ
)٢,١١٦(-)١,١٧٨()٦٩٦()٢٤٢(--إستبعادات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٤١,٤٧٨٢٢٦,٦٨٣٣٣٨,٦٦٠٦٤٧,٨٩٨١٤,٧٧٠٧٨٢,١٩٦٢,٢٥١,٦٨٥ديسمبر ٣١في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:االستهالك
٥٦٦,٥٧٦-١٨,٥٣٨١٧٢,١٦٢٣٦٦,٩٧٧٨,٨٩٩-يناير ١في 

١٢٠,٧٦٤-٧,٤٩٥٣٨,٢٠٤٧٢,٩٠٩٢,١٥٦-لسنةلالمحمل 
)٤٥٣(-)١٥()٢٩٢()١٤٦(--شركة تابعةاستبعاد
)١,٧٣٤(-)١,١٧٨()٤٦٩()٨٧(--باالستبعاداتمرتبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦٨٥,١٥٣-٢٦,٠٣٣٢١٠,١٣٣٤٣٩,١٢٥٩,٨٦٢-ديسمبر ٣١في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:صافي القيمة الدفترية

٢٤١,٤٧٨٢٠٠,٦٥٠١٢٨,٥٢٧٢٠٨,٧٧٣٤,٩٠٨٧٨٢,١٩٦١,٥٦٦,٥٣٢ديسمبر ٣١في
=========================================================
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الشهرة والموجودات المالية الغير ملموسة٢٦

أخرىموجودات غير ملموسة

اإلجماليوديعة أساسيةعمالءعالقتالشهرة
ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف

١٠٩,٨٨٨٣٦٤,٧٩٧٧٣,٢١٥٥٤٧,٩٠٠قيم مدرجة عند استحواذ األعمال
)١٨,٢٥٢()٣,٠٥٢()١٥,٢٠٠(-الفترةخالل المطفأة

ــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٥١٠٩,٨٨٨٣٤٩,٥٩٧٧٠,١٦٣٥٢٩,٦٤٨يناير ١في 

)٥٤,٧٥٦()٩,١٥٦()٤٥,٦٠٠(-السنةخالل المطفأة
ــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٥١٠٩,٨٨٨٣٠٣,٩٩٧٦١,٠٠٧٤٧٤,٨٩٢ديسمبر ٣١في 
====================================

، قام المصرف باالستحواذ على األعمال المصرفية التجارية لبنك باركليز في دولة ٢٠١٤ابريل ٦بتاريخ 
، تمت الموافقة على هذا االستحواذ من قبل ٢٠١٤اإلمارات العربية المتحدة. خالل الربع الثاني من سنة 

تم تحويل عمالء األعمال إلى المصرف بطريقة تتوافق مع المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ألف ١٠٩,٨٨٨ألف درهم كموجودات غير ملموسة ومبلغ ٤٣٨,٠١٢قام المصرف بتسجيل مبلغ الشريعة. 

سعر الشراء.درهم كشهرة وذلك على أساس توزيع 

الشهرة
لهدف اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تخصيص الشهرة ألقسام المصرف التشغيلية والتي تمثل أدنى مستوى 

داخل المصرف يتم مراقبة الشهرة له ألهداف اإلدارة الداخلية.

غير ملموسةأخرىموجودات 

مالء القيمة العائدة لألعمال المتوقع أن تمثل الموجودات الغير ملموسة لعالقات الععالقات العمالء
تتولد من العمالء الذين كانوا موجودين في تاريخ االستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة 
لعالقات العمالء، تم اعتبار عمالء البطاقات المغطاة بشكل منفصل، نظراً الختالف 

ت أن تولد دخل مادي بيانات المخاطر والعالقات والوالء. من المتوقع من هذه العالقا
متكرر على شكل إيرادات عمالء، رسوم وعموالت.

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

لغيرها من أدوات صكوك سوق الجملة وسوق التمويل توزيعات األرباح المتوقعة 
المالي. يمثل الفارق بين توزيعات األرباح المتوقعة لهذه الودائع وأدوات الصكوك، 

قيمة الودائع األساسية الغير ملموسة.
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الشهرة والموجودات المالية الغير ملموسة (تتمة)٢٦

قيمة الشهرةفي نخفاض االتقييم 

: ال شيء).٢٠١٤(٢٠١٥ديسمبر ٣١قيمة الشهرة خالل السنة المنتهية في في خسائر انخفاض إدراجلم يتم 

عن طريق قيد االستخداماالستخدام. تم تحديد القيمة قيدعلى أساس قيمتها القابلة لالسترداد المبالغ تم تقييم 
. لهذا القسم التشغيليلمستمراتوليدها من االستخدامخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع 

المبلغ القابل لالسترداد للشهرة من وحدة توليد النقد، الذي يتم تحديده على أساس احتساب القيمة قيد يستخدم
يتم تطبيقه٪ ٢بنسبةنهائي تغطي فترة خمس سنوات، مع معدل نمو االستخدام، توقعات التدفقات النقدية التي

٪.١٠,٥التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل تم خصم يبعد ذلك. 

إلى النتائج؛ الخصم أو معدل النمو النهائي، واستناداًمن معدلنقطة مئوية واحدة في الحساسية للتغيرات إن 
معقول في أي من االفتراضات األساسية المذكورة أعاله إلى بشكل ير محتمل ه لن يؤدي أي تغتعتقد اإلدارة أن

لقيمة القابلة لالسترداد.لدفترية القيمة التجاوز

مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية٢٧

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

١,٤٠٤,٤٠٤٨٦٨,٦١١حسابات جارية
١,٦٥٩,٥٩٨٤,٦٠٧,١٢٣يةاستثمارودائع 

ــــــــــــــــــ
٣,٠٦٤,٠٠٢٥,٤٧٥,٧٣٤

المصرف المركزي لدولة اإلمارات–الحساب الجاري 
-٤١,٦٠٨العربية المتحدة

ــــــــــــــــــ
٣,١٠٥,٦١٠٥,٤٧٥,٧٣٤

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

مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية حسب القطاع الجغرافي كما يلي:الإن توزيع إجمالي 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

٢٨٦,٤٧٣٢,١٥١,٤٦٧اإلمارات العربية المتحدة
١,٦٥٥,٦٦٠٢,١٥٠,٥٤٥الشرق األوسطباقي 

١٤٤,٣٣٠٣٦٦,٣٤٣أوروبا
١,٠١٩,١٤٧٨٠٧,٣٧٩أخرى

ــــــــــــــــــ
٣,١٠٥,٦١٠٥,٤٧٥,٧٣٤

======================
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حسابات المودعيـن٢٨

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

٣٠,١٤٠,٤٧٥٢٥,٥٩٥,٦٥٨حسابات جارية
٦٤,٣٩٢,٣٢١٥٨,٨٤٠,٥٩١ستثمارحسابات اال

٣٩٤,٣٦٤٣٤٠,١٥٩حساب احتياطي تعديل األرباح
ــــــــــــــــــ
٩٤,٩٢٧,١٦٠٨٤,٧٧٦,٤٠٨

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

كما يلي:للسنةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

٣٤٠,١٥٩٢٧٦,٠٧٣يناير١في 
٥٤,٢٠٥٦٤,٠٨٦السنةاألرباح خالل الحصة من

ــــــــــــــــــ
٣٩٤,٣٦٤٣٤٠,١٥٩ديسمبر٣١في 

======================
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(تتمة)حسابات المودعيـن٢٨

حسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي، المنطقة الجغرافية والعمالت هي كاآلتي:إجمالي إن توزيع 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

القطاع االقتصادي:
٨,٣٨١,٩٧١٣,٥٥٥,٣٠٨القطاع الحكومي

١١,٨١٩,٠٤٧١٦,٥٧٠,١٠٨القطاع العام
١٢,٨٨٤,٠٦٤١١,٠١٧,٧٩٨شركات

٨٢٠,١٢٥٩٢٣,٦٩٣مؤسسات مالية
٤٨,٥٢٤,٢٣٣٤٢,٧٧٨,٤٢١أفراد

٩,٦٩٠,٨٤٢٧,٠٠٦,٧٩٧شركات صغيرة ومتوسطة الحجم
٢,٨٠٦,٨٧٨٢,٩٢٤,٢٨٣مؤسسات غير ربحية

ــــــــــــــــــ
٩٤,٩٢٧,١٦٠٨٤,٧٧٦,٤٠٨

======================
المنطقة الجغرافية:

٩٠,٧٧٩,١٠٥٨٠,٧٨٦,٠٤٤اإلمارات العربية المتحدة
٣,٢٣٧,٨١٧٣,٢٧٧,٣١٣الشرق األوسطباقي 

٢٧٩,٨٦٢١٥١,٢٦١أوروبا
٦٣٠,٣٧٦٥٦١,٧٩٠أخرى

ــــــــــــــــــ
٩٤,٩٢٧,١٦٠٨٤,٧٧٦,٤٠٨

======================
العمالت:

٧٩,٩٩٥,٤٣٣٧٢,٣٢٨,١٧٨يدرهم إمارات
١٢,٥٣٥,١٠٧٩,٥٤٨,٤١٨دوالر أمريكي

١,٢٩٢,٠٤٧١,٧٠٦,٢٤٨يورو
٣٧٧,١٤٦٣٠٧,٦٧٦جنيه إسترليني

٧٢٧,٤٢٧٨٨٥,٨٨٨أخرى
ــــــــــــــــــ
٩٤,٩٢٧,١٦٠٨٤,٧٧٦,٤٠٨

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

حسابات التوفير، بعد اقتطاع احتياطيات المصارف من ضمنهاستثمارجميع ودائع االاستثماريقوم المصرف ب
والعراق والسودان ومتطلبات السيولة من قبل المجموعة.العربية المتحدةالمركزية في اإلمارات

التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط فقط في حال يتحمل الخسارةفإن المصرف ستثماراالبودائعفيما يتعلق 
.العقد، وإال فهي على رب المال أو الموكل
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أخرىمطلوبـات ٢٩

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

٤٨٥,٢٤٨٤٣٥,٩٥٨دائنون تجاريون
٦٧١,٣٤٦٨٧٤,٨٠٦قبولأوراق

٢٢,١٦٠-مبالغ مستحقة لقاء شراء ممتلكات
١٩٢,٦٩٥٢٢٤,٨٨١لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 

٦٣٦,٨٣١٣٦٠,٥٦٨شيكات بنكية
٣٨٠,١١٥٣٧٥,٦٨٢أخرىمخصصات مكافأة الموظفين ومصروفات 

٢٨,٢٣٦٣٩,٧٠٤دائنةمحتجزات
١٦٧,٠٨٦١٥٦,٣٠٠المتعاملينمبالغ مستلمة مقدماً من 

١٨١,٧٤٧١٦٠,٧٩٧مصاريف مستحقة
١١٩,٩٠٢١٤٤,٧٤٠أرباح موزعة غير مطالب بها

١٩٧,٥٥٥٢١١,٢٥٤إيرادات مؤجلة
٦,٥٣٠٩,٢٧٤حساب األعمال الخيرية

١٥,٢٣٩١١,٤٤٠حساب التبرعات
للمشتقات الماليةللبدائل الشرعية القيمة العادلة السالبة 

١٨,٠٤٩١٧,٩٦٨)٣٨(إيضاح 
٣٣٢,٨٣٢٣٢٨,٨٣٧أخرى ــــــــــــــــــ

٣,٤٣٣,٤١١٣,٣٧٤,٣٦٩
======================

أدوات صكوك تمويلية٣٠

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

٢,٧٥٤,٣٧٥-اإلصدار الثاني
١,٨٣٦,٢٥٠١,٨٣٦,٢٥٠الثالثاإلصدار

ــــــــــــــــــ
١,٨٣٦,٢٥٠٤,٥٩٠,٦٢٥

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

مليون دوالر٧٥٠-اإلصدار الثاني 
حملة الصكوكبالتشارك من قبلالمملوكة كامل الموجودات بإعادة شراءالمصرفقام، ٢٠١٥في نوفمبر 

مليون ٧٥٠ألف درهم (٢,٧٥٤,٣٧٥بقيمةهؤالءمن حملة الصكوكمتوسطة المدىللصكوكالثانيلإلصدار 
.مليارات دوالر أمريكي٥برنامج بقيمة مندوالر أمريكي)
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(تتمة)أدوات صكوك تمويلية٣٠

مليون دوالر٥٠٠-الثالثاإلصدار 
بقيمة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، قام المصرف بعملية إصدار لصكوك متوسطة المدى٢٠١١خالل 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
عملية اإلصدار نقل ملكية بعض األصول، بما فيها أصول إجارة مملوكة من قبل المصرف، إلى شركة تتضمن

ر، وهي شركة مملوكة للمصرف، تم إنشاؤها خصيصاً إلصدار المصد-أديب صكوك كومباني ليمتد
ول الصكوك. إن هذه األصول مملوكة من قبل المستثمرين. يمتلك المصرف حق السيطرة على هذه األص

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

١,٨٣٦,٢٥٠ويا، والتي قد تسالمشترك في ملكيتهاى هذه األصولالمتبقية عليةدفعات اإليجارالالمصدر في
مليون دوالر ١,٢٥٠ألف درهم (٤,٥٩٠,٦٢٥: ٢٠١٤ديسمبر ٣١(مليون دوالر أمريكي) ٥٠٠ألف درهم (

.)أمريكي)

المـالرأس ٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

رأس المال المصرح به:
ألف) سهم عادي٢٠١٤:٣,٠٠٠,٠٠٠ألف (٤,٠٠٠,٠٠٠

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

والمدفوع بالكامل:الصادررأس المال 
يناير١في 

ألف) سهم عادي٢,٣٦٤,٧٠٦: ٢٠١٤ألف (٣,٠٠٠,٠٠٠
٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٣٦٤,٧٠٦: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٤بقيمة درهم واحد لكل سهم (

سهم مقابل كل سهم محتفظ به بقيمة ٠,٠٥٦أسهم حقوق صادرة: 
-١٦٨,٠٠٠: ال شيء)٢٠١٤درهم لكل سهم (

٦٣٥,٢٩٤-أسهم منحة صادرة 
ــــــــــــــــــ

ديسمبر٣١في 
سهم عاديألف)٣,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤ألف (٣,١٦٨,٠٠٠
٣,١٦٨,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٤لكل سهم (بقيمة درهم 

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر ٣١

-٦١-

(تتمة)المـالرأس ٣١

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

معالمال المدفوع : ال شيء) من رأس ٢٠١٤% (٥,٦تمثل درهم للسهم الواحد ١ألف سهم بقيمة ١٦٨,٠٠٠
ألف درهم ١٦٨,٠٠٠بقيمة حقوقأسهمبإصدار المصرفوبالتالي، قام درهم للسهم الواحد. ٢عالوة بقيمة

ألف درهم.٣,٠٨٩: ال شيء). تم تكبد تكاليف اإلصدار بقيمة ٢٠١٤(

االحتياطيات٣٢

االحتياطي القانوني٣٢,١
، وشركاته التابعةوالنظام األساسي للمصرفالشركات التجاريةبشأن٢٠١٥لسنة ٢لقانون االتحادي رقم لوفقاً 

المصرف العزم على وقف هذا التحويل ويعقد% من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. ١٠يتم تحويل 
ى من رأس المال المدفوع. إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع علأو أكثر%٥٠عندما يساوي االحتياطي 

المساهمين.

في شأن ١٩٨٤لسنة) ٨تحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (من قانون الشركات اال٢٠٣وفقاً للمادة 
ألف درهم إلى االحتياطي ١,٥٢٩,٤١٢وة إصدار أسهم بمبلغ ، قام المصرف بتحويل عالالشركات التجارية

وبالتالي لم يتم للمصرف% من إجمالي رأس المال المدفوع٥٠القانوني. بلغ االحتياطي القانوني أكثر من
.للبنكتحويل أي مبلغ من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني

والمتعلقة : ال شيء)٢٠١٤ألف درهم (٣٣٦,٠٠٠البالغة األسهمبتحويل عالوة المصرف، قام ٢٠١٥خالل 
إلى االحتياطي القانوني بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية ١٦٨,٠٠٠بعدد يبلغ الحقوقأسهمبإصدار 

.٢٠١٥يونيو ٢٨العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 

االحتياطي العام٣٢,٢
) من النظام األساسي للمصرف، قررت الجمعية العمومية السنوية، بناء على توصية من ٢(٥٧وفقاً للمادة 

% من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي العام. يستخدم هذا االحتياطي ألغراض ١٠مجلس اإلدارة تحويل 
يتم تحديدها من قبل الجمعية العمومية بناء على توصية من مجلس اإلدارة.

احتياطي مخاطر االئتمان٣٢,٣
خاضع لموافقة من بناء على توصية من مجلس اإلدارة، قام المصرف بتكوين احتياطي خاص لمخاطر االئتمان 

قبل المساهمين في الجمعية العمومية. ستكون المساهمات لهذا االحتياطي بشكل طوعي.
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أرباح مقترح توزيعها٣٣

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

درهم١درهم لكل سهم بقيمة ٠,٢٤٢٧توزيعات نقدية: 
٧٦٩,٠٢٢٧٠٠,٢٠٠درهم)١درهم لكل سهم بقيمة ٠,٢٣٣٤: ٢٠١٤(

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

ديسمبر ٣١بالسنة المنتهية في ةمن رأس المال المدفوع المتعلق% ٢٤,٢٧بقيمةسيتم دفع توزيعات نقدية 
السنوية.العموميةموافقة المساهمين في الجمعية الحصول على بعد ألف درهم٧٦٩,٠٢٢والبالغة٢٠١٥

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 

احتياطيات أخرى٣٤

التغيرات المتراكمة 
في القيم العادلة

إعادة احتياطي
التقييم

احتياطي تغيرات 
اإلجمالياحتياطي التحوطالعمالت األجنبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

ات مدرجة بالقيمةاستثمارصافي الخسارة من تقييم 
)١٤,٣٤٨(---)١٤,٣٤٨(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة من خالل ات مدرجة استثمارخسارة من استبعاد 
٣٦٨---٣٦٨الدخل الشمل اآلخر

)٣٦,٨٨٧(-)٣٦,٨٨٧(--األجنبيةتحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات الفروقات 
١٨,٧٢٩-١٨,٧٢٩--التحوط في العمليات األجنبيةالربح من 

٦,١٦٢٦,١٦٢---من تحوط التدفقات النقديةالربح في القيمة العادلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ات مدرجة بالقيمةاستثمارصافي الخسارة من تقييم 
)٩,٣٢١(---)٩,٣٢١(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة من خاللبات مدرجة استثمارخسارة من استبعاد 
٢٦,٥٧٤---٢٦,٥٧٤الدخل الشامل اآلخر

)٦٦,٢٤٠(-)٦٦,٢٤٠(--األجنبيةتحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات الفروقات 
٢١,١٦٧-٢١,١٦٧--ربح من التحوط في العمليات األجنبية

٢,٩٠٧٢,٩٠٧---من تحوط التدفقات النقديةالربح في القيمة العادلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢١٩,٥٥٧()١١,٦٥٧()١٩٦,١١٣(١٤٣,٠٠٠)١٥٤,٧٨٧(٢٠١٥ديسمبر ٣١في 
=============================================
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صكوك الشق األول٣٥

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

٣,٦٧٢,٠٣٤٣,٦٤٣,١٠٩مدرجة-صكوك الشق األول
٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 

ــــــــــــــــــــ
٥,٦٧٢,٠٣٤٥,٦٤٣,١٠٩

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

مدرجة-صكوك الشق األول
متوافقة مع الشريعة مدرجة –من الشق األول المصرف بعملية إصدار لصكوكقام ، ٢٠١٢نوفمبر١٩في 

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

مليون ٠,١ألف درهم (٤٦٦، قام المصرف بإعادة شراء صكوك بقيمة اسمية بلغت ٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 
مليون دوالر أمريكي)). تم تكبد تكاليف ٨,٠ألف درهم (٢٩,٣٩١: ٢٠١٤ديسمبر ٣١أمريكي) (دوالر 

ألف درهم.٣٧,٢٨١اإلصدار البالغة 

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

("تاريخ ٢٠١٨اكتوبر ١٦قابلة لالسترداد من قبل المصرف بعد الفترة المنتهية في في بورصة لندن وهي
هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربة ربح يكون واإلسترداد األولي") أو أي تاريخ دفع للربح وفقاً لحاالت معينة،

سنوات، ويقدر ستالمكونة من يةخالل الفترة األولأشهر ٦في نهاية كل سنوي بشكل نصفوتدفع %٦,٣٧٥
%. سيتم إظهار دفعات األرباح٥,٣٩٣متوقع منزائداً هامشسنوات٦يبور لبيةاألولالفترة ربح المتوقع بعد ال

.الموحدساهمينفي بيان التغيرات في حقوق المالموزعة

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

دفع أو توزيع أية األحداث التي تستوجب عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو
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 

تحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه المالية التي تنص بنودها على إلزامية االسترداد أو ال
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 الحكوميةالمصرف صكوك من الشق األول ("الصكوكالمصرفية، أصدر 
من قبل المساهمين الحكوميةمليار درهم. تمت الموافقة على إصدار هذه الصكوك٢أبوظبي بقيمة اسمية بلغت 

.٢٠٠٩مارس ٢٢خالل االجتماع الغير عادي والذي عقد يوم 
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(تتمة)صكوك الشق األول٣٥

(تتمة)حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 
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 وسترداد من قبل المصرف وفقاً لحاالت معينة،الصكوك الحكومية قابلة لال

% 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 الموزعةسيتم إظهار دفعات األرباح

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

عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو (ب) االسترداد 
جهة إصدار مساوية للصكوك أو أقل منها، أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على أي 

باستثناء األوراق 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.

غير المسيطرةحقوق الملكية ٣٦

تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة النسبة المملوكة من صافي الموجودات للشركات التابعة للمصرف من قبل 
مساهمين آخرين غير المصرف 

التزامات ومطلوبات طارئة٣٧

ة إن االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية تشمل االلتزامات بتقديم وتوفير التسهيالت االئتمانية اإلسالمي
المصرف.متعامليواالعتمادات المستندية وخطابات الضمان المخصصة لتلبية متطلبات 

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

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

وخطابات الضمان بصرف دفعات نيابة عن عمالئه في حالة عدم خطابات االعتماديلتزم المصرف بموجب 
بالوفاء بالتزاماته وفقاً لشروط العقد.المتعاملقيام 
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-٦٥-

(تتمة)التزامات ومطلوبات طارئة٣٧

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

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

المطلوبات الطارئة
٢,٠٨٣,٤٦٣٢,٩١٨,٧٩٠خطابات االعتماد
١١,٢٧٦,٩٦٨٩,٩٧٢,١٨٧خطابات ضمان

ــــــــــــــــــ
١٣,٣٦٠,٤٣١١٢,٨٩٠,٩٧٧
ــــــــــــــــــ

االلتزامات
٥٨٣,٠٣٢٣٥٧,٢٢٩التزامات التسهيالت الغير مسحوبة

٧٠,٧٧٦٧٤,٣٥٨التزامات لمصاريف رأسمالية مستقبلية
٧٤,٠٥٧١٥١,١٩٩قيد التطويرعقارية وعقاراتات استثمار

ــــــــــــــــــ
٧٢٧,٨٦٥٥٨٢,٧٨٦

ــــــــــــــــــ
١٤,٠٨٨,٢٩٦١٣,٤٧٣,٧٦٣

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

للمشتقات الماليةالبدائل الشرعية٣٨

ملزم من طرف واحد بشراء سلع مقبولة شرعا من الطرف اآلخر موحد تعتمد المبادالت الشرعية على وعد 
بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. تتطلب البدائل الشرعية للمبادالت التقليدية دخول الطرفين في مرابحتين 

ومستقلتين بحيث يمكّن ذلك أحدهما من الحصول على عائد ثابت يحسب ابتداءا وفقا لمؤشر متفق مختلفتين
عليه، بينما يمكن اآلخر من الحصول على عائد متغير يحسب ابتداءا وفقا لمؤشر متغير متفق عليه أيضا، وتتم 

.حساب األرباح في هذه الحالة على أساس مبلغ مرجعي وبعملة واحدة

إن الجدول المرفق أدناه يظهر القيم العادلة للبدائل الشرعية للمشتقات المالية مرتبة حسب مدة االستحقاق. إن 
القيمة المرجعية تنبني على المبالغ الناتجة من المرابحات والمؤشرات المرجعية التي يقاس بها التغير في هذه 

مالت في نهاية السنة وال تعطي مؤشراً لمخاطر المعامالت. إن القيم المرجعية تدل على حجم رصيد المعا
السوق أو االئتمان.

أشهر إلى سنة٣أشهر٣أقل من القيمة المرجعيةالقيمة العادلة السالبة
٥سنة إلى 

سنوات
٥أكثر من 

سنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

المرجعية بالمدة إلى االستحقاق: القيمة ٢٠١٥ديسمبر ٣١

البدائل الشرعية للمبادالت التقليدية
١٨,٠٤٩٢,٩٩٠,٤٩٢١,٠٤٩,٨٤٩٦٧٨,٠٢٧٧٤٥,٥٢٧٥١٧,٠٨٩)٢٩(إيضاح 

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

بالمدة إلى االستحقاقاإلسمية: القيمة ٢٠١٤ديسمبر ٣١

البدائل الشرعية للمبادالت التقليدية
١٧,٩٦٨٣,٥٩٥,١٦٨٢٠٦,٧٣٢٢٤٣,٣٦٢٢,٣٥٢,٠٣٠٧٩٣,٠٤٤)٢٩(إيضاح العمالت 

======================================================
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الزكــاة٣٩

فإن دفع بدفع الزكاة بالقانون أو بالنظام األساسي أو بقرار من الجمعية العمومية،بما أن المصرف ليس ملزماً 
الزكاة هي من مسؤولية المساهمين. بناء على تقييم اإلدارة لصافي الوعاء الزكوي للمصرف، فقد تم تقدير 

لف درهم) أي أ١٥٨,٩٩٩: ٢٠١٤ألف درهم (١٧٣,٣٦١إجمالي مبلغ الزكاة بناء على السنة الميالدية بـ 
درهم) لكل سهم.٠,٠٥٣٠٠: ٢٠١٤درهم (٠,٠٥٤٧٢بواقع 

ألن للمصرف فروعا وشركات تابعة أو زميلة في بعض البلدان يلزِم القانون فيها بدفع الزكاة لجهات معينة، فإن 
- هذه البلدانوفقا لقوانين -مبلغ الزكاة المعلن أعاله هو مبلغ الزكاة الصافي بعد اقتطاع ما يلتزم المصرف 

بالنيابة عن المساهمين.بدفعه من الزكاة/أو احتساب مخصصه 

النقدية وشبه النقدية٤٠
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهـمألف درهـم

٨,٧٧٧,٥١١١٠,٤٠٠,٢٦٦نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل
األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالمية

٢,٣٥٥,٢٥٤٢,٦٩٤,٩١٣أخرى، قصيرة األجل
١,٤٢٨,٨٣٢١,٧٦٦,٣٩٩مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

)٥,٠٧١,٣٠٥()٣,٠٧٧,٤٠٤(مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل
ــــــــــــــــــ

٩,٤٨٤,١٩٣٩,٧٩٠,٢٧٣
======================

النقدية الهامة التالية من بيان التدفقات النقدية الموحد:الغيراستبعاد المعامالتلقد تم 

ات العقاريةستثمارمحول من الموجودات األخرى الى اال
١٣,٦١٠١٠,٨٢٢)٢٢(ايضاح 

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

ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٤١

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

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

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.

األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية وتمويل العمالء إن معدالت الربح المحققة على 
(٦المقدمة إلى أطراف ذات عالقة خالل السنة قد تراوحت من صفر إلى  % في ٩:  صفر إلى ٢٠١٤% 

السنة).

إن معدالت الربح المدفوعة على مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية وودائع العمالء الموضوعة من أطراف ذات 
% في السنة).٠,٩: صفر إلى ٢٠١٤% في السنة (٠,٩عالقة خالل السنة قد تراوحت من صفر إلى 
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(تتمة)ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٤١

كانت المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة في بيان الدخل الموحد كاآلتي:السنةخالل 

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلجماليآخرونشركات زميلة اإلدارة 
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

٢٠١٥ديسمبر ٣١
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٤,٨٣٥-٤,٨٣٥--مؤسسات مالية
=======================================

من المرابحة، المضاربة،الدخل
٨٥,٧٥٠١,٢٤٠٣٩٨١٢٤,٠٤٤٢١١,٣٤٢من العمالءاإلجارة  وتمويالت إسالمية أخرى

=======================================
٦٣---٦٣بالقيمة العادلةمقاسةات استثمارإيرادات من 

=======================================
٣,٢٠١٢٢٣٣٠٧,٧٣٤١١,٢٨٧صافي، عموالت ورسوم الدخل من

=======================================
٤٣٢--٤٣٢-المصاريف التشغيلية

=======================================
٢٤٧٣٥٦٣٤٣٧٤٨األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك

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

٢٠١٤ديسمبر ٣١
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

١,٦٤٧-١,٦٤٧--مؤسسات مالية
=======================================

من المرابحة، المضاربة،الدخل
٨٤,٨٧٣١,٤٩٢٢٦١٢٥,٦١٢٢١٢,٠٠٣من العمالءاإلجارة وتمويالت إسالمية أخرى

=======================================
٧٨٢---٧٨٢بالقيمة العادلةمقاسةات استثمارإيرادات من 

=======================================
٢٨١٢٧٦٩١٥,٥٦٣٦,٥٦٢وعموالتصافي الدخل من رسوم 

=======================================
٤٣٢--٤٣٢-المصاريف التشغيلية

=======================================
٣٨٢٥٥١٩٦٤٨٩-األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك

=======================================
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طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٤١

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

المجموعآخرونشركات زميلة اإلدارة 
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

٢٠١٥ديسمبر٣١

لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و
١,٣٥٤,٣٥٣-١,٣٥٤,٣٥٣--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

١٧١,٦١١-١٧١,٦١١--مرابحة ومضاربة في المؤسسات المالية
تمرابحة، مضاربة ، إجارة وتمويال

٢,٥٩٥,٥٢١٣٠,٦٦٧٣٠,٠٥٢٣,٦١٩,٧٦٤٦,٢٧٦,٠٠٤إسالمية أخرى
١٣,٦١٦١٨٣,٦٢٥١٩٧,٢٤١--موجودات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٥٩٥,٥٢١٣٠,٦٦٧١,٥٦٩,٦٣٢٣,٨٠٣,٣٨٩٧,٩٩٩,٢٠٩
=============================================

٣٠,١٨٠-٣٠,١٨٠--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
٥٠٢١,٤٧٩٩٨,٢٠٠٢١٤,٩٠٦٣٣٤,٦٣٥حسابات المودعين

٦٣٢٥١٧٩٢٦٧-مطلوبات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٠٢١,٥٤٢١٢٨,٤٠٥٢١٥,٠٨٥٣٦٥,٠٨٢
=============================================

٢٠١٤ديسمبر ٣١

لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و
١,٥٨٠,٩٦٥-١,٥٨٠,٩٦٥--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

٧٨,٣٩٨-٧٨,٣٩٨--مرابحة ومضاربة في المؤسسات المالية
تمرابحة، مضاربة ، إجارة وتمويال

٢,٥٢٣,٤٨٠٢٩,٠٧٢٢٠,٠٢٧٣,٥٥٦,٥٩٧٦,١٢٩,١٧٦إسالمية أخرى
١١,٤١٣١٨٣,٦٢٥١٩٥,٠٣٨--موجودات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٥٢٣,٤٨٠٢٩,٠٧٢١,٦٩٠,٨٠٣٣,٧٤٠,٢٢٢٧,٩٨٣,٥٧٧
=============================================

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

٢٥٢٦١٢٨٦--مطلوبات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

مصر (اس.ايه.أي)، –الرئيسي يمتلكان حصة مسيطرة في مصرف أبوظبي اإلسالمي ةإن المصرف ومساهم
).٢١(إيضاح ستثماروهناك اتفاقية رسمية للسيطرة المشتركة لهذا اال
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طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٤١

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

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهـمألف درهـم

٣٢,٧٧٨٣٠,٩٢٣رواتب ومكافآت أخرى
٣,٦٨٤٣,١٥٨مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ــــــــــــــــــ
٣٦,٤٦٢٣٤,٠٨١

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

خضع وتألف درهم ٤,٢٠٠تبلغ٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إن 
ألف درهم متعلقة ٤,٩٠٠، تم دفع ٢٠١٥خالل سنة .القادمالعموميةالجمعيةجتماعالموافقة المساهمين في 

لمجلس اإلدارة بعد موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية التي ٢٠١٤ديسمبر ٣١بالسنة المنتهية في 
.٢٠١٥إبريل ١انعقدت في 

معلومات القطاعات٤٢

على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بأقسام المجموعة والتي يتم مراجعتها دورياً تحددإن القطاعات التشغيلية 
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 
وخدمات ألسواق مختلفة.منتجاتوالتي تقدمللمصرف التاليةاالستراتيجيةعلى أساس الوحدات

يقوم هذا القطاع بالتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، -العالمية الخدمات المصرفية التجارية
بطاقات االئتمان اإلسالمية، خدمات اإلجارة، المرابحة،إيداعات األفراد، تزويد المتعاملين بالتمويل،

التحويل وخدمات التمويل التجاري.

يقوم هذا القطاع بالتعامل مع خدمات التمويل واإليداع والحسابات -للشركاتالعالميةمصرفيةالخدمات ال
الجارية للشركات والمؤسسات الفردية.

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

يقوم هذا القطاع بتزويد خدمات أسواق المال، خدمات المتاجرة والخزينة وكما يقوم بإدارة -الخزينة
ية.ستثمارعمليات التمويل للمصرف باستخدام خدمات اإليداعات اال

بما في يجاراإلالتطوير،،، البيعتقوم شركة تابعة للمصرف بأنشطة عمليات الشراء-الخدمات العقارية
.إدارة وإعادة بيع الممتلكات وجميع األنشطة المتعلقةباإلضافة إلى ، ذلك األراضي والمباني

ةالشركات التابعالمكتب الرئيسي،تتكون العمليات األخرى بشكل رئيسي من–األخرىالعمليات
المصاريف غير الموزعة.والغير مدرجة أعاله وتشمل أيضاً والشركات الزميلة وشركات االئتالف

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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(تتمة)معلومات القطاعات٤٢

كاآلتي:٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
عالميةوتجارية 

خدمات مصرفية 
للشركاتعالمية 

خدمات مصرفية 
اإلجماليقطاعات أخرىخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
اإليرادات والنتائج

٣,٠٤٣,٢٧٩١,٣٣٠,٦٢٥١٠٨,٦٨٢٤٤٤,٥٦٩١١٨,٣٨٢٨٨,٨٣٨٥,١٣٤,٣٧٥إيرادات القطاع، صافي
)٢,٣٨٠,٣٧٨()٢١٢,٣١٥()٨٦,٢٦٢()٤٢,٧٦٥()٥٩,٣٤٦()٣٦٠,٤٤٨()١,٦١٩,٢٤٢(مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض، صافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٧٥٣,٩٩٧)١٢٣,٤٧٧(١,٤٢٤,٠٣٧٩٧٠,١٧٧٤٩,٣٣٦٤٠١,٨٠٤٣٢,١٢٠العمليات (هامش)أرباح 

)٨١٩,٩٥٤()١١٣,٤٨١()٥,١٥٦(-)١١,٨٦٢()١٨٧,٧٦٨()٥٠١,٦٨٧(مخصص االنخفاض، صافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,٩٣٤,٠٤٣)٢٣٦,٩٥٨(٩٢٢,٣٥٠٧٨٢,٤٠٩٣٧,٤٧٤٤٠١,٨٠٤٢٦,٩٦٤أرباح (خسائر) السنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢,٣٤٨()٢,٣٤٨(-----غير المسيطرةحقوق ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,٩٣١,٦٩٥)٢٣٩,٣٠٦(٩٢٢,٣٥٠٧٨٢,٤٠٩٣٧,٤٧٤٤٠١,٨٠٤٢٦,٩٦٤أرباح (خسائر) السنة المتعلقة بمساهمي المصرف
=============================================================================

الموجودات
٥٢,٤١٨,٧٣٤٣٥,٠٥٨,٩٦٦٣,٠٦١,٧١٥١٦,٥٣٩,٤٥١٢,٦٧١,٦٢٦٨,٦٢٧,١٧٠١١٨,٣٧٧,٦٦٢موجودات القطاع

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

٥٤,٦٥٥,٧٦٦٢٨,٧٧٠,٩٥١٢,٤٩٢,٧٣٣١٣,٤٧٣,٨٨٦٣٧٣,٣١٨٣,٥٣٥,٧٧٧١٠٣,٣٠٢,٤٣١مطلوبات القطاع
=============================================================================
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(تتمة)معلومات القطاعات٤٢

كاآلتي:٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
عالميةوتجارية 

خدمات مصرفية
للشركاتعالمية

خدمات مصرفية 
المجموعقطاعات أخرىخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
اإليرادات والنتائج

٢,٦٣٩,٦٤٦١,١٩٤,٥١٠٨٨,٧٩٢٣٤٥,٦٥٥٦٧,٢٢٥٢٤٧,١٥٧٤,٥٨٢,٩٨٥إيرادات القطاع، صافي
)٢,٠٧٤,٥١٢()١٢٥,٦٩٦()١٠٦,١٣٢()٤٥,٨٠٨()٥٢,٤٤١()٣٤٢,٩١٤()١,٤٠١,٥٢١(تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض، صافيمصاريف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٢١,٤٦١٢,٥٠٨,٤٧٣)٣٨,٩٠٧(١,٢٣٨,١٢٥٨٥١,٥٩٦٣٦,٣٥١٢٩٩,٨٤٧أرباح العمليات (هامش)

)٧٥٧,٧٨٣()١٩٢,٤٩٠()٧٤,٨٧٣(-)٢٩,١٥٤()١٠٧,٣٣١()٣٥٣,٩٣٥(مخصص االنخفاض، صافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,٧٥٠,٦٩٠)٧١,٠٢٩()١١٣,٧٨٠(٨٨٤,١٩٠٧٤٤,٢٦٥٧,١٩٧٢٩٩,٨٤٧أرباح (خسائر) السنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣,٨١٥()٣,٨١٥(-----غير المسيطرةحقوق ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,٧٤٦,٨٧٥)٧٤,٨٤٤()١١٣,٧٨٠(٨٨٤,١٩٠٧٤٤,٢٦٥٧,١٩٧٢٩٩,٨٤٧أرباح (خسائر) السنة المتعلقة بمساهمي المصرف
=============================================================================

الموجودات
٤٦,٩١٨,٩٣٦٣٢,٥٥٤,٧٥٧٢,٥٣٦,٣٩٥١٧,٦٩٨,١٩٦٢,٦٥٨,٥٨٥٩,٥٣٦,٩٣٤١١١,٩٠٣,٨٠٣موجودات القطاع

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

٤٥,٦٨٨,٨٢٥٢٩,٦٠٣,٦١٢٢,٦٣٩,١٠٧١٦,٢١٦,٨٩٩٣٧٢,٥٧٠٣,٦٩٦,١٢٣٩٨,٢١٧,١٣٦مطلوبات القطاع
=============================================================================

بقطاعات األعمالأرقام المقارنة المتعلقة تم تعديل منهجية تسعير تحويل األموال، للتغيير في "). ونتيجة FTPمنهجية تسعير تحويل األموال ("المصرف بتغييرقام، ٢٠١٥يناير ١اعتباراً من

.التوافقألغراض 
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٢٠١٥ديسمبر٣١

-٧٢-

(تتمة)معلومات القطاعات٤٢

فيما يلي تحليل إلجمالي اإليرادات لكل قطاع بين اإليرادات من االطراف الخارجية وبين القطاعات:

خدمات مصرفية 
عالميةوتجارية 

خدمات مصرفية 
للشركاتعالمية 

خدمات مصرفية 
المجموعقطاعات أخرىخدمات عقاريةأسواق المالخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألفألف درهم
٢٠١٥
٣,١٠٥,٢٠٣١,٣٩٨,٧٣٦١٥٩,٤٧٨٣١٤,٧٠٨١١٨,٣٨٢٣٧,٨٦٨٥,١٣٤,٣٧٥صافي،القطاعإيراداتإجمالي 

-٥٠,٩٧٠-١٢٩,٨٦١)٥٠,٧٩٦()٦٨,١١١()٦١,٩٢٤(صافيالقطاعات،بيناإليرادات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,٠٤٣,٢٧٩١,٣٣٠,٦٢٥١٠٨,٦٨٢٤٤٤,٥٦٩١١٨,٣٨٢٨٨,٨٣٨٥,١٣٤,٣٧٥إيرادات القطاع، صافي
=======================================================================

٢٠١٤
٢,٧١٩,٨٣٠١,٢٧٢,٢٤٨١٥٨,٩٧١٢١٧,٦٨٥٦٧,٢٢٥١٤٧,٠٢٦٤,٥٨٢,٩٨٥صافي،إجمالي إيرادات القطاع

-١٠٠,١٣١-١٢٧,٩٧٠)٧٠,١٧٩()٧٧,٧٣٨()٨٠,١٨٤(اإليرادات بين القطاعات، صافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢,٦٣٩,٦٤٦١,١٩٤,٥١٠٨٨,٧٩٢٣٤٥,٦٥٥٦٧,٢٢٥٢٤٧,١٥٧٤,٥٨٢,٩٨٥إيرادات القطاع، صافي
=======================================================================

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

وقطر والسودان والشركات الزميلة والتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات المجموعة داخل المصرف الصادرة من فروع العراقبعملياتوالتابعة داخل الدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة 
ل ومطلوبات المجموعة ، لذلك لم يتم اإلفصاح عن الدولة تمثل األغلبية الكبرى من ايرادات المجموعة ، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمالي أصو

مات القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)، الموجودات والمطلوبات.معلو



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٧٣-

إدارة المخاطر ٤٣

مقدمة ٤٣,١
إن المخاطر هي ضمن أنشطة المجموعة يتم إدارتها من خالل عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة تخضع 

لمخاطر بشكل رئيسي . تتعرض المجموعة ومتطلبات المجلسوفقاً للقوانينلحدود المخاطر ومراقبة أخرى
. أما األخطار األخرى مثل مخاطر السمعة، االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر تشغيلية

.بازل فيتم أيضاً مراقبتها وإدارتهاالمخاطر القانونية والمخاطر المختلفة المحددة من اتفاقية 

رهيكل إدارة المخاط٤٣,١,١

مسؤولية تأسيس إطار إدارة المخاطر للمصرف ومراقبته، والموافقة إجمالييتحمل مجلس اإلدارة "المجلس"
على إجمالي تعرض المصرف للمخاطر، وضمان إنجاز العمل ضمن هذا اإلطار. يمثل المجلس السلطة 

واثيق لجان المجلس ، وافق المجلس على إطار حوكمة الشركات وتحديث م٢٠١٥خالل التصديقية العليا.
المختلفة. 

ستراتيجيةااللجنة 
تحقيق األهداف في اإلدارة التنفيذية للمجموعة لجنة االستراتيجية وهي مسؤولة عن توجيهقام المجلس بتعيين 

وعمل مراجعة دورية لمدى تحقيق األهداف االستراتيجية تنفيذ استراتيجية المجموعة،واالستراتيجية للمجموعة
تعمل هذه اللجنة كأنبوب وخطط األعمال والنشاطات التصحيحية المباشرة حيثما تكون مطلوبة. باإلضافة لذلك،

اتصال بين المجلس واإلدارة العليا لقضايا األعمال. 

تاستثمارلجنةٌ إقرار المخاطر واال
ات من قبل المجلس وهو مسؤول عن الموافقات على تعرض ستثمارالمخاطر واالتم تعيين لجنة إقرار

في إنفاق رأس المال. باإلضافة لذلك، إن ةالمجموعة للمخاطر، والمعامالت ذات القيمة العالية والبنود األساسي
هذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة جودة ومخصصات المحفظة االئتمانية.

مخاطر لجنة سياسة القيادة وال
تم تعيين لجنة سياسة القيادة والمخاطر من قبل المجلس لتساعده في استيفاء مسؤوليات الرقابة في البنك وكل 

:فيما يتعلق بما يليالشركات التابعة له والشركات الزميلة الجوهرية

ة ولعمل مراجعة ملف المخاطر للمجموعة مع األخذ بالنظر المتطلبات المتعلقة بإدارة مخاطر الشرك·
توصيات لفحص ملف مخاطر المجموعة بالتماشي مع المتطلبات التنظيمية القابلة للتطبيق واعتبارات 

التسعير و استراتيجية األعمال؛
مساعدة المجلس في اإلشراف على استجابة المجموعة للمخاطر التي تواجهها من خالل اعتماد سياسات ·

ومعايير مخاطر المجموعة؛
بهيكل قيادة الشركة وإدارة المخاطر واستراتيجية المخاطر للمجلس بالتماشي مع مراجعة والتوصية ·

متطلبات نمو األعمال في المجموعة.
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إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مقدمة (تتمة)٤٣,١

هيكل إدارة المخاطر (تتمة)٤٣,١,١

لجنة التدقيق 
استيفاء مسؤوليات الرقابة في البنك وكل الشركات التابعة تم تعيين لجنة التدقيق من قبل المجلس لمساعدته في 

له والشركات الزميلة الجوهري فيما يتعلق بما يلي:

للمجموعة؛الماليةالتقاريرإعدادوعمليةالموحدةالماليةالبياناتنزاهةضمان ·
المخاطر؛إدارةوهيكلالجودةوضمانالداخلية،الرقابةونظمالماليةالبياناتمراجعة·
الداخلية؛التدقيقوظائفأداءمراجعة·
الموحدةالماليةللبياناتالمستقلالسنويوالتدقيقالماليةالبياناتإعدادعلىالداخليةالرقابةمراجعة·

للمجموعة؛
ووأدائهم؛واستقالليتهمكفاءاتهموتقييمالخارجيينالحساباتمدققيبإشراكالمجلستوصية·
.األعمالبأنشطةالمتعلقةوالتشريعيةالقانونيةللمتطلباتالمجموعةامتثالضمان·

تتم إدارة واجبات ومسؤوليات اللجان من خالل ميثاق رسمي موافق عليه.

”RMG“مجموعة إدارة المخاطر ٤٣,١,٢

على دعم إن لجنة إدارة المخاطر هي لجنة مستقلة تعمل بصورة مقربة من اإلدارات األخرى، حيث إنها تعمل
في نفس الوقت. يترأس مجموعة إدارة المخاطر رئيس إدارة مخاطر المجموعةأنشطتها وحماية مخاطر 

مسؤوليات هي كاآلتي:٦المجموعة الذي يتولى 

التحقق من االلتزام بسياسات وإجراءات المخاطر ضمن المجموعة؛·
لعربية المتحدة وفي اسواقنا خارج البالد؛التحقق من االلتزام بالتوجيهات والقوانين في دولة اإلمارات ا·
المحافظة على العالقات العامة مع أجهزة التنظيم المحلية بالنسبة إلى إدارة المخاطر؛ ·
الموافقة على معامالت التمويل التجارية وتمويل األفراد مع هيئاتها المفوضة؛·
المحافظة على أنظمة وعمليات السيطرة على المخاطر؛ و·
قوي في منح التمويالت لدعم كافة قطاعات األعمال.ضمان منهج ·

مخاطر المجموعة من أفراد رئيسيين ومختصين في المخاطر المجربة يقومون إدارةإلى رئيس التقاريرترفع 
المخاطر من بينها الخدمات المصرفية اإلجمالية، والخدمات المصرفية الخاصة، من بإدارة مجاالت محددة 
التجارية والمخاطر التشغيلية والسيطرة االئتمانية وإدارة اإلصالحات وإدارة المحفظة والخدمات المصرفية 

والتشريعات والسياسات. إن مسؤوليات مجموعة إدارة المخاطر تمتد عبر كافة وحدات األعمال للمصرف وفي 
جميع المناطق الجغرافية التي يعمل فيها المصرف.
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إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

قدمة (تتمة)م٤٣,١

(تتمة)”RMG“مجموعة إدارة المخاطر ٤٣,١,٢

قياس المخاطر وأنظمة إصدار التقارير (تتمة)٤٣,١,٣

لجنة االئتمان
يتم مراجعة واعتماد جميع عروض أعمال المتعاملين من خالل لجنة ائتمان ممنوحة صالحية متفق عليها من 

من خالل منهج قوي وموسع يتم تعيينهم قبل المجلس. تتكون اللجنة من موظفي ائتمان ذو خبرة معينين 
. إن س إدارة مخاطر المجموعةرئيللكفاءات. تتم عملية التعيين من قبل الرئيس التنفيذي بناء على توصيات 

عملية اعتماد العروض االئتمانية ألعمال المتعاملين والحدود المتاحة للجنة يتم قيادتها بشكل مفصل خارج 
المصرف في دليل سياسات وإجراءات االئتمان بحيث تتم مراجعتها يشكل دوري.

:القدرة التي تتيح لهاخاطر علىمجموعة إدارة المحافظ تمن أجل رصد ومراقبة المخاطر بشكل فعال، 

والمنتجات االقتصاديإعداد تقارير المحافظ بناء على مؤشرات كتركز المحافظ حسب القطاع الجغرافي أو ·
ومعدالت المخاطر ومؤشرات أخرى تستخدم في تحليل وإدارة جودة المحافظ بصورة عامة.

مراقبة سالمة وتوافق المعلومات المشتملة على معدالت المخاطر ومخاطر الهجرة والخسائر وإجمالي ·
وصيانة قاعدة بيانات الخسائر المركزية للتحكم ولتحليل الخسائر.االنكشاف

وضع عوامل لتستخدم في حساب الخسائر المتوقعة ومتطلبات مخاطر رأس المال.·
والتقارير الستخدام المديرين التنفيذيين ومجلس اإلدارة.توحيد معلومات إدارة المحافظ ·
تأسيس والمحافظة على مجموعة من المؤشرات التحذيرية المبكرة للتعرف على المخاطر الجديدة.·

يتم إصدار تقرير مفصل عن مخاطر الصناعات والمتعاملين والمخاطر الجغرافية المكتسبة والتي تحصل بشكل 
التي تعقد المرحليةمحفظة المراجعاتفي سلسلة من متقاربلتقارير ومناقشتها بشكل يتم فحص هذه امتكرر.

التعديالت على معايير التمويل وقرارات بشأن الرغبة في المخاطرة يتم أخذ األعمال والمخاطر. راءمع كبار مد
والقيادةالرئيس التنفيذي، علىوغيرها من المبادرات نتيجة لهذه االجتماعات. يتم عرض تقارير المخاطر 

على المجلس بشكل دوري.  تحدد اإلدارة العليا المخصصات المناسبة لخسائر والمخاطرجنة سياسةول
التمويالت بصورة شهرية.

بالحصول على ضمانات ألجل تخفيض مخاطر االئتمان.تقوم المجموعة

تركـز المخاطـر٤٣,١,٤

خاطر االئتمان من خالل توزيع أنشطة التمويل لتفادي تركزات المخاطر يسعى المصرف إلى إدارة تعرضه لم
غير المناسبة عند أفراد أو مجموعات من المتعاملين في صناعة أو قطاع أعمال معين. كما تحصل اإلدارة على 

الضمانات عند اللزوم.

).١٨) و(١٧إن تفاصيل محتويات محفظة التمويالت مبينة ضمن اإليضاحين (
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إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مقدمة (تتمة)٤٣,١

التدقيق الداخلي للمجموعة٤٣,١,٥
يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر في المصرف دورياً من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بفحص دقة 
اإلجراءات وكيفية تقيد المصرف بها. تناقش مجموعة التدقيق الداخلي نتائج كل التقييمات مع اإلدارة وتنقل كل 

الداخلي بإرسال التقارير مباشرة إلى لجنة النتائج والتوصيات إلى لجنة التدقيق. يقوم رئيس مجموعة التدقيق
التدقيق مما يدل على استقالليته وموضوعيته في جميع عمليات التدقيق التي تتم داخل المصرف.

”ICAAP“عملية تقييم كفاية رأس المال ٢بازل ٤٣,١,٦
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك كجزء من النظام التنظيمي الدولي تطلب ، ٢٠٠٩منذ عام 

اإلمارات العربية المتحدة تقريرا عن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في كل مصرف بأن يقدم، IIبازل 
الخمسن السنوات في كل مالخاص به ICAAPتقرير قام البنك بإعداد وتقديم". ICAAPباسم "ةالمعروف-

المخاطر التي، بدورها، تنتج مجموعة واسعة سعةفي المخاطرة مع البنكعملية رغبةتحاذي هذه الالماضية. 
ستراتيجية البنك الشاملة.اوبشكل متصل مع،ضمنالشركة الموضوعة من حدود مخاطر 

مخاطر االئتمان٤٣,٢

ـراف لعقـود االدوات المالية بالوفاء  بالتزاماته مما يؤدي تتمثل مخاطـر االئتمـان في عدم التزام أحد األط
ضبط مخاطر االئتمان من خالل ضوابط استخدام تحاول المجموعةإلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية. 

السوق المستهدف عالي التركيز الذي يعرف مع من سيتعامل المصرف من منظور بيان المخاطر، واستخدام 
تحدد نوع وحجم المخاطر التي يستعد المصرف لتحملها مع كل طرف مقابل. يتم يطر التمعايير قبول المخا

استخدام هذه األدوات الهامة باالقتران مع مراقبة احتمالية التعرض لمخاطر االئتمان والحد من التركيز على 
افة إلى متابعة التعامل مع أطراف محـددة، واالستمـرار في تقييم القدرة االئتمانية لألطـراف األخرى. باإلض

حدود االئتمان، يقوم المصرف بإدارة المخاطـر المتعلقة بأنشطة المتـاجرة عن طريق الدخول في اتفاقيات 
التسوية وترتيبات الضمان مع األطراف األخرى حسب ما تقتضيه الحالة للحد من فترة التعرض للمخاطر. وقد 

يعها على أطراف أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان.يقوم المصرف في بعض الحاالت  بإلغاء معامالت أو توز

قام المصرف بتأسيس عملية مراجعة لنوعية االئتمان لتقديم تعريف مبكر عن التغيرات الممكنة في الكفاءة 
االئتمانية لألطراف المقابلة وتشمل مراجعات الضمانات الدورية. إن عملية مراجعة نوعية االئتمان تُسمح 

م للخسارة المحتملة كنتيجة للمخاطر التي يتعرض لها والقيام بإجراء تصحيحي.للمصرف بإجراء تقيي

جميع التعرضات االئتمانية التجارية يتم تصنيفها على أساس محلل تقييم المخاطر "موديز" الذي ينظر إليه 
شكل جيد. يتم كمقياس عالمي. تدعم هذه القاعدة عدة طرق تصنيف لمختلف قطاعات األعمال التي تم احتوائها ب

أيضاً تطبيق طريقة تقييم مخاطر التسهيالت. تعرضات المستهلك يتم تقييمها باستعمال مبدأ جماعي كما هو 
.٢متطلب من بازل 

مخاطر االلتزامات المتعلقة باالئتمان
ضمان لعمالئه والتي قد تتطلب قيام المصرف بسداد المدفوعات بالنيابة عنهم. خطاباتيقوم المصرف بتوفير 

يتم تحصيل هذه المدفوعات من المتعاملين بناء على شروط خطابات الضمان. تعرض هذه المدفوعات 
بنفس العمليات والسياسات الرقابية.تخفيضهاالمصرف لمخاطر مماثلة لمخاطر التمويالت ويتم 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٧٧-

المخاطر (تتمة)إدارة ٤٣

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٣,٢

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ باالعتبار أية ضمانات وتعزيزات ائتمانية٤٣,٢,١

يظهر الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بيان المركز المالي الموحد. إن الحد 
مالي المبلغ بدون األخذ بالحسبان استخدام اتفاقيات المقاصة اإلطارية واتفاقيات األقصى للتعرض موضح بإج

الرهن.

إجمالي التعرض األقصى
٢٠١٥

إجمالي التعرض األقصى
٢٠١٤

ألف درهمألف درهمإيضاحات

أرصدة ووكاالت لدى مصارف إسالمية
١٥٣,١٢٤,٣١٤٤,١٠٣,٦٢٥ومؤسسات مالية أخرى

١٦١,٨١٢,٣٠٢٢,٣٣٠,٠٠٣مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
١٧٤٠,٢٦١,٦٢٧٣٥,٦٠٤,٦٥٧مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

١٨٤١,١٣٦,٧٤٣٤٠,١٥٤,٩٦٧تمويالت إجارة
ات في صكوك إسالمية مقيسةاستثمار

١٩٧,٣٨٠,٦٨٦٥,٥١٩,٨٠٤بالتكلفة المطفأة
٢٠١,٢٥٨,٥٣٧٨٠٤,٩٩٣بالقيمة العادلةات مقيسةاستثمار

١,٦٧٩,١٩٣١,٤٧٦,٠٩٢موجودات أخرى
ــــــــــــــــــــ
٩٦,٦٥٣,٤٠٢٨٩,٩٩٤,١٤١

ــــــــــــــــــــ

٣٧١٣,٣٦٠,٤٣١١٢,٨٩٠,٩٧٧مطلوبات محتملة
٥٨٣,٠٣٢٣٥٧,٢٢٩التزامات 

ــــــــــــــــــــ
١٣,٩٤٣,٤٦٣١٣,٢٤٨,٢٠٦اإلجمالي

ــــــــــــــــــــ
١١٠,٥٩٦,٨٦٥١٠٣,٢٤٢,٣٤٧إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

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

تركز مخاطر االئتمان٤٣,٢,٢

يتم إدارة تركز مخاطر االئتمان حسب المتعامل / الطرف المقابل وحسب المنطقة الجغرافية والقطاع 
ألف درهم ٧,٤٧٢,٧٩٦بلغت قيمة أكبر خمس تعرضات ائتمان مبلغ ٢٠١٥ديسمبر ٣١االقتصادي. كما في 

ألف درهم) قبل احتساب الضمانات أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى.٧,٣٢٤,٣٩٩: ٢٠١٤(

توزع الموجودات والمطلوبات للمجموعة حسب المنطقة الجغرافية لألطراف المقابلة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٧٨-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٣,٢

مخاطر االئتمان (تتمة)تركز٤٣,٢,٢

إن توزيع الموجودات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر االئتمان حسب المنطقة الجغرافية هو كاآلتي:

األرصدة والوكاالت لدى 
مصارف اسالمية 

ومؤسسات مالية أخرى
مرابحة ومضاربة مع

مؤسسات مالية
مرابحة وتمويالت 

تمويالت إجارةإسالمية أخرى

ات في الصكوك استثمار
اإلسالمية مقيسة بالتكلفة 

المطفأة
ات مقيسة استثمار

مجموعموجودات أخرىبالقيمة العادلة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٥ديسمبر ٣١
٤٧٦,٦١٤١,٣٦٠,٢٣٢٣٨,٨٣٥,١٥١٣٩,٢٥٣,٨١٢٤,٩٩٥,٥٧٩٨٢١,٧٢٦١,٥٢٣,٢٥٨٨٧,٢٦٦,٣٧٢اإلمارات العربية المتحدة
١,٠٤٥,٣٣٣٣٧٩,٧١١٩٥٩,٩٨٩١,٢١٩,٣٧٥١,٢٧٠,١٢٧٤٧,٥٢٩١٢٥,٥٨٠٥,٠٤٧,٦٤٤باقي دول الشرق األوسط

٤٢٩,١٨٥--٢٤٤,٨٣٠٧٥٢١١١,٥١٠-٧٢,٠٩٣أوروبا
١,٥٣٠,٢٧٤٧٢,٣٥٩٢٢١,٦٥٧٦٦٢,٨٠٤١,٠٠٣,٤٧٠٣٨٩,٢٨٢٣٠,٣٥٥٣,٩١٠,٢٠١أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣,١٢٤,٣١٤١,٨١٢,٣٠٢٤٠,٢٦١,٦٢٧٤١,١٣٦,٧٤٣٧,٣٨٠,٦٨٦١,٢٥٨,٥٣٧١,٦٧٩,١٩٣٩٦,٦٥٣,٤٠٢الموجودات المالية الخاضعة لمخاطر االئتمان

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

٢٠١٤ديسمبر ٣١
١,٠٥٨,٦١٧١,٩٢١,٤٢٥٣٤,٠٥٣,٢٥٤٣٨,٦٥٩,١٢٠٣,٧٢٥,٢٢٨٤٥١,٤٢٣١,٢٩٨,٠٦٥٨١,١٦٧,١٣٢اإلمارات العربية المتحدة
١,١٧٦,٤٣٣٢٩٣,٠٦٢٩٢١,٠٦٧٩٣٩,٩٧٩١,٠٦٥,٠٩٣٧٠,١١٠١٢١,٢٠٩٤,٥٨٦,٩٥٣باقي دول الشرق األوسط

٤٩٦,٩٥٨-٧٧,٣٦١-٢٩٧,٣٨٢١,٢٥٤-١٢٠,٩٦١أوروبا
١,٧٤٧,٦١٤١١٥,٥١٦٣٣٢,٩٥٤٥٥٤,٦١٤٧٢٩,٤٨٣٢٠٦,٠٩٩٥٦,٨١٨٣,٧٤٣,٠٩٨أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤,١٠٣,٦٢٥٢,٣٣٠,٠٠٣٣٥,٦٠٤,٦٥٧٤٠,١٥٤,٩٦٧٥,٥١٩,٨٠٤٨٠٤,٩٩٣١,٤٧٦,٠٩٢٨٩,٩٩٤,١٤١الموجودات المالية الخاضعة لمخاطر االئتمان

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

هي متعلقة بشكل أساسي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.٤٣,٢,١إن مخاطر االئتمان الناشئة عن بنود خارج بيان المركز المالي والمذكورة في إيضاح 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية الموحدة إيضاحات حول البيانات المال
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٧٩-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٣,٢

االئتمان (تتمة)تركز مخاطر٤٣,٢,٢

الموجودات المالية والمطلوبات وااللتزامات الطارئة للمجموعة حسب القطاع االقتصادي هو كاآلتي:توزيعإن 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

٢,٨٧١,٦٤٠١,٩٩٢,٧٦٢يحكومالقطاع ال
٤,٧٤٤,٩٢٢٥,٢٤٤,٧٦٧القطاع العام

٧,٩٧٨,٤٩٢٨,٦٤٥,٦٠٣المؤسسات المالية
١٢,٠٩٨,٤١٧١١,٠٨٧,٤٦٥التجارة والصناعة
٩,٦١٨,٢٧٢٩,٦٩٣,٦٦٦البناء والعقارات

٧٠٧,٣٣٦٥٠٤,٠٠٦الطاقة
٤٦,١٣١,٤٨٧٤١,٧٤٠,٦٣٣أفراد

١٢,٥٠٢,٨٣٦١١,٠٨٥,٢٣٩أخرى
ــــــــــــــــ

٩٦,٦٥٣,٤٠٢٨٩,٩٩٤,١٤١موجودات مالية خاضعة لمخاطر االئتمان
====================

تقييم االنخفاض٤٣,٢,٣

من االعتبارات الرئيسية لتقييم االنخفاض هي التخلف عن السداد بعد موعد استحقاق المبلغ األصلي أو الربح 
يوماً أو عندما تواجه األطراف المقابلة صعوبات واضحة في التدفقات النقدية أو عندما ينخفض ٩٠مدة 

ة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التصنيف االئتماني لألطراف المقابلة أو عندما تصبح األطراف المقابل
تقييم االنخفاض في منحيين: تقسيم خسائر انخفاض الموجودات المالية فردياً وتقييم تتناول المجموعةالتعاقدية. 

.جماعياًخسائر انخفاض الموجودات المالية 

تقييم خسائر انخفاض الموجودات المالية فردياً
ة للتمويالت الفردية والهامة كالً على حدة. يأخذ المصرف في عين المخصصات المناسبتحدد المجموعة

االعتبار األمور التالية عند تقييم االنخفاض: استمرارية خطط عمل األطراف المقابلة قدرتها على تحسين األداء 
دعم المتوقع، وتسلمه والتوزيعات المتوقعة عن حدوث اإلفالس، توفر الالمبلغعند مواجهة صعوبات مالية، 

المالي والقيمة الصافية للضمان، ووقت التدفقات النقدية المتوقعة. يتم تقييم خسائر االنخفاض بشكل شهري إال 
إذا توافرت ظروف تتطلب متابعة مستمرة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية الموحدة إيضاحات حول البيانات المال
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٨٠-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٣,٢

تقييم االنخفاض (تتمة)٤٣,٢,٣

على الموجودات الماليةمخصصات انخفاض جماعية 
يتم تقييم مخصصات انخفاض جماعية على خسائر التمويالت الغير هامة بصورة منفردة حيث أنه ال يتوفر دليل 

المخصصات عند تاريخ كل مركز مالي مع تقييم كل تقييمموضوعي على االنخفاض بصورة منفردة. يتم 
مجموعة على حده.

عتبار احتمالية انخفاض القيمة للمجموعة حتى لو لم يتوافر الدليل الموضوعي يأخذ التقييم الجماعي في عين اال
على االنخفاض بصورة منفردة. يتم توقع خسائر االنخفاض عن طريق األخذ بعين اإلعتبار: الخسائر التاريخية 

وتقييم االنخفاض للمجموعة، األوضاع االقتصادية الحالية، فترة التأخير المتوقعة بين احتمالية حدوث الخسائر 
مخصصات بتقييمتقوم إدارة االئتمان بصورة منفردة، والمتوقع تسلمه أو استرجاعه عن تحديد قيمة االنخفاض.

االنخفاض للتأكد من توافقها مع سياسة المصرف.

التمويليةالموجوداتشطب
لكافة محافظ التمويل قام مجلس اإلدارة بوضع سياسات تتعلق بتوقيت وكمية المخصصات وكميات الشطب 

للمصرف. تعكس هذه السياسات القوانين والقواعد المحددة من المصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة 
ومن معايير المحاسبة الدولية المعتمدة باإلضافة إلى أفضل الممارسات المتبعة في السوق والقطاع المصرفي، 

ويتم االلتزام بها بشكل صارم.

والتعزيزات االئتمانية األخرىاناتالضم٤٣,٢,٤

إن حجم ونوع الضمان المطلوب يعتمد على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. تطبق ارشادات موثقة 
الضمانات ومؤشرات التقييم.أنواعبالنسبة لعملية قبول 

للضمانات التي يتم الحصول عليها هي كالتالي:الرئيسيةإن األنواع 
عكوسة: النقد أو األوراق المالية؛إعادة الشراء وإعادة الشراء الملمعامالت ·
ونيات التجارية واألوراق المالية؛ وللتمويل التجاري: الرسوم على الممتلكات العقارية والمخزون والمدي·
التمويل الشخصي: رهن األصول، رهن العقارات و تحويل الرواتب لصالح المصرف.·



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية الموحدة إيضاحات حول البيانات المال
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٨١-

مة)إدارة المخاطر (تت٤٣

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٣,٢

والتعزيزات االئتمانية األخرى (تتمة)الضمانات٤٣,٢,٤

كما في تاريخ التقرير:أيهما أقلالجدول أدناه، قيمة الضمانات أو الرصيد القائم للتمويل العمالءيوضح

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

القيمةمقابل التمويل عمالء غير منخفض 
٢٤,٢١٨,٢٠٥٢٠,٦٦٥,١٥٧ممتلكات

٨٧٧,٢٣٧١,٠٩٥,٤١٨أوراق مالية
٧٦٥,٨٣٥٦٧٥,٧٢٦هامش النقد ورهن عقاري على الودائع الثابتة

٧,٠٩٢,٨٣٧٦,٢٢٦,٠٦٧أخرى
ــــــــــــــــ

٣٢,٩٥٤,١١٤٢٨,٦٦٢,٣٦٨
ــــــــــــــــ

بصورة فردية المنخفضةمقابل القيمة 
١,٠٤٠,٨٦٤١,٣١٩,٥٢٨ممتلكات

٤٩,٠٧٢٧١,٨٧٣أوراق مالية
٧,٩٣٦٨,٧٠٠هامش النقد ورهن عقاري على الودائع الثابتة

٢٧٤,٠٣٤١٠٥,٦٥٦أخرى
ــــــــــــــــ
١,٣٧١,٩٠٦١,٥٠٥,٧٥٧
ــــــــــــــــ

٣٤,٣٢٦,٠٢٠٣٠,١٦٨,١٢٥
====================

يحصل المصرف أيضاً على ضمانات من الشركات األم من أجل منح تمويالت للشركات التابعة لها، لكن لم يتم 
أعاله. الجدولإدراج عوائدها في 

المذكورة وتراقب تراقب اإلدارة بشكل دوري القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتفاقية 
أيضاً القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها من خالل مراجعتها لكفاية مخصص خسائر االنخفاض.

يقوم المصرف كذلك باستخدام اتفاقيات المقاصة اإلطارية مع األطراف األخرى.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية الموحدة إيضاحات حول البيانات المال
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٨٢-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٣,٢

نوعية االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية ٤٣,٢,٥

إن نوعية االئتمان للموجودات المالية تدار من قبل المصرف باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. يظهر 
الجدول أدناه نوعية االعتماد ألرصدة ووكاالت لدى مصارف  اسالمية ومؤسسات مالية أخرى، مرابحة 

لية، مرابحة، إجارة وتمويالت إسالمية أخرى. استناداً إلى نظام التصنيف االئتماني ومضاربة مع مؤسسات ما
.المجموعةلدى 

٢٠١٥٢٠١٤ما يعادل تصنيف موديز
ألف درهمألف درهم

مخاطر قليلة
٢٨,١٦٦-١Aaaفئة الخطر تصنيف 
A٣٢,٩٦٣,٠٥٠١,٨٨٣,٢٨٩-٣Aa١و ٢فئة الخطر تصنيف 
Baa٣١١,٦٤٩,٣٣٩١٣,٨٨٤,١١٥-٤Baa١فئة الخطر تصنيف 
B٣٦٠,٩٠١,٢٥٧٥٥,٥٨٨,٨٩٠-٦Ba١و ٥فئة الخطر تصنيف 

مخاطر عادية
Caa٣٧,٩٣٨,٧٦٢٧,٧٣٠,١٤٩-٧Caa١فئة الخطر تصنيف 

مخاطر مرتفعة
١٠٢,٨٨٢,٥٧٨٣,٠٧٨,٦٤٣و ٩، ٨فئة الخطر تصنيف 

ــــــــــــــــ
٨٦,٣٣٤,٩٨٦٨٢,١٩٣,٢٥٢
====================

هي الحفاظ على تصنيفات دقيقة ومتناسقة للمخاطر عبر محفظة االئتمان. وهذا يسهل المجموعةإن سياسة 
تركيز اإلدارة على المخاطر المعمول بها والمقارنة بين مخاطر االئتمان في جميع خطوط األعمال التجارية 

الت المالية، جنبا والمناطق الجغرافية والمنتجات. ويتم دعم نظام التصنيف من خالل مجموعة متنوعة من التحلي
إلى جنب مع معلومات السوق لتوفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل. تم إقتراح جميع 

في التصنيف. ويتم تقييم تصنيف المجموعةتصنيفات المخاطر الداخلية لمختلف الفئات وتستمد وفقا لسياسة 
زي لشركة مودي يتعلق فقط ببعض التعرضات في كل فئة المخاطر المسندة وتحديثها بانتظام. إن التقييم الموا
، واستناداً إلى أفضل األساليب المتبعة في القطاع تم خالل ٢من فئات تصنيف المخاطر. وفقاً لمتطلبات بازل 

السنة إدراج عدد من طرق التقييم الجديدة المتعلقة بقطاعات عمل معينة.

تم التفاوض حولها تمويالت المرابحة، اإلجارة واألخرى التي 
: ٢٠١٤ألف درهماً (١,٤٤٧,٩٦٠بلغت قيمة التمويالت التي تم التفاوض حولها خالل السنة مبلغ 

ألف درهماً).٢,٠٠٨,٠١٢



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٨٣-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٣,٢

نوعية االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية (تتمة)٤٣,٢,٥

المالية ناقصاً المبالغ المقاصة وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يظهر الجدول  أقصى تقوم المجموعة بقياس تعرضها للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم المرحلة اإلجمالية للموجودات 
ات في صكوك إسالمية مقيسة بالتكلفة المطفأة.استثمارالتعرضات لمخاطر االئتمان/مخاطر األسعار للمرابحة والمضاربة واإلجارة وتمويالت إسالمية أخرى و

أرصدة وودائع الوكالة مع بنوك 
تمويالت إجارةمرابحة وتمويالت إسالمية أخرىمرابحة ومضاربة مع مؤسسات ماليةات مالية أخرىومؤسس

ات في صكوك إسالمية مقيسة استثمار
بالتكلفة المطفأة

ديسمبر٣١ديسمبر٣١ديسمبر٣١ديسمبر٣١ديسمبر٣١
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهم

خاضع النخفاض القيمة بصورة فردية
--٦٠٤,١٤٤١٠٧,٢٠١٦٢١,٦٠٤١,٠٩٨,٣٦٨----تسهيالت متعثرة

٦٧,٢٧٨٢٠٨,٥٩٣٢٥٣,٠٥٥٦٤٤,٤١٣٨٩٩,٥٦٣١٢,٨٠٢١٢,٨٠٢---مشكوك في تحصيلها
١٩٤,٧٤٠١٢٩,٨١١٤٧٦,٤٥٠٣٩٦,٨٦٥١٣٢,٦٣٤١٢٦,٥٠٢٩١,٨١٣٩١,٨١٣--خسائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٩٤,٧٤٠١٩٧,٠٨٩١,٢٨٩,١٨٧٧٥٧,١٢١١,٣٩٨,٦٥١٢,١٢٤,٤٣٣١٠٤,٦١٥١٠٤,٦١٥--القيمة اإلجمالية

)٩٨,٢٧٧()٩٨,٢٧٧()٥٥٨,٠٧٧()٢٨٧,٠٤١()٥١٩,٦٢٣()٦٩٣,٦٧٠()١٦٣,٤٥٠()١٩٤,٧٤٠(--مخصص النخفاض القيمة الفردي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

---٣٣,٦٣٩٥٩٥,٥١٧٢٣٧,٤٩٨١,١١١,٦١٠١,٥٦٦,٣٥٦٦,٣٣٨٦,٣٣٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستحق الدفع وغير منخفضة
--٤٨٠,١٩٦٢١٥,٩٨٣٢٦٩,١٤٧٢٠٩,٣٦٦----يوما٩٠ًأقل من 

--٣٩,٧٩٤١٤,٨٩٠٤٠٧,٤٢٦٤١٢,٧١٤----يوما٩٠ًأكثر من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

----٥١٩,٩٩٠٢٣٠,٨٧٣٦٧٦,٥٧٣٦٢٢,٠٨٠--
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,١٢٤,٣١٤٤,١٠٣,٦٢٥١,٦١٧,٥٦٢٢,١٣٢,٩١٤٣٨,٤٥٢,٤٥٠٣٤,٦١٦,٦٦٣٣٩,٠٦١,٥١٩٣٧,٤٠٨,٤٥٤٧,٢٧٦,٠٧١٥,٤١٥,١٨٩غير مستحق الدفع أو غير منخفض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--)٧٩٣,٢٣٦()٨٤٧,٢٤٨()٨٨٢,٤٠٧()١,١٦٧,١٨٠(----مخصص جماعي النخفاض القيمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,١٢٤,٣١٤٤,١٠٣,٦٢٥١,٦١٧,٥٦٢٢,١٦٦,٥٥٣٣٨,٤٠٠,٧٧٧٣٤,٢٠٢,٦٢٧٤٠,٠٠٢,٤٥٤٣٨,٨٠٣,٦٥٤٧,٢٨٢,٤٠٩٥,٤٢١,٥٢٧القيم الدفترية
==================================================================================================
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٨٤-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٣,٢

نوعية االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية (تتمة)٤٣,٢,٥

التحليل الزمني للمبالغ المتأخرة موضح أدناه:

التحليل الزمني للمبالغ المتأخرة ولكن غير المنخفضة

إجمالييوما٩٠ًمن أكثر يوما٩٠ً-٦١يوماً ٦٠-٣١يوما٣٠ًأقل من 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٥
٢٤٦,٣٢٩١٢٧,٠٣٤١٠٦,٨٣٣٣٩,٧٩٤٥١٩,٩٩٠المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى

٢٤٢,٤٨٥٢٢,٩٧٣٣,٦٨٩٤٠٧,٤٢٦٦٧٦,٥٧٣تمويالت اإلجارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٨٨,٨١٤١٥٠,٠٠٧١١٠,٥٢٢٤٤٧,٢٢٠١,١٩٦,٥٦٣
==================================================

٢٠١٤
١٥٨,٠٨٣٤٠,٩١٧١٦,٩٨٣١٤,٨٩٠٢٣٠,٨٧٣المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى

١٧٥,١٣١٢٩,٦٧٣٤,٥٦٢٤١٢,٧١٤٦٢٢,٠٨٠تمويالت اإلجارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٣,٢١٤٧٠,٥٩٠٢١,٥٤٥٤٢٧,٦٠٤٨٥٢,٩٥٣
==================================================

لمزيد من المعلومات المفصلة المتعلقة بمخصص خسائر االنخفاض على مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى 
.١٨و١٧على اإليضاحات االطالعوتمويالت اإلجارة يرجى 

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل٤٣,٣

بمتطلباتها التمويلية عند إن مخاطر السـيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء 
نتيجة حاالت الضغط تنتج مخاطر السيولة من تدني درجة التصنيف االئتماني أو حدوث استحقاقها أو

اضطرابات في األسواق المالية مما قد يتسبب في نضوب مصادر التمويل. وللوقاية من هذه المخاطر، قامت 
أخذ السيولة في االعتبار، واالحتفاظ برصيد جيد للنقد اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع

والبنود المماثلة للنقد واألوراق المالية القابلة للتداول. إن هذا يتضمن تقييم التدفقات النقدية المتوقعة ووجود 
ضمانات عالية الجودة والتي يمكن استخدامها لتأمين تمويالت إضافية إذا ما احتاج األمر.

بمحفظة أصول متنوعة يمكن تسييلها بسهولة في حال مواجهة مشاكل في التدفقات النقدية. كما وعةتحتفظ المجم
من الوفاء بالتزامات السيولة. باإلضافة إلى ذلك، لتتمكنبموافقات ائتمان يمكنه استخدامها تتمتع المجموعة

وإدارته باستخدام عدة طرق، مع يمتلك المصرف ودائع إلزامية مع المصرف المركزي. يتم تقييم وضع السيولة
خاصة.وبالمجموعةاألخذ باالعتبار العوامل الضاغطة المتعلقة باألسواق عامة 

من أمواله الخاصة إن الجودة العالية لمحفظة األصول يضمن السيولة للمصرف باإلضافة إلى سيولة المصرف
تدفقات نقدية ثابتة. حتى تحت االحتماالت ، حيث يساعد ذلك المصرف على المحافظة علىالمتعاملينوودائع 

األسوأ، باستطاعة المصرف الحصول على النقد الالزم للوفاء بمتطلبات المتعاملين وللوفاء بالتزاماته.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٨٥-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل (تتمة)٤٣,٣

السيولة والتي تكون بمقارنة االستحقاقات، والتي تتم حسب يستخدم المصرف الوسيلة األساسية لعملية مراقبة 
مدة محددة وللعمالت المختلفة. يتبع المصرف إجراءات محددة لمتابعة التراكمات السلبية للتدفقات النقدية على 

فترة زمنية محددة.

نةيالخز٤٣,٣,١
ةأيضا المسؤولوهيوالهيكل المالي العام. المصرفنة هي المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات يالخزإن 

.مصرفعن إدارة التمويل ومخاطر السيولة للالرئيسية

")ALCO("األصول وااللتزاماتجنةل٤٣,٣,٢
إن . خالل الشركة") على تخطيط وشراء وتوجيه تدفق األموال ALM("االلتزاماتعملية األصول وإدارة تركز 

مع مرور الوقت، في بثبات حقوق ملكيةمستقرة كافية وبناء عائداتهو توليد الهدف النهائي من هذه العملية
ALMفي المخاطرة. لدى البنك سياسة للبنك الرغبة اإلجمالية معبالتماشيالمقيسةحين أخذ مخاطر األعمال 

األصل لجنة هذه العملية حول تدور . األصل وااللتزامجنة لالمحددة التي تصف الهدف، ودور ووظيفة 
حمل مسؤولية اتخاذ القرارات االستراتيجية المتعلقة بإدارة المخاطر تي تهيئة داخل البنك الال، وهي وااللتزام
من اإلدارة العليا للبنك بما في ذلك الرئيس التنفيذي وااللتزاماألصلجنة لالمالي. تتألف بالمركزالمتعلقة 
مرة كل شهر.في العادة وتجتمع 

خاطر السيولةإدارة م٤٣,٣,٣
إن عملية إدارة مخاطر السيولة من قبل المجموعة ومتابعتها من قبل فريق منفصل من قسم خزينة المجموعة 

تتضمن اآلتي:

عمليات تحويل يومية، مدارة من خالل متابعات التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من أن المتطلبات سيتم ·
مويالت عندما تستحق للمصرف أو عند منح التمويالت للمتعاملين.الوفاء بها. إن هذا يتضمن متابعة الت

االحتفاظ بمحفظة أصول عالية السيولة والتي من الممكن تسييلها بسهولة للحماية من أية اضطرابات في ·
التدفقات النقدية.

إدارة معايير بيان المركز المالي حسب المتطلبات الداخلية والقانونية.·
ات استحقاقات الديون.إدارة تركزات ومجموع·
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٨٦-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل (تتمة)٤٣,٣

تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية ٤٣,٣,٤

االستحقاق التعاقدي.يلخص الجدول المبين أدناه قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المصرف لغاية تاريخ 

أشهر٣اقل من 
أشهر ٣من 

إلى سنة
٥من سنة إلى 

سنوات
٥أكثر من 

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٥ديسمبر ٣١
الموجودات

١٨,٦٢٩,٣٦١---١٨,٦٢٩,٣٦١نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي
ووكاالت لدى مصارف اسالمية ومؤسساتأرصدة 

٣,١٢٤,٣١٤-٢,٣٥٥,٢٥٣١٦٩,٠٦١٦٠٠,٠٠٠مالية أخرى
١,٦١٧,٥٦٢--١,٦٠٤,٢٠٣١٣,٣٥٩مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية

٤,٢٩٦,٥٧٢٨,٣٠٠,٦١٥١٧,٧٨٧,٩٩٣٨,٠١٥,٥٩٧٣٨,٤٠٠,٧٧٧مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى
٩٠٦,٩٠٦٤,٣٧٤,٣٥٧١٧,٣٩٨,١٩٢١٧,٣٢٢,٩٩٩٤٠,٠٠٢,٤٥٤تمويالت اإلجارة 

١٦,٠٣٩٤٣٠,٥٤٨٣,٧٦٤,٦٠٢٣,٠٧١,٢٢٠٧,٢٨٢,٤٠٩في صكوك إسالمية مقيسة بالتكلفة المطفأةاتاستثمار
١,٤٥٣,٥٥٩-١,٤٣٤,٥٨٩١٨,٩٧٠-ات أخرى مقيسة بالقيمة العادلةاستثمار
٧٩٩,٣٥٦٧٩٩,٣٥٦---في شركات زميلة وشركات ائتالفاتاستثمار

٣٢٨,٥٩٥١٢,٢١٨١,٨٢٧,٩٨٥-١,٤٨٧,١٧٢موجودات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩,٢٩٥,٥٠٦١٤,٧٢٢,٥٢٩٣٩,٨٩٨,٣٥٢٢٩,٢٢١,٣٩٠١١٣,١٣٧,٧٧٧موجودات مالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥,٢٣٩,٨٨٥موجودات غير مالية
ـــــــــ

١١٨,٣٧٧,٦٦٢إجمالي الموجودات
==========

المطلوبات
٣,١٠٥,٦١٠--٣,٠٨٥,٦١٠٢٠,٠٠٠مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

٩٤,٩٢٧,١٦٠-٨٨,٤٠٢,٣٢٦٤,٤٤٨,٣٣٢٢,٠٧٦,٥٠٢حسابات المودعين
٣,٤٣٣,٤١١-٢,٣٨٠,٤٥٥٢٤٨,٤٧٦٨٠٤,٤٨٠مطلوبات أخرى

١,٨٣٦,٢٥٠--١,٨٣٦,٢٥٠-أدوات صكوك تمويلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٣,٣٠٢,٤٣١-٩٣,٨٦٨,٣٩١٦,٥٥٣,٠٥٨٢,٨٨٠,٩٨٢إجمالي المطلوبات
=================================================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٨٧-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل (تتمة)٤٣,٣

تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية (تتمة)٤٣,٣,٤

أشهر٣اقل من 
أشهر ٣من 
سنةإلى

٥من سنة إلى 
سنوات

٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠١٤ديسمبر ٣١

الموجودات
١٨,٧٥٧,٥٨٠---١٨,٧٥٧,٥٨٠نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

أرصدة ووكاالت لدى مصارف اسالمية ومؤسسات
٤,١٠٣,٦٢٥-٣,٠٦٣,٦٠٧٣١٥,٩٢٨٧٢٤,٠٩٠مالية أخرى

٢,١٦٦,٥٥٣--٢,٠٢٣,٤٥٩١٤٣,٠٩٤مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
٣,٢٥٢,٩٠٢٧,٩٢١,٤٤٩١٦,٠٧٧,٩٥٤٦,٩٥٠,٣٢٢٣٤,٢٠٢,٦٢٧مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

١,٠٦٣,٩٣١٤,٨٠٣,٧٩٩١٨,٨١٠,٩٩٩١٤,١٢٤,٩٢٥٣٨,٨٠٣,٦٥٤تمويالت اإلجارة 
٢,٩٢٨,٢٨٦٢,٤٩٣,٢٤١٥,٤٢١,٥٢٧--في صكوك إسالمية مقيسة بالتكلفة المطفأةاتاستثمار
١,٠٠٧,٤٧٥-٩٨٤,٥٤٩٢٢,٩٢٦-ات أخرى مقيسة بالقيمة العادلةاستثمار
٨٠٧,٣٩٥٨٠٧,٣٩٥---في شركات زميلة وشركات ائتالفاتاستثمار

١,٢٦٠,٤٧٥١٤٧,٢٤٤٢٠١,٣٩٩٩,٠٥٤١,٦١٨,١٧٢موجودات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩,٤٢١,٩٥٤١٤,٣١٦,٠٦٣٣٨,٧٦٥,٦٥٤٢٤,٣٨٤,٩٣٧١٠٦,٨٨٨,٦٠٨موجودات مالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥,٠١٥,١٩٥موجودات غير مالية
ـــــــــ

١١١,٩٠٣,٨٠٣إجمالي الموجودات
==========

المطلوبات
٥,٤٧٥,٧٣٤---٥,٤٧٥,٧٣٤مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

٨٤,٧٧٦,٤٠٨-٧٦,٠٥٦,٥١٣٧,٧٩٥,٠٥٣٩٢٤,٨٤٢حسابات المودعين
٣,٣٧٤,٣٦٩-٢,١٥٣,٤٩٩٤٢٩,٣٤٨٧٩١,٥٢٢مطلوبات أخرى

٤,٥٩٠,٦٢٥-٢,٧٥٤,٣٧٥١,٨٣٦,٢٥٠-أدوات صكوك تمويلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٨,٢١٧,١٣٦-٨٣,٦٨٥,٧٤٦١٠,٩٧٨,٧٧٦٣,٥٥٢,٦١٤إجمالي المطلوبات
=================================================

ديسمبر متضمناً السداد ٣١الجدول أدناه يلخص المطلوبات المالية حسب تاريخ االستحقاق للمجموعة في تاريخ 
وااللتزامات التعاقدية غير المخصومة بما فيها التدفقات النقدية المتعلقة بسداد المبلغ األساسي واألرباح المستحقة 

حتى تاريخ االستحقاق.

إلى سنة٣من  أشهرأشهر٣أقل من 
٥إلى ١من 

سنوات
٥أكثر من 

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٥ديسمبر ٣١
المطلوبات 

٣,٠٦٤,٠٦٥--٣,٠٤٤,٠٤١٢٠,٠٢٤مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية
٩٥,٠٥٤,٩٥٣-٨٨,٤١٨,٦٦٧٤,٤٧٥,٢٨٩٢,١٦٠,٩٩٧حسابات المودعين

٣,٤٣٣,٤١١-٢,٣٨٠,٤٥٥٢٤٨,٤٧٦٨٠٤,٤٨٠مطلوبات أخرى
١,٨٩٩,٧٦٥--١,٨٩٩,٧٦٥-أدوات صكوك تمويلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٠٣,٤٥٢,١٩٤-٩٣,٨٤٣,١٦٣٦,٦٤٣,٥٥٤٢,٩٦٥,٤٧٧إجمالي المطلوبات

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٨٨-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل (تتمة)٤٣,٣

تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية (تتمة)٤٣,٣,٤

أشهر إلى سنة٣من أشهر٣أقل من 
٥إلى ١من 

سنوات
٥من أكثر

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٤ديسمبر ٣١
المطلوبات 

٥,٤٧٦,٩٣٤---٥,٤٧٦,٩٣٤مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية
٨٤,٧٩٣,٣٥٧-٧٦,٠٦٢,٧٧٦٧,٧٩٧,٥٤٩٩٣٣,٠٣٢حسابات المودعين

٣,٣٧٤,٣٦٩-٢,١٥٣,٤٩٩٤٢٩,٣٤٨٧٩١,٥٢٢مطلوبات أخرى
٤,٦٩٤,٥٧٦-٢,٧٢٥,٢١٠١,٩٦٩,٣٦٦-أدوات صكوك تمويلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٨,٣٣٩,٢٣٦-٨٣,٦٩٣,٢٠٩١٠,٩٥٢,١٠٧٣,٦٩٣,٩٢٠إجمالي المطلوبات

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

إن األدوات المالية في الجدول أعاله تمثل التدفقات النقدية اإلجمالية الغير مخصومة. 

يعرض الجدول التالي انتهاء االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات والمطلوبات الطارئة للمصرف. تدرج عقود 
يستدعى فيها الضمان.الضمانات المالية المصدرة بالقيمة القصوى للضمان في أقرب فترة 

أشهر٣أقل من 
أشهر٣من 

إلى سنة
٥إلى ١من 

سنوات
٥أكثر من 

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٥
١٠,٤٧٠,٩٢٨٢,١٢٣,٥٧١٧٥٩,٦٠٦٦,٣٢٦١٣,٣٦٠,٤٣١المطلوبات الطارئة

١٤٤,٨٣٣-٥٢,٤٣٩٩٢,٣٩٤-االلتزامات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠,٤٧٠,٩٢٨٢,١٧٦,٠١٠٨٥٢,٠٠٠٦,٣٢٦١٣,٥٠٥,٢٦٤اإلجمالي
=================================================

٢٠١٤
١٠,٩٢٤,٣٧٢١,٦٩٦,٤٥٨٢٦٥,٠٧٤٥,٠٧٣١٢,٨٩٠,٩٧٧المطلوبات الطارئة

٢٢٥,٥٥٧-٧,٥٠٠٧٢,٧١٧١٤٥,٣٤٠االلتزامات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠,٩٣١,٨٧٢١,٧٦٩,١٧٥٤١٠,٤١٤٥,٠٧٣١٣,١١٦,٥٣٤اإلجمالي
================================================

جميع المطلوبات الطارئة أو االلتزامات قبل انتهاء مدتها.ال يتوقع المصرف أن يتم سحب 

مخاطر السوق٤٣,٤

تنشأ مخاطر السوق من تغيرات نسب الربح، أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. إن إدارة مخاطر 
متوقعة في نسب السوق تحد من الخسائر المحتملة على االلتزامات القائمة والتي قد تنتج عن متغيرات غير 

األرباح، أسعار صرف العمالت أو أسعار األسهم. إن المجموعة معرضة لتنويع األدوات المالية بما فيها 
األسهم، العمالت األجنبية والسلع.

تولي المجموعة مخاطر السوق أولوية كبيرة. تستخدم المجموعة نماذج مالئمة وفقاً لما هو متعارف عليه في 
قفها وتتلقى بانتظام معلومات السوق لضبط مخاطر السوق.السوق لتقييم موا



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٨٩-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر السوق (تتمة)٤٣,٤

إن آلية إدارة مخاطر السوق تتضمن العوامل التالية:

تطبيق حدود معينة للتأكد من االلتزامات الخطرة ال تتعدى حدود المخاطرة والتركز المحددة من قبل ·
لعليا؛ واإلدارة ا

تقييمات مستقلة حسب سعر السوق ومطابقة أرصدة االلتزامات ومتابعة إيقاف الخسائر للمتاجرة في الوقت ·
المناسب.

لقد تم وضع اإلجراءات وحدود للتداول للتأكد من أن المجموعة تطبق سياسة مخاطر السوق في معامالتها 
أكد من أنها تتوافق مع سياسة المجموعة في إدارة اليومية. يتم مراجعة هذه اإلجراءات بشكل منتظم للت

تأكد من أن عملية إدارة مخاطر السوق تبقى دائماً مجهزة بكوادر قادرة. كما تقوم المجموعة تALCOالمخاطر. 
بالتقيد بمتطلبات المصرف المركزي.

الربحنسبمخاطر٤٣,٤,١

وتأثيرها على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة تتكون مخاطر الربح من احتمال التغيير في نسب الربح 
لألدوات المالية. إن المجموعة معرضة لمخاطر نسب الربح من احتمال عدم مطابقة التدفقات النقدية المتعلقة 
بالموجودات واألصول واألدوات الغير مدرجة في بيان المركز المالي التي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة 

ينة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر ضمن استراتيجياتها الخاصة بإدارة المخاطر.مع

نسبة الربح الفعلي لألداة المالية هو النسبة التي إذا استخرجت لحساب القيمة الحالية ينتج عنها القيمة الدفترية 
مطفأة ونسبة حالية ألداة مقيمة بالقيمة العادلة لألداة. وتعتبر النسبة تاريخية ألداة ذات نسبة ثابتة مقيمة بالتكلفة ال

ذات معدل ربح متغير.

إن الجدول التالي يقدر مدى حساسية تغير محتمل في نسب األرباح على بيان الدخل الموحد للمجموعة. إن 
حساسية بيان الدخل هو نتيجة لتغير محتمل (سواء كان زيادة أو نقص) في تغيرات نسبة الربح على صافي 

لربح خالل السنة، بناء على موجودات أو مطلوبات مالية تحمل نسب ربح متغيرة ومدرجة بعمالت مختلفة كما ا
ديسمبر.٣١في 

العملة

الزيادة في النقاط 
األساسية
٢٠١٥

حساسية الدخل 
على الموجودات 

والمطلوبات المالية 
ألف درهم

الزيادة في 
النقاط األساسية

٢٠١٤

حساسية الدخل 
الموجودات على 

والمطلوبات المالية 
ألف درهم

٢٥٥٨,٥٣٨٢٥٥٣,٩٧٨درهم
٢٥١٢,٥٤٠٢٥١١,٧٠٤دوالر أمريكي

)٣٤٣(٢٥)١,٠٨٣(٢٥يورو 
٢٥٦,٠٢٩٢٥١,٦٥٦عمالت أخرى



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٩٠-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر السوق (تتمة)٤٣,٤

مخاطر العمالت٤٣,٤,٢
مخاطر العمالت، مخاطر التغير في قيمة األداة المالية نظراً للتغير في سعر صرف العمالت األجنبية. تمثل 

ديسمبر في موجوداته ٣١يوضح الجدول التالي العمالت التي كان للمجموعة تعرض جوهري لها كما في 
يقدر نتيجة التغير في سعر صرف ومطلوباته المالية لغير المتاجرة والتدفقات النقدية المتوقعة. إن هذا التحليل

العملة األجنبية مقابل الدرهم اإلماراتي، مع اإلبقاء على جميع المعطيات األخرى ثابتة، على بيان الدخل الموحد 
(نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لغير المتاجرة ذات عمالت أجنبية) وبيان 

ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ستثمارة التغيرات في القيمة العادلة لالحقوق المساهمين (نتيج
ات في شركات زميلة وشركات استثمارأدوات حقوق الملكية و–ذات عمالت أجنبية في بيان الدخل الموحد 

ائتالف).

٢٠١٥ديسمبر ٣١

% الزيادة في 
سعر العملة 

بالنسبة

التأثير على 
صافي الربح

ألف درهم

التأثير على حقوق 
المساهمين
ألف درهم

العملة

٥٩٤,٤٢٦٦,١٧٧دوالر أمريكي
٢,٥٨٠)٨٣,٤٧٩(٥يورو 

-)٢,٣٩٩(٥جنيه استرليني
٥٧٥,٦٧٤٢٧,٤٨٤عمالت أخرى

٢٠١٤ديسمبر٣١

العملة

٥١٢٤,٢٨٨٦,٦٠٠دوالر أمريكي
٢,٧٢١)٢,٧٦٣(٥يورو 

-)٣,٠٥٠(٥جنيه استرليني
٢٩,٧٦١)٣٦,٠٧٧(٥عمالت أخرى



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٩١-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر السوق (تتمة)٤٣,٤

مخاطر العمالت (تتمة)٤٣,٤,٢

الجدول أدناه يبين تعرض المجموعة إلى العمالت األجنبية:

إجماليأخرىجنيه استرلينييوروأمريكيدوالر درهم إماراتي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٥ديسمبر ٣١
الموجودات المالية

١٧,٥٣٥,١٧٠٨٦٤,٩٢٢٢,٣٦٢١,٤٦٩٢٢٥,٤٣٨١٨,٦٢٩,٣٦١نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
لدى مصارفووكاالتاألرصدة 

٤٩٤,٠٠٣٤٧٨,٧٣٦١٢٥,٩٨٥١٧٦,٩١٣١,٨٤٨,٦٧٧٣,١٢٤,٣١٤اسالمية ومؤسسات مالية أخرى
٧٢,٣٥٩١,٦١٧,٥٦٢--١,٣٥٠,١٠٦١٩٥,٠٩٧مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية

٣٥٩,٣٣٨٢٠٥,٦٦٧٣٨,٤٠٠,٧٧٧-٣٥,٨٦٣,٩٥٤١,٩٧١,٨١٨مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى
٣٢,٠٥٤,٣٨٧٧,٤٨٤,٨٦٠٥١,٢٧١١٠٦,٧١٠٣٠٥,٢٢٦٤٠,٠٠٢,٤٥٤تمويالت إجارة

في صكوك إسالمية اتاستثمار
مقيسة بالتكلفة المطفأة

-٧,٢٨٢,٤٠٩-١١٣,٤٨٧-٧,١٦٨,٩٢٢

٧١,٢٥٩١,٣١٧,١٨٢٥٨٢٦٦٤,٥٣٠١,٤٥٣,٥٥٩ات مقيسة بالقيمة العادلةاستثمار
ات في شركات زميلةاستثمار

٥٤٩,٦٧٩٧٩٩,٣٥٦-٥١,٥١١-١٩٨,١٦٦وشركات ائتالف
٥٨,٣٤٠١,٨٢٧,٩٨٥)٢٧٧,٨٧٥()٥١٠,٨٥٩()٢,٣٥١,٦٩٤(٤,٩١٠,٠٧٣موجودات أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٨٠,٠٤٨٣,٣٢٩,٩١٦١١٣,١٣٧,٧٧٧)٢٧٩,١٤٨(٩٢,٤٧٧,١١٨١٧,١٢٩,٨٤٣
============================================================

المطلوبات المالية
١,٤٧٤,٦٤٢١,٢٥٨,٣٤١٢٤,٧٧٥١٤٦,٢٦٦٢٠١,٥٨٦٣,١٠٥,٦١٠مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

٧٩,٩٩٥,٤٣٣١٢,٥٣٥,١٠٧١,٢٩٢,٠٤٧٣٧٧,١٤٦٧٢٧,٤٢٧٩٤,٩٢٧,١٦٠حسابات المودعين
٢,٥٨٥,١٤٨٤٨٢,٨٨٠٢٣,٠٢٢٤,٦١٦٣٣٧,٧٤٥٣,٤٣٣,٤١١مطلوبات أخرى

١,٨٣٦,٢٥٠---١,٨٣٦,٢٥٠-أدوات صكوك تمويلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٤,٠٥٥,٢٢٣١٦,١١٢,٥٧٨١,٣٣٩,٨٤٤٥٢٨,٠٢٨١,٢٦٦,٧٥٨١٠٣,٣٠٢,٤٣١
============================================================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٩٢-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر السوق (تتمة)٤٣,٤

مخاطر العمالت (تتمة)٤٣,٤,٢

إجماليأخرىجنيه استرلينييورودوالر أمريكيدرهم إماراتي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٤ديسمبر ٣١
الموجودات المالية

١٧,٨٩١,٩٠١٧٠٦,٧٤٣٢,٠٦٤٩٠٢١٥٥,٩٧٠١٨,٧٥٧,٥٨٠نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
لدى مصارفووكاالتاألرصدة 

١,٠١٠,٧٠٧١,٣٢٦,٠٥٨١٤٢,٢٩٩٢٥١,٢١٤١,٣٧٣,٣٤٧٤,١٠٣,٦٢٥اسالمية ومؤسسات مالية أخرى
١٤٣,٣٩٦٢,١٦٦,٥٥٣-١,٠٠٠,٠٣٨٥٣١,٧٩٤٤٩١,٣٢٥مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية

٣٠,٩٤٣,٢٢٢٢,٣٤٠,٥١٨٩٩,٦٦٣٥٩٨,١٩٢٢٢١,٠٣٢٣٤,٢٠٢,٦٢٧مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى
٢٩,٣٨٨,٧٣١٩,٢١٦,٢٠٢٨٢,٤٢٣٣١١٦,٢٩٥٣٨,٨٠٣,٦٥٤تمويالت إجارة

في صكوك إسالمية مقيسة اتاستثمار
بالتكلفة المطفأة

-٥,٤٢١,٥٢٧-٢٩,٩٢٧-٥,٣٩١,٦٠٠

٩٣,٥٦٤٧٩٦,٨٠٣٩٦٧٧,٣٦١٣٩,٦٥١١,٠٠٧,٤٧٥ات مقيسة بالقيمة العادلةاستثمار
في شركات زميلةاتاستثمار

٥٨٩,٨٥٠٨٠٧,٣٩٥-٥٤,٣٢٢-١٦٣,٢٢٣وشركات ائتالف
١,٦١٨,١٧٢)١,١٧٢,٨٣١(٩٥١,٤٥٨٢٥,٥٣٤)١,٠٨٠,٢٨٢(٢,٨٩٤,٢٩٣موجودات أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨٣,٣٨٥,٦٧٩١٩,٢٢٩,٤٣٦١,٨٢٣,٦٥٠٩٨٣,١٣٣١,٤٦٦,٧١٠١٠٦,٨٨٨,٦٠٨
============================================================

المطلوبات المالية
٢,٣٤٨,٢٩٦١,٩٦٦,٩٣٢٥٧,٩٨٨٧٢٧,٠١٢٣٧٥,٥٠٦٥,٤٧٥,٧٣٤مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

٧٢,٣٢٨,١٧٨٩,٥٤٨,٤١٨١,٧٠٦,٢٤٨٣٠٧,٦٧٦٨٨٥,٨٨٨٨٤,٧٧٦,٤٠٨حسابات المودعين
٢,٣٢٩,٨٦٦٦٣٧,٧٠٩٦٠,٣٤٠٩,٤٤١٣٣٧,٠١٣٣,٣٧٤,٣٦٩مطلوبات أخرى

٤,٥٩٠,٦٢٥---٤,٥٩٠,٦٢٥-أدوات صكوك تمويلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٧,٠٠٦,٣٤٠١٦,٧٤٣,٦٨٤١,٨٢٤,٥٧٦١,٠٤٤,١٢٩١,٥٩٨,٤٠٧٩٨,٢١٧,١٣٦
============================================================
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٩٣-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر السوق (تتمة)٤٣,٤

أسعار األسهممخاطر٤٣,٤,٣

في األسهم كنتيجة للتغييرات في ستثمارلالإن مخاطر أسعار األسهم تمثل مخاطر انخفاض القيم العادلة 
ات ستثمارمستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم. تنشأ مخاطر التعرض لمخاطر األسعار من محفظة اال

المدرجة المجموعة.

يوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل للمصرف في حالة حدوث أي تغييرات ممكنة على حساب الدخل 
حساسية بيان الدخل تمثل تأثير التغييرات المفترضة في حقوق المساهمين المذكورة الشامل الموحد. إن

من خالل األرباح أو ات الظاهرة على أساس القيمة العادلة ستثماروالمستخدم للمقارنة على القيم العادلة لال
ضمن بيان الدخل الشامل.الخسائر 

مستوى الزيادة 
بالمؤشرات 
السوقية %

لربح التأثير على ا
٢٠١٥الصافي 

مستوى الزيادة 
بالمؤشرات 
السوقية %

التأثير على الربح 
٢٠١٤الصافي 

ألف درهم٢٠١٤ألف درهم٢٠١٥

ات بالقيمة العادلة مناستثمار
الخسارةوأخالل الربح 

-١٠٤٨٣١٠سوق أبوظبي لألوراق المالية
-١٠٥٨٣١٠سوق دبي لألوراق المالية

-١٠٦٦١٠أخرى

يعرض الجدول التالي مدى التأثير على حقوق المساهمين (نتيجة التغير في القيم العادلة ألسعار األسهم والتي 
ديسمبر) من تغير محتمل ٣١ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في استثمارهي عبارة عن 

على جميع المعطيات األخرى ثابتة.في مؤشرات األسهم، مع اإلبقاء 

مستوى الزيادة 
بالمؤشرات 
السوقية %

التأثير على حقوق 
٢٠١٥الملكية 

مستوى الزيادة 
بالمؤشرات 
السوقية %

التأثير على حقوق 
٢٠١٤الملكية 

ألف درهم٢٠١٤ألف درهم٢٠١٥

ات بالقيمة العادلة مناستثمار
خالل الدخل الشامل اآلخر

١٠٨٥١٠٩٦أخرى



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٩٤-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

مخاطر السوق (تتمة)٤٣,٤

التشغيليةالمخاطر٤٣,٤,٤

إن المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ من عدم مالئمة أو فشل األنظمة 
الداخلية واألخطاء البشرية واالحتيال أو األحداث الخارجية. 

. إن٢قام المصرف بتطوير دليل مفصل للمخاطر التشغيلية والعمل على تفعيله، وذلك وفقاً لتوجيهات بازل 
الهدف من الدليل هو توضيح مهام ومسؤوليات األشخاص والوحدات داخل المصرف والذين لهم دور في القيام 
بمختلف المهام المتعلقة بالمخاطر التشغيلية. كما يهدف الدليل إلى تعريف المخاطر التشغيلية ومراقبتها 

نشاء مرجع للخسائر وتحديد مؤشرات ومتابعتها. إن األقسام الرئيسية في الدليل تتضمن توضيح العمليات وإ
المخاطر األولية وتحليل المخاطر وإدارة المخاطر.

إن كل منتج جديد يخضع لعملية مراجعة المخاطر والموافقة عليه من قبل دائرة مستقلة عن صاحبة المنتج. إن 
سؤولة عن متابعة أي تغييرات للمنتجات الحالية تخضع لنفس العملية. إن الوحدات العاملة في المصرف م

مخاطر التشغيل. إن إدارة هذه المخاطر تتم ضمن سياسة المصرف في إدارة مخاطر التشغيل. تتم إدارة مخاطر 
التشغيل بشكل يومي من خالل الرقابة الداخلية، وهي مدعومة بنظم تعمل على مراقبة المعامالت وعمل 

خاضعة لالختبار والتقييم بشكل دوري.اإلجراءات الالزمة لحفظ المعلومات من الضياع والتي هي 

االمتثالمراجعة مخاطر ٤٣,٤,٥

للمساعدة خارجيبتعيين مستشار قانوني٢٠١٤في المصرف، قام ونظرا اللتزامه بأفضل ممارسات الحوكمة
إلى اآلن المستشار القانوني الخارجيكمل يلم بشكل عام. وعمليات امتثالهلقوانين العقوبات في مراجعة امتثاله

في تحديد أي خطوات إضافية يمكن المصرفتساعدالتي سهذه المراجعة حين االنتهاء من، وإلىمراجعته
يواصل لذلك.بتعزيز عملياته وفقاًالمصرف، سيقوم المطبقةاتخاذها لضمان االمتثال لقوانين العقوبات 

ر محتمل على المصرف. سيقوم المصرف المصرف مراجعته الداخلية، ومن السابق ألوانه التنبؤ بأي تأثي
بمشاركة نتائج مراجعته الداخلية مع الجهة الرقابية ذات الصلة بمجرد االنتهاء منها.

المالرأسإدارة٤٣,٥

يقوم المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة "المصرف المركزي" بمتابعة متطلبات رأس المال 
٢٠٠٩/ ٤٠٠٤للمجموعة ككل. أصدر المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة تعميما يحمل رقم 

لمتحدة باالحتفاظ بنسبة ، يلزم المصارف العاملة في دولة اإلمارات العربية ا٢٠٠٩أغسطس ٣٠بتاريخ 
%)، وأن ال يكون الشق األول من رأس المال دون ١٢: ٢٠١٤% (١٢مخاطرة على األصول بحد أدنى يبلغ 

%) من مجموع األصول الخاضعة للمخاطر. تقوم المجموعة بالمحافظة على نسب متطلبات ٨: ٢٠١٤% (٨
رأس المال النظامي إلى مجموع مخاطر الموجودات المرجحة. 
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٢٠١٥ديسمبر٣١

-٩٥-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

إدارة رأس المال (تتمة)٤٣,٥

إن رأس المال القانوني للمجموعة مقسم إلى شقين:

الشق األول ويتضمن رأس المال العادي، أرباح محتجزة، احتياطي تحويل عمالت، وحقوق الملكية غير ·
عديالت نظامية أخرى المسيطرة لصكوك الشق األول بعد خصم الشهرة واألصول الغير ملموسة، وت

تخص أجزاء تابعة لحقوق الملكية لكن تعامل بطريقة مختلفة الحتساب كفاية رأس المال.

فقط) ٢الشق الثاني ويتضمن مطلوبات ثانوية ومخصص انخفاض جماعي للموجودات المالية (بازل·
مالية متعلقة وعنصر احتياطي القيمة العادلة والذي يخص أرباح وخسائر غير محققة على أدوات 

ات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أرباح أو خسائر استثمارات مصنفة كاستثمارب
عن التحويالت للعمليات الخارجية واألرباح والخسائر الغير محققة عن األدوات المالية المتوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية والمصنفة كتحوطات للتدفقات النقدية.

دف األساسي إلدارة رأس مال المجموعة هو التأكد من أن المجموعة تستوفي المتطلبات الخارجية لرأس اله
المال وأن تبقي المجموعة تصنيف االئتمان لديها جيداً وتبقي معدالتها الرأس مالية جيدة لدعم نشاطها التمويلي 

ية للمساهمين.ستثماروزيادة القيمة اال

لرأسمالية وتعدلها حسب األوضاع االقتصادية والمخاطر في نشاطاتها. إلبقاء أو تعديل تدير المجموعة بنيتها ا
البنية الرأسمالية، يمكن للمجموعة أن تعدل قيمة األرباح الموزعة على حاملي األسهم أو إعادة جزء من رأس 

واإلجراءات مقارنة المال للمساهمين أو إصدار أدوات رأسمالية. لم يكن هناك تغير في األهداف والسياسات
بالعام السابق بالنسبة المجموعة ولنشاطاتها النظامية المستقلة. 

٢٠٠٩نوفمبر ١٧بتاريخ ٢٠٠٩/ ٢٧أصدر المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة إشعار رقم 
. لقد أصدر ٢لبازل إلى جميع البنوك العاملة في اإلمارات العربية المتحدة بضرورة تطبيق المنحى المعياري 

المصرف المركزي تعليمات تطبيق المنحى المعياري لمخاطر االئتمان والسوق. بالنسبة للمخاطر التشغيلية فإن 
المصرف المركزي قد أعطى البنوك الخيار إما استخدام منحى المؤشرات الرئيسية أو المنحى المعياري ولقد 

.اختار المصرف استخدام منحى المؤشرات الرئيسية

في التقرير ٢لبازل ٣إضافة إلى ذلك، ووفقاً إلشعار المصرف المركزي فإنه سيتم اإلفصاح عن الدعامة 
.٢٠١٥المصرف لسنة نالسنوي الصادر ع
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-٩٦-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٣

إدارة رأس المال (تتمة)٤٣,٥

ديسمبر ٣١للسنتين المنتهيتين في إن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة
. خالل هاتين السنتين، استوفت الشركات الفردية ضمن المجموعة والمجموعة كل المتطلبات ٢٠١٤و ٢٠١٥

الخارجية لقوانين رأس المال.

٢بازل 
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهـمألف درهـم
الشق األول لرأس مال

٣,١٦٨,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠رأس المال
٢,١٠٢,٤٦٥١,٧٦٦,٤٦٥احتياطي قانوني

١,٢٩٣,٨٢٠١,٠٩٨,٥٦٠احتياطي عام
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان

١,٨٥٨,٨٩٩١,٢٤٤,٧٨١أرباح محتجزة
٧٦٩,٠٢٢٧٠٠,٢٠٠أرباح مقترحتوزيع

٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠لألعمال الخيرية ربح مقترح توزيعه
)١٥١,٠٤٠()١٩٦,١١٣(العمالت األجنبيةاحتياطي تحويل 

٥,٦٧٢,٠٣٤٥,٦٤٣,١٠٩صكوك الشق األول
١٠,٥٤٨٨,١٩٦حقوق الملكية غير المسيطرة

ــــــــــــــــــ
١٥,٠٩٨,٦٧٥١٣,٧٣٠,٢٧١

)٥٢٩,٦٤٨()٤٧٤,٨٩٢(شهرة واألصول غير الملموسة
)٤٠٣,٦٩٧()٣٩٩,٦٧٨(خصومات الشق األول لرأس مال

ــــــــــــــــــ
١٤,٢٢٤,١٠٥١٢,٧٩٦,٩٢٦إجمالي الشق األول

======================
الشق الثاني لرأس المال

)١٨٦,٦٠٤()١٦٦,٤٤٤(التغيرات المتراكمة في القيم العادلة واحتياطي التحوط
١,٠٩٦,٤٠٣١,٠٤٠,٤٧٠مخصص انخفاض جماعي للموجودات التمويلية

ــــــــــــــــــ
٩٢٩,٩٥٩٨٥٣,٨٦٦

)٤٠٣,٦٩٨()٣٩٩,٦٧٨(خصومات الشق الثاني لرأس المال
ــــــــــــــــــ

٥٣٠,٢٨١٤٥٠,١٦٨إجمالي الشق الثاني
ــــــــــــــــــ

١٤,٧٥٤,٣٨٦١٣,٢٤٧,٠٩٤مجموع قاعدة رأس المال
======================

معدل مخاطر الموجودات
٨٧,٧١٢,٢٦١٨٣,٢٣٧,٥٨٥مخاطر االئتمان
٢,٢١٨,٩٢١٢,١٧٠,٤١٣مخاطر السوق

٧,٥٤٩,٩٥٤٦,٨٢٦,٧٢٣مخاطر العمليات
ــــــــــــــــ

٩٧,٤٨١,١٣٦٩٢,٢٣٤,٧٢١مجموع معدل مخاطر الموجودات
====================

المالرأسنسب
%١٤,٣٦%١٥,١٤الموجوداتمخاطرمعدلمجموعمنكنسبةالنظاميالمالرأسمجموع

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

%١٣,٨٧%١٤,٥٩الموجوداتمخاطرمعدلمجموعمنكنسبةلرأس المالاألولالشقمجموع
==================
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-٩٧-

لألدوات الماليةالقيمة العادلة ٤٤

بالقيمة العادلة-ات المدرجة ستثماراال
ات في أسهم وصكوك تقاس بالقيمة العادلة. أدرجت القيم العادلة لهذه استثمارات المدرجة على ستثمارتشتمل اال

خالل ات بالقيمة العادلة من ستثمارديسمبر. بالنسبة لال٣١ات بناء على األسعار السوقية كما في ستثماراال
الدخل الشامل اآلخر، لقد تم إدراج التأثير على تغير القيم العادلة المدرجة سابقاً كجزء من التغيرات المتراكمة 

في القيم العادلة في بيان حقوق المساهمين الموحد، من خالل بيان الدخل الشامل الموحد.

بالقيمة العادلة–ات الغير مدرجة ستثماراال
بالقيمة تم قياسها ات خاصة استثماروغير مدرجةات في صناديقاستثمارعلى ةموحدالية الالماتبيانالتشتمل 

العادلة. تحدد القيم العادلة بالرجوع إلى نماذج التسعير المقبولة عموماً بناء على تحليل التدفقات النقدية 
غير مدعومة بأسعار تراضاتافالمخصومة وعلى أساس رسملة اإليرادات المستدامة. تحتوي نماذج التقييم على 

ومعدالت السوق. لقد تم إدراج التأثير على تغير القيمة العادلة المدرجة سابقاً كجزء من التغيرات المتراكمة في 
.، من خالل بيان الدخل الشامل الموحدالقيم العادلة في بيان حقوق المساهمين الموحد

في رأي اإلدارة، إن القيم الدفترية المقدرة والقيم العادلة لتلك الموجودات والمطلوبات المالية الغير مدرجة 
ات المدرجة بالتكلفة ستثماراالجوهري (باستثناءليس بينها اختالف بالقيمة العادلة في البيانات المالية الموحدة 

، ألن تلك الموجودات والمطلوبات المالية ))٢١(إيضاح وشركات ائتالففي شركات زميلة ستثمارالمطفأة واال
بشكل مستمر. فيما يلي تم تقييمهاإما قصيرة األجل بطبيعتها، أو في حالة الودائع وأصول التمويل يعاد 

ات المدرجة بالتكلفة المطفأة.ستثماراإلفصاح عن القيمة العادلة لال

القيمة العادلةريةالقيمة الدفتالقيمة العادلةالقيمة الدفترية
٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٤

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

بالتكلفة –ات استثمارالقيم العادلة لل
المطفأة

–ات بالتكلفة المطفأة استثمار
٧,٢٨٢,٤٠٩٧,٤٥٣,٦٥٦٥,٤٢١,٥٢٧٥,٥٦٩,١٥٥)١٩صكوك (إيضاح 

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

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد

تستخدم المجموعة الهيكل التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية، حسب طريقة التقييم:

لموجودات ومطلوبات مطابقة).المستوى األول: األسعار المدرجة (غير المعدلة في أسواق ذات حركة نشطة 
المستوى الثاني: طرق تقييم مبنية على أسس معلنة في أسواق التداول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ولها 

تأثير جوهري على القيم العادلة المسجلة.
قيم العادلة المستوى الثالث: طرق تقييم غير مبنية على أسس معلنة في أسواق التداول ولها تأثير جوهري على ال

المسجلة.
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-٩٨-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤٤

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد (تتمة)
يظهر الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي تم قياسها بعد االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مصنفة إلى 

ألول إلى الثالث.مجموعات من المستوى ا
المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠١٥ديسمبر ٣١

موجودات ومطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة:
موجودات مالية

الخسارةوأات بالقيمة العادلة من خالل الربح استثمار
١١,٣١٩--١١,٣١٩ات أسهماستثمار
١,٢٥٨,٥٣٧--١,٢٥٨,٥٣٧صكوك

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٢٦٩,٨٥٦--١,٢٦٩,٨٥٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمار
ات مدرجةاستثمار

٨٤٦--٨٤٦ات أسهماستثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات غير مدرجةاستثمار
٥١,٣٦٣٥١,٣٦٣--ات في صناديق مدارةاستثمار
١٣١,٤٩٤١٣١,٤٩٤--ات خاصةاستثمار

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
--١٨٢,٨٥٧١٨٢,٨٥٧

========================================
١٨٢,٨٥٧١٨٣,٧٠٣-٨٤٦

========================================
مطلوبات مالية

١٨,٠٤٩-١٨,٠٤٩-)٣٨البدائل الشرعية لمشتقات المبادالت المالية (إيضاح 
========================================

الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:
٣٨٢,٩٥٥-٣٨٢,٩٥٥-)٢٢ات عقارية (إيضاحاستثمار

========================================
٧,٤٥٣,٦٥٦--٧,٤٥٣,٦٥٦صكوك- ات مدرجة بالتكلفة المطفأة استثمار

========================================
٢٠١٤ديسمبر ٣١

موجودات ومطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة:
موجودات مالية

الخسارةوأات بالقيمة العادلة من خالل الربحاستثمار
----ات أسهماستثمار
٨٠٤,٩٩٣--٨٠٤,٩٩٣صكوك

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨٠٤,٩٩٣--٨٠٤,٩٩٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمار
ات مدرجةاستثمار

٩٦٠--٩٦٠ات أسهماستثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدرجةات غيراستثمار
٦١,٦٤٠٦١,٦٤٠--ات في صناديق استثمار
١٣٩,٨٨٢١٣٩,٨٨٢--ات خاصةاستثمار

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
--٢٠١,٥٢٢٢٠١,٥٢٢

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

========================================
مطلوبات مالية

١٧,٩٦٨-١٧,٩٦٨-)٣٨البدائل الشرعية لمشتقات المبادالت المالية (إيضاح 
========================================

الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:
٤٤٦,٢١٠-٤٤٦,٢١٠-)٢٢ات عقارية (إيضاح استثمار

========================================
٥,٥٦٩,١٥٥--٥,٥٦٩,١٥٥صكوك- ات مدرجة بالتكلفة المطفأة استثمار

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

والسنة السابقة.لم يطرأ أية تحويل بين المستوى األول والثاني والثالث خالل السنة الحالية 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٥ديسمبر٣١

-٩٩-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤٤

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد (تتمة)

ات المصنفة ضمن المستوى الثالث يتم تقسيمها باستخدام مدخالت من مدراء ستثمارإن جزءاً كبيراً من اال
من العملي أن يتم اإلفصاح عن حساسية المدخالت لطرق التقييم المستخدمة.، وترى اإلدارة أنه ليس ستثماراال

من مبلغ االفتتاح واالختتام من األصول المالية للمستوى الثالث الذي يتم تسجيلها المصالحةالجدول التالي يبين
بالقيمة العادلة.

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

٢٠١,٥٢٢٢٢٨,٢٩٧يناير١كما في 
)١٨,٨١٣()٨,٩٩٥(صافي االستبعادات

)٧,٩٦٢()٩,٦٧٠(الخسارة المدرجة في حقوق المساهمين
ــــــــــــــــ

١٨٢,٨٥٧٢٠١,٥٢٢ديسمبر٣١كما في 
====================

المساهمات االجتماعية٤٥

(بما في ذلك التبرعات واألعمال الخيرية) التي تم دفعها خالل السنة بقيمة  كانت المساهمات االجتماعية 
إبريل ١المنعقدة في والتي تم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنويةألف درهم ٢٠,٠٠٠

٢٠١٥.


