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مجلس اإلدارةتقرير 
٢٠١٧ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

شركة مساهمة عامة ("المصرف") والشركات -يسر مجلس اإلدارة تقديم تقريره مع البيانات المالية الموحدة لمصرف أبوظبي اإلسالمي 
.٢٠١٧ديسمبر ٣١التابعة له ("المجموعة") للسنة المنتهية في 

التأسيس وتسجيل المكتب
ومتطلبات مصرف في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة طبقا ألحكام التأسس 

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

النشاط األساسي

تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف كماإن أعمال المصرف تتم وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، التي تحرم الربا، 
ووفقًا لعقود تأسيس الشركات التابعة للمجموعة.

أساس إعداد البيانات المالية الموحدة
رقابة الفتوى ولايعة اإلسالمية كما تقررها هيئة قارير المالية الدولية، وأحكام وقواعد الشرتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمعايير الت

دولة اإلمارات العربية المتحدة.القوانين في للمجموعة ومتطلبات الشرعية

مالحظات مالية
%١٧,٧يبلغ بنمومليون درهم) ١,٩٥٣,٦: ٢٠١٦مليون درهم (٢,٣٠٠,١رقمًا قياسيًا وهو ٢٠١٧بلغ صافي أرباح المجموعة لعام 

أبرز النتائج المالية لكامل السنة هي كما يلي:

٥,٦٣٢,٣كان٢٠١٧وحملة الصكوك) لعام للمودعين صافي إيرادات المجموعة (مجموع صافي الدخل التشغيلي ناقص الموزع -
.%٤,٦مليون درهم) بنمو٥,٣٨٥,٥: ٢٠١٦مليون درهم (

٢,٩٣٧,٦: ٢٠١٦مليون درهم (٣,١٢٣,١ليصل إلى%٦,٣بنسبةارتفع٢٠١٧الربح التشغيلي للمجموعة ("هامش") لعام -
مليون درهم).

.مليون درهم)٩٧٠,٠: ٢٠١٦مليون درهم (٧٩٠,٤بلغ٢٠١٧لعام في القيمةمجموع مخصصات االنخفاض-
.%١٧,٧بنمومليون درهم) ١,٩٥٣,٦: ٢٠١٦درهم (مليون ٢,٣٠٠,١بلغ ٢٠١٧صافي الربح للمجموعة لعام -
.٢٠١٦درهم في عام ٠,٥٢٠من ٢٠١٧درهم في عام ٠,٦٢٧إلىازدادتربحية السهم للمجموعة إن -
مليار درهم).١٢٢,٣: ٢٠١٦مليار درهم (١٢٣,٣بلغ٢٠١٧ديسمبر ٣١مجموع الموجودات كما في -
مليار درهم ٧٦,٥بلغ ٢٠١٧ديسمبر ٣١) كما في أخرى(مرابحة، إجارة، وتمويالت إسالمية متعاملينالصافي تمويالت -

مليار درهم).٧٨,٢: ٢٠١٦(
مليار درهم).٩٨,٨: ٢٠١٦مليار درهم (١٠٠,٠متعاملينالودائع ، بلغت ٢٠١٧ديسمبر ٣١كما في -
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.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءًا٤٤إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٨-

الموحدبيان الدخل
٢٠١٧ديسمبر ٣١المنتهية في السنة

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

إيرادات التشغيل
٦٠,٠٦٨٤٠,٠٨٧المضاربة والوكالة مع مؤسسات مالية،الدخل من المرابحة

الدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت إسالمية
٥٤,٢٩١,٥٤١٤,٤٨٨,٧٤٧متعاملينالمن أخرى

٣٩٨,٨٤٤٣٣٢,٠٣٣الدخل من الصكوك اإلسالمية المقيسة بالتكلفة المطفأة 
٦٨٢,١٥٨٧٤,٠٢٥مقيسة بالقيمة العادلةاستثماراتمنإيرادات

٢٨,٥٨٠٣٥,٢٣٣وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة
٧١,٠٣٠,٢٦٨٨٤٠,٤١٥، صافيإيرادات الرسوم والعموالت

٢٧٠,٢٩٢١٣٩,١٦٢صرف عمالت أجنبيةفروقاتإيرادات
٨٣٦,٣٩٧٢٧,٢٣٦عقاريةالربح من استثمارات 

١٦,١٤٦١٦,٣٧٨إيرادات أخرى

٦,٢١٤,٢٩٤٥,٩٩٣,٣١٦

المصاريف التشغيلية
)١,٤٣٦,٨٨٠()١,٤٤٦,٣٢٩(٩تكاليف الموظفين

)٧٧٠,٣٩٣()٨٤٠,١٤٥(١٠مصاريف عمومية وإدارية
)١٨٥,٨٥٠()١٦٧,٩٠١(٢٥و ٢٢االستهالك

)٥٤,٧٥٦()٥٤,٧٩٣(٢٦إطفاء الموجودات الغير ملموسة
)٩٦٩,٩٦٥()٧٩٠,٣٦٠(١١مخصص االنخفاض، صافي

)٣,٤١٧,٨٤٤()٣,٢٩٩,٥٢٨(

٢,٩١٤,٧٦٦٢,٥٧٥,٤٧٢الربح من التشغيل، قبل التوزيع للمودعين وحملة الصكوك 

)٦٠٧,٧٩٣()٥٨١,٩٨٢(١٢الموزع للمودعين وحملة الصكوك

٢,٣٣٢,٧٨٤١,٩٦٧,٦٧٩الربح للسنة قبل الزكاة والضريبة

)١٤,١٢١()٣٢,٦٦١(الزكاة والضريبة

٢,٣٠٠,١٢٣١,٩٥٣,٥٥٨الربح للسنة بعد الزكاة والضريبة

:العائد إلى
٢,٢٩٨,٧٥٤١,٩٥٢,٢٦٤مساهمي المصرف

١,٣٦٩١,٢٩٤غير المسيطرةحقوق الملكية 

٢,٣٠٠,١٢٣١,٩٥٣,٥٥٨

١٣٠,٦٢٧٠,٥٢٠األسهم العادية (درهم)على األساسي والمخفض الربح
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.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءًا٤٤إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٩-

الموحدبيان الدخل الشامل
٢٠١٧ديسمبر ٣١المنتهية في السنة

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـمايضاحات

٢,٣٠٠,١٢٣١,٩٥٣,٥٥٨بعد الزكاة والضريبةربح السنة

الشاملة األخرىالخسارة

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان الدخل الموحد

من تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة )الخسارةالربح (صافي
)١٦,٧٨٣(٣٣١,٦٣٤العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٤٩,٧٠٠-٣٣الفائض من إعادة تقييم أرض
)٤,٢٠٠()٤,٩٠٠(٤٠عضاء مجلس اإلدارة ألمكافآت مدفوعة 

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

)٥٧١,٢٤٤()٢٤,٠٦٠(٣٣أجنبيةعملياتتحويلفروقات الصرف الناتجة عن 
٥٥,٦٩٣)٣٤,٠٠٨(٣٣الربح من التحوط في العمليات األجنبية(الخسارة) 

٩,٩٣٣)٣,١٥٧(٣٣القيمة العادلة من التحوط للتدفقات النقدية(خسارة) ربح 

)٤٧٦,٩٠١()٦٤,٤٩١(للسنةالشاملة األخرىالخسارة

٢,٢٣٥,٦٣٢١,٤٧٦,٦٥٧إجمالي الدخل الشامل للسنة

:العائد إلى
٢,٢٣٤,٢٦٣١,٤٧٥,٣٦٣مساهمي المصرف

١,٣٦٩١,٢٩٤غير المسيطرةحقوق الملكية 

٢,٢٣٥,٦٣٢١,٤٧٦,٦٥٧
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.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءًا٤٤إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-١١-

ق المساهمين الموحدبيان التغيرات في حقو
٢٠١٧ديسمبر ٣١المنتهية في السنة

وصكوك الشق األول للمصرفحملة أسهمالعائد إلى

احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
مخاطراحتياطي
أرباح محتجزةاالئتمان

مقترح أرباح
اتوزيعه

مقترح أرباح
لألعمال اتوزيعه
الخيرية

احتياطيات 
أخرى 

صكوك الشق 
المجموعاألول

الملكيةحقوق 
غير المسيطرة

حقوق إجمالي
المساهمين

درهمألفدرهمألفدرهمألفألف درهمدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفإيضاحات

٥,٦٧٢,٠٣٤١٥,٠٦٤,٦٨٣١٠,٥٤٨١٥,٠٧٥,٢٣١)٢١٩,٥٥٧(٢٠١٦٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٢٩٣,٨٢٠٤٠٠,٠٠٠١,٨٥٨,٨٩٩٧٦٩,٠٢٢٢٠,٠٠٠يناير١الرصيد في 

١,٩٥٢,٢٦٤١,٢٩٤١,٩٥٣,٥٥٨----١,٩٥٢,٢٦٤----ربح السنة
)٤٧٦,٩٠١(-)٤٧٦,٩٠١(-)٤٧٢,٧٠١(--)٤,٢٠٠(----األخرىةالشاملالخسارة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة بيعالخسارة من
----٨,٤٩٠--)٨,٤٩٠(----٣٣من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٢٣٤,١٥٨(-)٢٣٤,١٥٨(----)٢٣٤,١٥٨(----٣٤مدرجة-األولالشقلصكوكمدفوعة أرباح
)٦٩,٥٣٣(-)٦٩,٥٣٣(----)٦٩,٥٣٣(----٣٤حكومة أبوظبي–الشق األول لصكوكمدفوعة أرباح

٤٦٦-٤٦٦٤٦٦--------مدرجة-األولالشقصكوكفيحركةال
)٧٧٠,٠٢٢()١,٠٠٠()٧٦٩,٠٢٢(---)٧٦٩,٠٢٢(-----٣٢مدفوعةموزعةأرباح
)٢٠,٠٠٠(-)٢٠,٠٠٠(--)٢٠,٠٠٠(------خيريةلجمعياتمدفوعةموزعةأرباح
-------)٢٠٠,٩٠١(-٢٠٠,٩٠١--٣١احتياطياتإلىتحويل
-----٣٠,٠٠٠-)٣٠,٠٠٠(----خيريةلجمعياتمقترحةموزعةنقديةأرباح

------٧٧٦,٧٨٢)٧٧٦,٧٨٢(----٣٢أرباح نقدية مقترح توزيعها إلى المساهمين

٥,٦٧٢,٥٠٠١٥,٤٤٧,٧٩٩١٠,٨٤٢١٥,٤٥٨,٦٤١)٦٨٣,٧٦٨(٢٠١٧٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٤٩٤,٧٢١٤٠٠,٠٠٠٢,٤٨٧,٠٩٩٧٧٦,٧٨٢٣٠,٠٠٠يناير١في الرصيد

٢,٢٩٨,٧٥٤١,٣٦٩٢,٣٠٠,١٢٣----٢,٢٩٨,٧٥٤----ربح السنة
)٦٤,٤٩١(-)٦٤,٤٩١(-)٥٩,٥٩١(--)٤,٩٠٠(----األخرىالشاملةالخسارة

االستثمارات المدرجة بالقيمة استبعادالخسارة من 
----١٧٧--)١٧٧(----٣٣العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٢٣٤,١٥٨(-)٢٣٤,١٥٨(----)٢٣٤,١٥٨(----٣٤مدرجة-األولالشقلصكوكمدفوعة أرباح
)٧٩,٤١٩(-)٧٩,٤١٩(----)٧٩,٤١٩(----٣٤حكومة أبوظبي–الشق األول لصكوكمدفوعة أرباح
)٧٧٧,٥٣٢()٧٥٠()٧٧٦,٧٨٢(---)٧٧٦,٧٨٢(-----٣٢مدفوعةموزعةأرباح
)٣٠,٠٠٠(-)٣٠,٠٠٠(--)٣٠,٠٠٠(------خيريةلجمعياتمدفوعةموزعةأرباح
-------)٢٢١,٧٢٦(-٢٢١,٧٢٦--٣١احتياطياتإلىتحويل
-----٢٩,٢٣٠-)٢٩,٢٣٠(----خيريةلجمعياتمقترحةموزعةنقديةأرباح

------٩١٤,٥٣٠)٩١٤,٥٣٠(----٣٢أرباح نقدية مقترح توزيعها إلى المساهمين

٥,٦٧٢,٥٠٠١٦,٥٦١,٧٠٣١١,٤٦١١٦,٥٧٣,١٦٤)٧٤٣,١٨٢(٢٠١٧٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٧١٦,٤٤٧٤٠٠,٠٠٠٣,٣٠١,٧١٣٩١٤,٥٣٠٢٩,٢٣٠ديسمبر٣١فيالرصيد
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.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءًا٤٤إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-١٢-

بيان التدفقات النقدية الموحد
٢٠١٧ديسمبر ٣١المنتهية في السنة

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
٢,٣٠٠,١٢٣١,٩٥٣,٥٥٨لسنةاربح 

تعديالت للبنود التالية:
٢٢٩,٣٤٥١١,٧٤٩يةاستهالك استثمارات عقار
٢٥١٥٨,٥٥٦١٧٤,١٠١استهالك ممتلكات ومعدات

٢٦٥٤,٧٩٣٥٤,٧٥٦إطفاء موجودات غير ملموسة
)٣٥,٢٣٣()٢٨,٥٨٠(وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة

)٨٦٨()٣,١٤٩(٦إيرادات األرباح الموزعة
)٢٣,٨٦٠(٦١٣,٤٣٩الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح محققة من استثمارات )أرباحخسائر (

٤,٨٥٨)٣٠,١٤٤(٦الخسارةوأمحققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح غير (أرباح) خسائر
)٢١٤()١٧٥(من استبعاد ممتلكات ومعداتربح 

١١٧٩٠,٣٦٠٩٦٩,٩٦٥مخصص االنخفاض، صافي
)١٠,٤٩٧()٢٣,١٨٢(٨ربح من بيع استثمارات عقارية

٣,٢٤١,٣٨٦٣,٠٩٨,٣١٥في الموجودات والمطلوبات التشغيليةرقبل التغيالتشغيليةرباح األ

)١,٧١٩,٧٤٨(٩٥,٨٤١في األرصدة لدى المصارف المركزيةدة)الزياالنقص (
)١,٤٤٢,٧٤٧(١,٥٩٠,١٩٦الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىاألرصدة وودائع في النقص (الزيادة) 
)٢٤٠,٨١٥(٢٨٥,٤٧٢في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات الماليةالنقص (الزيادة) 

٢,٤٣٥,٤٤٣١,٢٩٧,٢١٢في المرابحة وتمويالت إسالمية أخرىالنقص 
)٢,٠٧٤,٩١٦()١,٥٢٠,٤٤٩(في تمويالت اإلجارة الزيادة

)١٠,٥٠٧,١٩٤()١٠,٣٠١,٤٨٨(الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح شراء استثمارات 
١٠,٢٠٤,١٧٦١٠,٥٣٢,٥٧٨الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح متحصالت من بيع استثمارات 

٥٩,٣٧١)٨٨١,٨٥١(في الموجودات األخرىالنقص )الزيادة(
٨٧,٤١٠)٦٥,٢٩٤(في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية (النقص) الزيادة 

١,١٨٠,٨٤٠٣,٨٨٩,٦١٣في حسابات المودعينالزيادة
)٥٦٧,٧٥٢(٥٤,٤٤٧في مطلوبات أخرى)النقصالزيادة (

٦,٣١٨,٧١٩٢,٤١١,٣٢٧النقد من العمليات
)٤,٢٠٠()٤,٩٠٠(٤٠مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

٦,٣١٣,٨١٩٢,٤٠٧,١٢٧من األنشطة التشغيليةصافي النقد

األنشطة االستثمارية
٦٣,١٤٩٨٦٨مستلمةتوزيعات أرباح

٣٣,٤٦٦)١٣,٩١١(صافي الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)١,٧٨٠,٩٠٥()٩٩٥,٠٥٢(االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأةصافي الحركة في 

٦,٦٦٧٦,٦٦٧من شركة زميلةمستلمةتوزيعات أرباح 
)١٧,٣٩٥(-استثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالفإضافات في

٢٧,٨٤٦٢٦,٣٨٢استثمارات عقاريةمتحصالت من بيع
)٣٠١,٦٢٠()٣٠٤,٩١٥(٢٥ممتلكات ومعداتشراء

٤٨٣٢٦٧متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

)٢,٠٣٢,٢٧٠()١,٢٧٥,٧٣٣(األنشطة االستثماريةالمستخدم فيصافي النقد

األنشطة التمويلية
)٢٣٤,١٥٨()٢٣٤,١٥٨(٣٤مدرجة-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول

)٦٩,٥٣٣()٧٩,٤١٩(٣٤أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي
٤٦٦-مدرجة-متحصالت من صكوك الشق األول

)١,٨٣٦,٢٥٠(-اإلصدار الثالث–إعادة شراء موجودات الصكوك 
)٧٧٤,٠٥٧()٧٨١,٥٥٨(مدفوعةتوزيعات أرباح 

)٢,٩١٣,٥٣٢()١,٠٩٥,١٣٥(التمويليةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 

)٢,٥٣٨,٦٧٥(٣,٩٤٢,٩٥١في النقدية وشبه النقدية) النقصالزيادة (

٦,٩٤٥,٥١٨٩,٤٨٤,١٩٣يناير١النقدية وشبه النقدية في 

٣٩١٠,٨٨٨,٤٦٩٦,٩٤٥,٥١٨ديسمبر٣١النقدية وشبه النقدية في 

المؤسسات المالية،والمضاربة معالمرابحة أخرى،ومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف الربح علىمنالتشغيليةالتدفقات النقديةإن
، هي كما يلي:المتعاملين، الصكوك اإلسالمية وودائع المتعاملينتمويل

٤,٨٥٩,٩٤٣٤,٧٢٧,١٢١األرباح المستلمة

٤٧١,٣٧٨٥٠١,٥٥٦األرباح المدفوعة للمودعين وحاملي الصكوك
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الرئيسيةالوضع القانوني واألنشطة ١

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

شأن الشركات التجارية ب، ٢٠١٥لسنة ٢القانون االتحادي رقم لقد حل.١٩٩٧لسنة ٩ميري رقم (وتعديالته) ووفقا للمرسوم األ
. ١٩٨٤لسنة ٨رقم القائمالقانون االتحاديمحل

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

ًا لعقود ووفقكما تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف المية، التي تحرم الربا، وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلس
تأسيس الشركات التابعة للمجموعة.

فرع) ٨٦: ٢٠١٦(فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٨١باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف 
إن هذه .ودان باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدةوثالثة فروع في العراق وقطر والس

الشركات التابعة.وتتضمن نشاطات المكتب الرئيسي للمصرف، الفروع البيانات المالية الموحدة

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

.٢٠١٨فبراير ٤للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالموحدةالمالية تم اعتماد إصدار البيانات

تعريفات٢

وتعريفاتها محددة كاآلتي:الموحدةفي البيانات الماليةالمستخدمةالمصطلحات التالية هي 

المرابحـة 
أو سهما مملوكا لها وفي حيازتها (حقيقة أو ُحكما) وذلك مقابل هي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصال عينيا أو سلعة

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 مواصفاتها الدقيقة 

يخ التسليم، وتكون الصناعة والمواد الالزمة على المجموعة. تقوم المجموعة بتطوير (صناعة) العين وثمن البيع وأجله وتار
تتعاقد معه ومن ثم تقوم بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتفق عليها في مقاولمحل عقد االستصناع بنفسها أو من خالل 

تاريخ التسليم المتفق عليه. 

اإلجارة
جموعة (المؤجر) بموجبه للمتعامل (المستأجر) أصال عينيا (أو خدمة) معينا بذاته (تمتلكه المجموعة أو استأجرته) عقد تؤجر الم

أو موصوفا في الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلجارة ألصل عيني بتمليك المستأجر األصل 
بتعاقد مستقٍل ناقٍل للملكية.جرالمؤ
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(تتمة)تعريفات٢

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

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

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

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

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

المضـاربة 
م الطرف اآلخر ويقو(رب المال) مبلغا معينا من المالهي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم بموجبه أحد الطرفين 

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

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

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

وبنود عقد الوكالة، وإال فهي على األصيل.

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

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

ركة أو المضاربة.األصول المؤجرة، أو من الحقوق أو السلع المترتبة في الذمة، أو من أصول مشروعات الش

أساس اإلعداد ٣

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

.دولة اإلمارات العربية المتحدةقوانين الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعة ومتطلبات 

العرف المحاسبي٣,١ب.
خسائر، بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو التم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات 

ها العادلة قياسها بقيمت، والبدائل الشرعية للمشتقات المالية والتي تم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التي تم إدراجها بالقيمة المعاد تقييمها.والمحتفظ بها كممتلكات ومعداتواألرض
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(تتمة)أساس اإلعداد ٣

(تتمة)العرف المحاسبي٣,١ب.

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

أساس توحيد البيانات المالية٣,١ج.

من البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة له التالية:تتكون البيانات المالية الموحدة

نسبة الشراكة
٢٠١٧٢٠١٦بلد المنشأالنشــاط

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

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

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةتزويد القوى العاملةكوادر 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 الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *٢انفست أديب كابيتال

.المصرف على عملياتهاتابعة بحكم سيطرةاتشركالهذهوتعتبرهذه الشركاتأي ملكية مباشرة في المصرفىليس لد* 

الموحدة عمليات الشركات التابعة التي يسيطر عليها المصرف. يتم توحيد الشركات التابعة عند تاريخ تتضمن البيانات المالية
توقف عن توحيد الشركات يتم القدرة السيطرة على هذه الشركات. للمجموعةاالستحواذ، وهو التاريخ الذي بموجبه يصبح 

السيطرة.هذه قدرة على الالتابعة في التاريخ الذي تتوقف 

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

المجموعة.

وصافي الموجوداتالدخل والخسائرفي صافي المصرفالحصة الغير مملوكة من قبل غير المسيطرةتمثل حقوق الملكية 
وفي بيان المركز المالي الموحد ضمن حقوق الشامل الموحدمنفصلًة في بيان الدخل هايتم إدراجللشركات التابعة للمجموعة و

المساهمين منفصلًة عن حقوق مساهمي المصرف.
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(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:

تبدأ في أو الة للفترات السنوية التيخالل السنة، قامت المجموعة بتطبيق المعايير/ التعديالت الجديدة التالية على المعايير الفع
:٢٠١٧يناير ١بعد 

مع النية في تحسين ٢٠١٦في يناير تم إصدار المعياربيان التدفقات النقدية (تعديالت) ٧معيار المحاسبة الدولي رقم :
تطلبات فضل. بموجب الماألنشطة المالية ومساعدة المستخدمين في استيعاب مراكز السيولة للشركات المدرجة بشكل أإفصاحات

الجديدة، يتعين على الشركات االفصاح عن التغيرات في مطلوباتها كنتيجة لألنشطة التمويلية مثل التغيرات من التدفقات النقدية 
.للمجموعةالموحدةالماليةالبياناتعلىالتعديليؤثرال. والبنود غير النقدية

من خالل إصدار تعديالت ، و٢٠١٦في يناير تم إصدار المعيار الدخل (تعديالت) ضرائب١٢يار المحاسبة الدولي رقم مع
، أوضح المجلس الدولي للمعايير المحاسبية المعالجة المحاسبية لموجودات الضريبة ١٢على معيار المحاسبة الدولي رقم 

ال يؤثر التعديل اسها بالتكلفة لألغراض الضريبية.المؤجلة بالنسبة للصكوك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة للمحاسبة، ولكن يتم قي
على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ٣,٣

لدى. دناهأعنهامفصحللمجموعةالماليةالبياناتإصدارتاريخحتىبعد،فعالةغيرولكنالصادرة،والتفسيراتالمعاييرإن
.فعالةتصبحعندماالتطبيق،إمكانيةحالةفيالمعايير،هذهتطبيقفيالنيةالمجموعة

ويحدد٢٠١٤مايوفيالمعيارإصدارتمالمتعاملينمعالعقودمناإليرادات١٥رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
دإلعداالدوليللمعياروفقًا. المتعاملينمعالعقودمنالناتجةاإليراداتعلىتطبيقهيتمخطواتخمسمناجديداجنموذ

أوضائعالببيعمقابلفيتستحقهاأنالشركةتتوقعالتياألثمانيعكسبمبلغاإليراداتإدراجيتم١٥رقمالماليةالتقارير
وإدراجلقياستنظيمًاأكثراجمنه١٥رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيارمبادئتقدم. المتعاملينإلىالخدماتتقديم

لحاليةااإليراداتإدراجمتطلباتكافةعلىويسودالشركاتجميععلىللتطبيققابلالجديداإليراداتمعيارإن. اإليرادات
رجعيبأثرإما٢٠١٨يناير١بعدأوفيتبدأالتيالسنويةللفتراتالتطبيقيتطلب. الماليةالتقاريرإلعدادالدوليةللمعاييروفقًا

.على بياناتها المالية الموحدةالجديدالمعيارإن المجموعة في صدد تقييم تأثير . المبكرالتطبيقإمكانيةمعمعدلأوكامل



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-١٧-

أساس اإلعداد (تتمة)٣

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

يوضح التفسير مقدمًاةالمدفوعالمبالغالمعامالت بالعمالت األجنبية و-٢٢تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
كيفية تحديد تاريخ المعاملة لمعدل الصرف الذي سيتم استخدامه عند اإلدراج المبدئي للموجودات والمصاريف واإليرادات ذات 

مدفوع مقدمًا عن العقود القائمة بعمالت أجنبية. بالنسبة للدفعة أو اإليصال مبلغبدفع أو استالم الصلة عندما تقوم الشركة 
بإدراج األصل أو االلتزام غير النقدي الناشئ عن الواحد، يجب أن يكون تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه الشركة

االعتبار المدفوع مقدمًا مبدئيًا.

إذا كانت هناك دفعات أو إيصاالت متعددة لبند واحد، يتوجب تحديد تاريخ المعاملة على النحو الوارد أعاله لكل دفعة أو إيصال. 
التي يتم ومن النطاق ضالتي تقع يمكن للشركات اختيار تطبيق التفسير بأثر رجعي لكل فترة معروضة أو بأثر مستقبلي للبنود 

ترة تم فيها تطبيق التفسير ألول مرة، أو بأثر مستقبلي من بداية فيبداية فترة التقارير المالية التي إدراجها مبدئيًا في أو بعد
نوية المعيار لفترات التقارير المالية السشركة تطبيق هذاالالتقارير المالية السابقة المعروضة كمعلومات مقارنة. يتوجب على 

.الموحدةالماليةبياناتهاعلىالجديدالمعياريرموعة في صدد تقييم تأثإن المج.٢٠١٨يناير ١التي تبدأ في أو بعد 

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

شهر، إال إذا كان األصل منخفض القيمة. لمحاسبة المؤجر، ١٢الموجودات والمطلوبات لجميع عقود اإليجار وذلك لمدة تتجاوز 
. بناًء عليه، يستمر المؤجر بتصنيف عقود اإليجار ١٧إلى حد كبير المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي رقم يرحل المعيار 

كعقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلية، والمحاسبة عن هذين النوعين من عقود اإليجار بشكل مختلف. يجب أن تطبق 
. ويسمح بالتطبيق المبكر للشركات التي تطبق المعيار ٢٠١٩يناير ١أو بعد الشركة هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في

ن إفي أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي لهذا المعيار.متعامليناإليرادات من العقود مع ١٥الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
على بياناتها المالية الموحدة.١٦رقم المجموعة في صدد تقييم تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

، أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية ٢٠١٤في يوليو األدوات المالية:٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
"األدوات المالية: ٣٩األدوات المالية والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

األدوات المالية بما في ذلك التصنيف وانبججميع٩اإلدراج والقياس". يتناول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
التحوط.والقياس واالنخفاض في القيمة ومحاسبة 

أخذ معيارين في االعتبار عند تحديد أساس القياس ألدوات الصكوك (مثل المجموعةيتطلب المعيار من التصنيف والقياس: (أ) 
) المحتفظ بها كموجودات مالية:التمويليةالصكوك

)i(نموذج أعمالها إلدارة تلك الموجودات المالية؛ و
)ii(.خصائص التدفقات النقدية للموجودات

مطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة استنادًا إلى هذين المعيارين، يتم قياس أدوات الصكوك بالتكلفة ال
الخسائر.وأالعادلة من خالل األرباح 

الخسائر. ومع ذلك، يجوز للمجموعة عند اإلدراج المبدئي وأيتم قياس أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
أداة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر دون رجعة، مع عدم إعادة ألداة حقوق ملكية غير متداولة اختيار تصنيف 

تدوير األرباح والخسائر في وقٍت الحٍق ومع إدراج إيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح والخسائر.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-١٨-

أساس اإلعداد (تتمة)٣

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

(تتمة)األدوات المالية٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للمجموعة عند اإلدراج المبدئي أن تختار بصورة غير قابلة لإللغاء تصنيف أصل مالي بالقيمة 

لمحاسبي الذي قد ينشأ إلى حٍد كبير. إن هذا العادلة من خالل األرباح والخسائر، إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو تقليل عدم التطابق ا
التصنيف متاح كذلك للموجودات المالية القائمة.

بالنسبة للمطلوبات المالية، لم يكن هناك تغييرات في التصنيف والقياس باستثناء إدراج التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة 
الخسائر.وأدلة من خالل األرباح في الدخل الشامل اآلخر للمطلوبات المصنفة بالقيمة العا

"األدوات ٩، قامت المجموعة في وقٍت مبكٍر بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢٠١١يناير ١اعتبارًا من 
.٩المالية" بما يتماشى مع األحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يقدم المعيار نموذجًا جديدًا لقياس خسائر االنخفاض في القيمة على كافة الموجودات المالية بما في القيمة:االنخفاض في (ب) 
ذلك التمويل والصكوك المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يحل نموذج خسارة االئتمان 

محل نموذج "الخسائر المتكبدة" الحالي الوارد في معيار المحاسبة الدولي ٩ر المالية رقم المتوقعة للمعيار الدولي إلعداد التقاري
. يتضمن نموذج خسارة االئتمان المتوقعة نهجًا من ثالث مراحل يعتمد على التغيير في الجودة االئتمانية للموجودات ٣٩رقم 

ويتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة على نظرة مستقبليةوقعةنموذج خسارة االئتمان المتيقومالمالية منذ اإلدراج المبدئي. 
للظروف االقتصادية المستقبلية عند تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسارة االئتمان المتوقعة.

تشهد زيادة جوهرية في الموجودات المالية التي لم جميعشهر، على ١٢تنطبق خسارة االئتمان المتوقعة لمدة :١المرحلة 
مخاطر االئتمان منذ نشأتها ولم تنخفض قيمتها االئتمانية. سوف يتم احتساب خسارة االئتمان المتوقعة باستخدام عامل يمثل 

احتمال التعثر الذي يحدث على مدى االثني عشر شهرًا القادمة والخسارة الناتجة عن التعثر.

تعتبر كون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي ولكن ال ت، عندما٢في إطار المرحلة : ٢المرحلة 
، سوف يتم إدراج مبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع القيمةألدوات المالية منخفضة لاالئتمانية القيمة

التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض للتعثر على مدى العمر المتوقع لألداة والذي يتم احتسابه باستخدام إجراءات احتما
المرحلة بسبب زيادة المخاطر وتأثير األفق الزمني األطول الذي يتم ھذهلألداة. من المتوقع أن تكون المخصصات أعلى في 

شهرًا في المرحلة األولى.١٢أخذه في االعتبار مقارنًة بالـ 

، عندما يكون هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة في تاريخ التقارير المالية، ٣في إطار المرحلة الثالثة:المرحلة 
منخفضة ويتم إدراج مبلغ مساٍو لخسارة االئتمان المتوقعة على االئتمانيةتهاقيمسوف يتم تصنيف هذه األدوات المالية على أن

ت المالية.مدى العمر المتوقع لألداة للموجودا

والتي لها األثر األكبر ٩إن بعض المفاهيم الرئيسية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم االعتبارات الرئيسية:
وتتطلب درجة عالية من التقدير، كما اعتبرتها المجموعة أثناء تحديد تقييم التأثير، هي:

يتم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي. من أجل تقييم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان:
ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ نشأتها، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر 

نشوئها، ر المقابلة للتعثر في السداد عندالناشئة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي في تاريخ التقارير المالية بالمخاط
باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات إدارة المخاطر الحالية للمجموعة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-١٩-

أساس اإلعداد (تتمة)٣

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

(تتمة)األدوات المالية٩المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير 
سوف يتم إجراء تقييمنا للزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان كل ربع سنة على األقل لكل تعرض فردي بناًء على ثالثة 

حلة عوامل. إذا كان أي من العوامل التالية يشير إلى حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، سوف يتم نقل األداة من المر
:٢إلى المرحلة ١

)i(راج المبدئي التعثر المتعلقة باإلداحتمالفي التغّيرللزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان استنادًا إلى ًالقد وضعنا سقف
التعثر.يةوكذلك سقف احتمال

)ii( سوف يتم إجراء مراجعات نوعية إضافية لتقييم نتائج المراحل وإجراء تعديالت، حسب الضرورة، لتعكس بشكل أفضل
المراكز التي زادت مخاطرها بشكل جوهري.

)iii( على افتراض قابل للنقض بأن األدوات التي تجاوز موعد استحقاقها ٩يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
على ما إذا كانت ٣والمرحلة ٢ًا قد شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. تعتمد التحركات بين المرحلة يوم٣٠

الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها االئتمانية كما في تاريخ التقارير المالية. سوف يكون تحديد االنخفاض في القيمة 
مشابهًا للتقييم الفردي للموجودات المالية القائمة على دليل ٩ر المالية رقم االئتمانية وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاري

.٣٩موضوعي على االنخفاض في القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

يجب أن يأخذ قياس خسائر االئتمان والسيناريوهات المتعددة:المتوقعة في المستقبلعوامل االقتصاد الكلي والمعلومات 
المتوقعة لكل مرحلة وتقييم الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان في االعتبار المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظروف 

المعلومات قالراهنة، فضالً عن التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. سوف يتطلب تقدير وتطبي
التطّلعية أحكامًا جوهرية.

مدخالت احتمال التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض للتعثر المستخدمة لتقدير مخصصات على أساس ذج ونمبناء اليتم 
لتي اد الكلي) ابناًء على متغيرات االقتصاد الكلي (أو التغيرات في متغيرات االقتص٢والمرحلة ١الخسارة االئتمانية للمرحلة 

سيناريو من سيناريوهات االقتصاد الكلي تم استخدامهإن أيذات الصلة. المحفظةترتبط ارتباطًا وثيقًا بخسائر االئتمان في 
متغيرات االقتصاد الكلي ذات الصلة.لتوقعات سيكون له في حسابنا لخسائر االئتمان المتوقعة 

والذي ت المرجحةالحتمااللعبارة عن تقدير مخصوم ٢والمرحلة ١قعة في المرحلة سوف يكون تقديرنا لخسائر االئتمان المتو
يأخذ في االعتبار ما ال يقل عن ثالثة سيناريوهات مستقبلية لالقتصاد الكلي.

يسوف تعتمد الحالة األساسية، والسيناريوهات الصاعدة والهابطة على توقعات االقتصاد الكلي الواردة من مصدر خارجي ذ
ف إذا اقتضت الظروأو على أساس فترات أقصر منهسمعة طيبة. سوف يتم تحديث هذه السيناريوهات على أساس ربع سنوي 

ذلك.

سوف يتم تطبيق كافة السيناريوهات التي تم النظر فيها على كافة المحافظ الخاضعة لخسائر االئتمان المتوقعة بنفس االحتماالت.

عريف التعثر المستخدم في قياس خسائر االئتمان المتوقعة والتقييم المستخدم لتحديد الحركة بين سوف يكون تتعريف التعثر: 
المراحل متوافقًا مع تعريف التعثر المستخدم ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية. ال يقوم المعيار الدولي إلعداد التقارير 

٩٠راض قابل للنقض بأن التعثر قد يحدث عندما يكون التعرض أكبر من بتعريف التعثر، ولكنه يحتوي على افت٩المالية رقم 
يومًا من تاريخ االستحقاق.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٢٠-

أساس اإلعداد (تتمة)٣

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

(تتمة)األدوات المالية٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

عند قياس خسارة االئتمان المتوقعة، تأخذ المجموعة في االعتبار الفترة التعاقدية القصوى التي يتعرض لها المتوقع:العمر 
الشروط التعاقدية في االعتبار عند تحديد العمر المتوقع، بما في ذلك خيارات الدفع جميعلمخاطر االئتمان. يجب أخذ المصرف

تجديد. بالنسبة لبعض تسهيالت االئتمان المتجددة التي ليس لها تاريخ استحقاق ثابت، يتم المسبق وخيارات التمديد وخيارات ال
مواجهةاالستعداد لال يتم كذلك عندماتقدير العمر المتوقع على أساس الفترة التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان و

خسائر االئتمان من خالل إجراءات اإلدارة.

لقد أنشأنا لجنة داخلية لإلشراف على عملية االنخفاض في القيمة في إطار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الحوكمة:
. تتكون اللجنة من ممثلين رفيعي المستوى من اإلدارة المالية وإدارة المخاطر، وسوف تكون مسؤولة عن مراجعة واعتماد ٩

تخدمة في تقديراتنا المتعلقة بخسارة االئتمان المتوقعة. كما تقوم بتقييم مدى مالءمة نتائج المدخالت واالفتراضات الرئيسية المس
اإلجمالية التي يتم إدراجها في البيانات المالية.اتالمخصص

اسبة تهدف إلى جعل محالتحوطكذلك قواعد جديدة لمحاسبة ٩يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم : التحوط(ج)
التوجيهات المتعلقة ٩متماشية مع ممارسات إدارة المخاطر. ال يغطي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التحوط

الكلي حيث أن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية يعمل عليها كمشروع منفصل. يتضمن المعيار على المستوىالتحوطبمحاسبة 
٩لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لمحاسبة التحوط وفقاخيار تأجيل تطبيق٩الية رقم الدولي إلعداد التقارير الم

. غير أن المجموعة اختارت اعتماد أحكام محاسبة ٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم التحوط وفقا لمحاسبة واالستمرار في تطبيق 
.٩ية رقم الجديدة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالالتحوط

، اختارت المجموعة ٩تماشيًا مع األحكام االنتقالية الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم األثر االنتقالي:(د) 
لتعكس تطبيق المتطلبات الجديدة لالنخفاض في القيمة ٢٠١٨يناير ١إدراج تعديل على أرباحها المحتجزة االفتتاحية في 

ة إدراج معلومات المقارنة.والتصنيف والقياس في تاريخ التطبيق بدون إعاد

عمالخصائص التدفقات النقدية التعاقدية واختبارات نموذج األلكل منبالنسبة للتصنيف والقياس، من المتوقع أن يؤدي التطبيق
إلى بعض الفروق في تصنيف الموجودات المالية عند مقارنتها بتصنيفنا الحالي بموجب معيار ٢٠١٨يناير ١كما في معًا
. بناًء على التقييم الذي أجرته المجموعة، ليس من المتوقع أن يكون لهذه الفروقات تأثير جوهري ٣٩اسبة الدولي رقم المح

على تصنيف الموجودات المالية للمجموعة أو قيمتها الدفترية.

الية ولي إلعداد التقارير المالواردة في المعيار الدالتحوطبأحكام محاسبة وملتزمةالقائمة فعالةالتحوطسوف تستمر عالقات 
ولن يكون لها أي تأثير انتقالي على البيانات المالية للمجموعة.٩رقم 

، قامت المجموعة بتقدير ٩فيما يتعلق بمتطلبات االنخفاض في القيمة الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المتوقعة على تلك الموجودات المالية (مثل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية األثر االنتقالي بما في ذلك خسارة االئتمان 

نداتمستوواألرصدة وودائع الوكالة لدى البنوك اإلسالمية والمؤسسات المالية األخرى والمرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية 
المحاسبة معيارحسبتبار ضمن نموذج الخسارة المتكبدة والتي لم يتم أخذها في االعالقبول والبنود خارج الميزانية العمومية) 

تأثير ٩. ال يتوقع أن يكون للتأثير المجمع للتعديالت االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٣٩الدولي رقم 
جوهري على حقوق الملكية.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٢١-

أساس اإلعداد (تتمة)٣

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

(تتمة)األدوات المالية٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
عملية تحسين نماذج االنخفاض في القيمة والعمليات ذات الصلة المؤدية إلى عملية إعداد التقارير المالية لـ تواصل المجموعة

.٢٠١٨مارس ٣١

اإلفصاحاتسوف تقوم المجموعة بتعديل ):٧(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اإلفصاحاتاألدوات المالية: (هـ) 
مثل فئات التصنيف ٩نوعية وكمية أكثر شموًال تتعلق بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إفصاحاتلتشمل ٢٠١٨لسنة 

الجديدة واألحكام االنتقالية.التحوطالث مراحل، ومتطلبات محاسبة الجديدة، ونموذج االنخفاض في القيمة المؤلف من ث

القرارات والتقديرات الهامة٣,٤

االفتراضاتوإن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع التقديرات 
زامات المالية واإلفصاح عن االلتوالمطلوباتالتي تؤثر على تطبيقات السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المعلنة للموجودات 

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

تلك قييمتتقديرات واالفتراضات على المبالغ المعلنة في السنوات المالية التالية. ويتم بصورة مستمرة قد تؤثر تلك األحكام وال
موعة قامت المجالموضوعية،وهي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى عديدة. ولتخفيض أثر عامل واألحكامالتقديرات

ية قد ة المستقبلية. وبما أن التقديرات ترتكز على األحكام فإن النتائج الفعلبوضع معايير محددة لتتمكن من تقدير التدفقات النقدي
تختلف مما قد يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في تلك المخصصات.

االستمراريةمبدأ
ي لك فقامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لتحديد مدى قدرتها على االستمرار، وابدت ارتياحها المتالك الموارد الكفيلة بذ

رةقدالمستقبل المنظور. أضف إلى ذلك أن المجموعة ال تعتقد بوجود أمور غير مؤكدة ماديًا بشكل قد ينتج عنه شك في 
على االستمرار. لذلك فإن المجموعة قد تابعت إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.المجموعة



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٢٢-

أساس اإلعداد (تتمة)٣

(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٤

التمويلية واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأةالموجوداتقيمةفيخسائر االنخفاض
دراج لزوم إمدىبصفة دورية لتحديدالتمويلية واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأةتقوم المجموعة بمراجعة موجوداتها 

. بصفة خاصة، فإن القرارات من قبل اإلدارة متعثرةبأي موجودات متعلقالالموحد الماليبيان الفي النخفاض القيمةمخصص 
تقديرات . إن هذه المخصص االنخفاض في القيمةمطلوبة لتقدير حجم ووقت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى 

قد تكون النتائج الفعلية مختلفة وقد وعددة،بخصوص عوامل ومتغيرات متعلى االفتراضاتة بشكل ضروري عتمدتكون م
يؤدي هذا لتغيرات مستقبلية في هذه المخصصات.

انخفاض جماعي للموجودات التمويلية صمخص
الفردية، فإن المصرف يسجل مخصص انخفاض جماعي مقابل الموجودات التمويليةباإلضافة للمخصصات المحددة مقابل 

الجماعيإن هذا المخصص فردي.التي ال تكون بحاجة إلى مخصص انخفاض ات المشتركة ذات السمالموجودات التمويلية 
ي . إن هذه التقييمات الداخلية تأخذ فئهشراأو االستثمار منذ تاريخ منحه أو لألصلمبني على االنخفاض في التقييم الداخلي 

والتراجع التقني، وكذلك االنخفاض أو ضعف االنخفاض في تقييم مخاطر الدولة، القطاع الصناعي عوامل عين االعتبار 
التدفقات النقدية المتوقعة.

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

ينطوي، وإلى درجة كبيرة، على حكم تقديري وعلى توقعات نتائج أحداث مستقبلية.االلتزاماتتقييم احتمال تحقق هذه 

المجموعة كمؤجر -التزامات التأجير التشغيلي 
. إنه في تقدير المجموعة، وبناًء على العقاريةمحفظة االستثمارات من خالل اتفاقيات عقود إيجاربالدخول في المجموعةقامت 

بأنها ال زالت تحتفظ بالجزء األكبر من المخاطر والمنافع المتعلقة باقتناء هذه العقارات ولذلك قررت ، التأجيرتقييم شروط 
.ةإدراج هذه العقود على أنها عقود تأجير تشغيلي

تصنيف وقياس الموجودات المالية
لنقدية االتدفقاتاإلضافة إلى خصائص إن تحديد وقياس الموجودات المالية تعتمد على طريقة اإلدارة بإدارة موجوداتها المالية ب

ب.في األوراق المالية مقيسة ومصنفة بشكل مناسإن استثمارات المجموعة .بالنسبة لألصل المالي الجاري تقييمهعليهاالمتعاقد 

قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 
تاريخفي ماكالعقاريةلقد قامت المجموعة بتعيين مقيم عقارات مستقل لتزويدها ببيانات موثوقة عن القيم العادلة لالستثمارات 

. لقد تم إدراج أسس التوقعات والطريقة المستخدمة للمقيم المستقل وتقييم االنخفاضالتقرير، ألغراض عرضها في اإليضاحات
.٢٣في إيضاح رقم 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٢٣-

أساس اإلعداد (تتمة)٣

(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٤

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

التدفقات النقدية. يتم استخدام معطيات متاحة من األسواق الماليةطريقة خصميتم تحديد القيم العادلة بناًء على طرق تقييم منها 
عند اإلمكان. في حال لم يكن هذا ممكنًا، فإن بعض التقديرات تكون مطلوبة لتحديد القيم العادلة. إن هذه التقديرات تتطلب 

تقديرات حول هذه العوامل قد تؤثر في القيم والتقلبات. إن التغير في الومخاطر االئتمانبعض المعطيات كمخاطر السيولة 
العادلة المدرجة لألدوات المالية.

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

ممتلكات ومعدات. وضعت المجموعة معايير معينة حتى تستطيع أوعقار قيد التطويرما مؤهل للتصنيف كاستثمار عقاري،
كامها، . عند اتخاذ أحالعقارات قيد التطوير والممتلكات والمعداتالحكم بصورة منتظمة وفقًا لتعريف االستثمارات العقارية، 

، ٢ولي رقمن في المعيار المحاسبي الدعلى النحو المبيالعقاراتصلة والتوجيهات المتعلقة بتصنيف فتلجأ اإلدارة إلى الشروط الم
، وبصفة خاصة، استخدام الممتلكات على النحو الذي ٤٠، والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

تحدده اإلدارة.

وشركات ائتالفستثمارات في شركات زميلةاالفينخفاضاال
على نحو منتظم لتحديد إن كان هناك ما يشير إلى انخفاض وشركات االئتالفزميلة تراجع اإلدارة استثماراتها في الشركات ال

قيمتها. إن تحديد ما إذا كانت االستثمارات في الشركات الزميلة قد تعرضت النخفاض في قيمتها يستلزم من اإلدارة أن تقوم 
ستحواذ على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من تاريخ االبتقييم ربحية المنشأة المستثمر فيها، وسيولتها، وعجزها المالي، وقدرتها 

ة يتم االعتراف بالفارق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدر. بحال تم مراجعة االنخفاض من قبل اإلدارة،وحتى المستقبل المنظور
والقيمة المدرجة لالستثمار كمصروف في بيان الدخل الموحد.

تعقارية، ممتلكات قيد التطوير والمبالغ المدفوعة مقدمًا مقابل شراء ممتلكامراجعة انخفاض االستثمارات ال
على لكات،مقابل شراء ممتقيد التطوير والمبالغ المدفوعة مقدمًا لعقاراتاالستثمارات العقارية وااالنخفاض في قيمةيتم تقييم

يكون هناك مؤشر على أن تلك الموجودات قد تعرضت عندماأساس تقدير التدفقات النقدية للوحدات الفردية المولدة للنقد 
لخسارة انخفاض. يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع إلى أوضاع السوق الحالية واألسعار القائمة في نهاية فترة بيان المركز 

معدالت الخصم التيالمالي واالتفاقيات التعاقدية وتقديرات األعمار اإلنتاجية للموجودات والمخصومة باستخدام مجموعة من
للنقد والمخاطر المحددة لألصل. تتم مقارنة صافي القيم الحالية بالمبالغ الدفترية تعكس تقديرات السوق الحالي للقيمة الزمنية

لتقييم أي انخفاض.

ييم هيكل اإلشغال وتقيتطلب تقييم ظروف السوق الحالية، ويشمل ذلك تكلفة إكمال المشاريع، اإليجارات المستقبلية ومعدالت 
المشاريع الرأسمالية ومعدالت الخصم، من اإلدارة إجراء تقديرات. تقوم اإلدارة باستخدام الخبراء الداخليين والخارجيين إلجراء 

هذا التقدير.
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أساس اإلعداد (تتمة)٣

(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٤

االنخفاض في الشهرة
ما كان هناك انخفاض في الشهرة، وذلك بشكل سنوي. يتطلب هذا األمر تقدير القيمة القابلة لالسترداد إذاتقوم المجموعة بتحديد 

باستخدام القيمة في االستعمال للوحدات المولدة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها. إن تقدير القيمة في االستخدام يتطلب من 
المتوقعة من الوحدات المولدة للنقد وأيضًا أن تختار معدل خصم مناسب من أجل المجموعة أن تقدر التدفقات النقدية المستقبلية
احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات
ل لألصيتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات على طول عمرها االنتاجي المقدر، والذي يعتمد على االستخدام المتوقع

واالستهالك المادي، والذي يعتمد على عوامل تشغيلية.

اندماج األعمال
تتطلب المعالجة المحاسبية الستحواذ األعمال القيام بتوزيع سعر الشراء على مختلف الموجودات والمطلوبات التابعة لألعمال 

ر من خالل تسجيلها بقيمتها العادلة المقدرة. ويتم تقديالمستحوذ عليها. ويتم توزيع سعر الشراء لغالبية الموجودات والمطلوبات 
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها من قبل اإلدارة وغالبًا ما ينطوي على استخدام التقديرات واالفتراضات 

وجودات العمر اإلنتاجي للمالهامة بما في ذلك االفتراضات فيما يتعلق بالمقبوضات والمدفوعات المستقبلية، معدالت الخصم،
الغير ملموسة وغيرها من الموجودات وعوامل السوق. تستخدم إدارة المجموعة جميع المعلومات المتاحة لتحديد القيمة العادلة. 

في حال تطلب األمر، على المجموعة إكمال تحديد القيمة العادلة وتوزيع سعر الشراء خالل فترة سنة بعد االستحواذ.

الهامةسـات المحاسبيـةالسيا٤

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

احتسـاب اإليرادات
مرابحـة

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

ستصنـاعاال
تصناع اإلجمالية ساالالنقدي للمصنوع للمتعامل وتكلفة الثمنيتم حساب عوائد االستصناع وهامش الربح المتعلق بها (الفرق بين 

لمصرف) على أساس استحقاقاتها الزمنية.ل

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٢٥-

الهامة (تتمة)المحاسبيـةالسياسـات ٤

(تتمة)احتسـاب اإليرادات

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

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

لمصرفالموحد لالدخلبيانوبخالف ذلك فإنه يتم إدراج الدخل عندما يتم توزيعه من قبل المضارب، بينما تسجل الخسارة في 
عند إعالنها من قبل المضارب.

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

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

تم اكتمال عملية البيع وتوقيع العقود؛·
ام عملية بإتم، كاٍف ليكون المشتري ملتزمًا الموحدةأن يكون االستثمار المبدئي للمشتري حتى تاريخ البيانات المالية·

والشراء؛
ال يكون للمجموعة أي تدخل جوهريو،أن تقوم المجموعة بنقل عوائد ومخاطر التملك للمشتري من خالل معاملة بيع·

في الممتلكات.مستمر

ري.تيتم تسليم الوحدة إلى المشوعندمايتم تأجيل احتساب العوائد من بيع الوحدات السكنية حتى االنتهاء من أعمال البناء

إيرادات الرسوم والعمولة
يتم إدراج إيرادات الرسوم والعمولة عندما يتم تنفيذ الخدمات ذات الصلة.

إيرادات اإليجـار
بطريقة القسط الثابت على مدى مدة العقد.العقاريةإيرادات اإليجارات المتعلقة باالستثماراتاحتسابيتم 

االستثماراتبيعمنالربح
يمة تتمثل بالفرق بين إيرادات البيع والقإن الربح أو الخسارة من بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

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

(تتمة)احتسـاب اإليرادات
(تتمة)االستثماراتبيعمنالربح

إن الربح والخسارة من بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تمثل الفرق بين إيرادات البيع وبين 
ي الموحد. وتدرج في حساب التغيرات المتراكمة فالتكلفة األولية ناقصًا أي تكاليف للبيع ويتم إدراجها في بيان الدخل الشامل 

القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين وال تدرج في بيان الدخل الموحد.

توزيعات األربــاح
يتم إدراج توزيعات األرباح من استثمارات األسهم عندما يكون هناك حق لتسلم هذه التوزيعات.

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

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

األدوات المالية

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

المتعاملينتمويالت ·
األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرى·
مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية·
استثمارات في صكوك·
استثمارات في أدوات الملكية؛ ·
وذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى؛·
البدائل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للمشتقات·

للمجموعة من التالي:المتعاملينتتألف تمويالت 

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى؛ و·
تمويالت إجارة·

، تبنت المجموعة بشكل مبكر، مبادئ التصنيف والقياس للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢٠١١يناير ١من إعتبارًا
"األدوات المالية" قيد اإلصدار في ذلك الوقت وفقًا لألحكام االنتقالية لهذا المعيار.٩

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٢٧-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

التصنيف
بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية 

فة واالستثمار في صكوك، بالتكلالمتعاملينيتم قياس المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى وتمويالت اإلجارة، كتمويالت 
المطفأة، في حال:

إذا كان األصل محتفظًا به وفقًا لنموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لغرض جمع التدفقات النقدية المتعاقد·
عليها؛ و

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

يتم الحقًا قياس الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.

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

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

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

بالتماشي مع نموذج األعمال للمصرف. يمكن تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من والخسائر عند االعتراف المبدئي 
عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل تناقض القياس أو االعتراف FVTPLخالل األرباح أو الخسائر 

أو الخسائر عليها بأسس مختلفة. الذي قد يظهر من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب 

عندما يتم FVTPLيتم إعادة تصنيف الموجودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
يمة قتغيير نموذج العمل بحيث ال تتحقق شروط مبدأ التكلفة المطفأة. ال يجوز إعادة تصنيف الموجودات المالية المصنفة بال

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي.

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

. FVTOCIالملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات

) إذا:FVTPLتعتبر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (

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

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٢٨-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس
المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية أو 

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

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

تشتمل الموجودات المالية على األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالمية أخرى، المرابحة، اإلجارة، المضاربة 
الموجودات الماليةغير مدرجة في سوق نشط. تنشأ متوقعة. هذه األصول أوية ذات دفعات ثابتةوتمويالت إسالمية أخرى مال

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

مالية تحت شروط معينة قد تكون في غير صالح المجموعة. 

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

مخصص االنخفاض، إن وجد (باستثناء الدخل المؤجل ناقصًا المطفأةحة والمضاربة مع مؤسسات مالية بالتكلفةيتم إدراج المراب
.أو األرباح المتوقعة)

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

عن المبلغ النقدي المعادل له.دال يزيستصناع في البيانات المالية الموحدة برصيد يتم قياس وإدراج تكلفة اال

.انخفاضمخصصناقصًا أية المطفأة (باستثناء الدخل المؤجل)يتم إدراج التمويالت اإلسالمية األخرى بالتكلفة

لمصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر من خالل عقود مستقلة ناقلة للملك عند يتم تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد ا
األصول تمثلنهاية اإلجارة ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية هذه األصول إلى ذلك المستأجر.

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

المدرج ناقصًا مخصصات االنخفاض.

")FVTPLالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ("
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل مركز مالي موحد ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن 
إعادة القياس في بيان الدخل الموحد. ويتم تضمين صافي األرباح أو الخسائر المعترف بها في بيان الدخل الموحد تحت بند 

"إيرادات االستثمارات".
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس (تتمة)
")FVTOCIالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ("

يتم قياس االستثمارات في أدوات الملكية مبدئيًا بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة
ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة تحت بند البيان الموحد لإليرادات الشاملة األخرى 

ت المتراكمة القيم العادلة ضمن حقوق المساهمين. عند استبعاد أصول مالية، فإن تراكم األرباح أو الخسائر وتضاف التغيرا
والتي تم إضافتها مسبقًا في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة ال يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولكن يتم إعادة 

جراء اختبار لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية المقيسة بالقيمة العادلة من خالل تصنيفها إلى أرباح محتجزة. ال يتطلب إ
.FVTOCIالدخل الشامل اآلخر 

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

لها أسواق نشطة، يتم قياس القيمة العادلة بناًء على إحدى الطرق التالية:لالستثمارات األخرى التي ال يوجد

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

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

)i(االعتراف / إيقاف االعتراف
لماليةامالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات الموجودات البتقوم المجموعة بصورة مبدئية باالعتراف 

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

لية الموجودات للطرف المقابل. يتم االعتراف بالمطلوبات المادفعفي اليوم الذي يتم فيه للمتعاملينويتم االعتراف بالتمويالت 
في التاريخ الذي تصبح به المجموعة طرفًا لألداة المتعاقد عليها.

خاصة بالتدفقات النقدية للموجودات المالية المعنية أويتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية ال
زام أي عندما يتم تسوية االلتتنتهي،عند القيام بتحويل الموجودات المالية. ويتم ايقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما 

ه أو تنتهي مدته. ؤالمحدد في العقد أو يتم إلغا

المالية المدرجة بالقيمة القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية ب
لمشترياويتم االعتراف بالمبالغ المدينة المترتبة والمستحقة الدفع من بيعها،عندما يتم العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

مجموعة طريقة التعريف المحددة لتحديد األرباح أو الخسائر في التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة ببيع الموجودات. تستخدم ال
الناتجة عن إيقاف االعتراف. 
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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 حق قانوني 
قابل للتطبيق بمقاصة المبالغ المعترف بها وتكون هناك النية اإلسالميةالشريعةوشرعي واجب التطبيق يتناسب مع مبادئ 

ق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقي

)iii(انخفاض قيمة الموجودات المالية
المتعاملينتمويالت

مخصومة لمتوقعة،ابالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمتعاملينيتم احتساب القيمة القابلة لالسترداد للتمويالت المقدمة 
لألداة، وال يتم خصم األرصدة قصيرة األجل. يتم بيان التمويالت صافية من مخصصات انخفاض بمعدل الربح الفعلي األصلي

القيمة. ويتم تكوين المخصصات المحددة وفقًا للقيمة المرحلة للتمويالت التي يتم تحديدها بأن قيمتها انخفضت بناءًا على مراجعة 
تها القابلة لالسترداد. ويتم االحتفاظ بمخصصات عامة لتخفيض دورية لألرصدة المستحقة وذلك لتخفيض هذه التمويالت لقيم

القيمة المرحلة لمحافظ تمويالت مشابهة إلى قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد بتاريخ بيان المركز المالي. ويتم االعتراف بالتغيير 
ة بل لالسترداد ويتم استنفاذ كافضمن بيان الدخل. وعندما يتبين أن التمويل غير قااالنخفاض في القيمةفي مخصصات

يتم تحديد الخسارة النهائية ويتم حذف التمويل. الضرورية،اإلجراءات القانونية 

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

التسهيالت االئتمانية المعاد التفاوض بشأنها
حينما يكون ممكنًا، يسعى المصرف إلعادة هيكلة التسهيالت المالية وليس االستحواذ على الضمانات. قد يشمل ذلك تمديد 

عند إعادة التفاوض على شروط جديدة، يتم قياس أي انخفاض باستخدام معدل الربح اتفاقيات الدفع واالتفاق على شروط جديدة. 
الفعلي األصلي كما تم احتسابه قبل تعديل الشروط وتصبح تسهيالت التمويل غير مستحقة. تقوم اإلدارة بمراجعة التسهيالت 

ت توقع ظهورها بشكل كبير. تستمر التسهيالالمعاد التفاوض بشأنها بشكل دوري بهدف ضمان أن المدفوعات المستقبلية من الم
التمويلية بالتعرض لتقييمات االنخفاض الفردية أو الجماعية، ويتم احتسابها باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي لهذه التسهيالت 

التمويلية.

تقييم الضمانات
على الموجودات المالية. تكون الضمانات في حينما يكون ممكنًا، يسعى المصرف الستخدام الضمانات بهدف تقليل المخاطر 

عدة أشكال مثل النقد واألسهم وخطابات الضمان/ االئتمان والعقارات والمدينون والمخزون والموجودات الغير مالية األخرى 
بناًء على جدول ووتحسينات االئتمان مثل اتفاقيات التسوية. يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بشكل عام كحد أدنى عند التأسيس 

كان ذلك ممكنا، باستخدام البيانات السوقية النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ المصرف، كلماالتقارير للمصرف، ويقوم 
بها كضمانات. بينما يتم تقييم الموجودات المالية األخرى التي ال يكون لها قيمة سوقية محددة باستخدام النماذج. يتم تقييم 

ت الغير مالية، كالعقارات بناًء على تعامالت السوق، عوائد اإليجارات والبيانات المالية المدققة.الضمانا
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الموجودات غير الماليةانخفاض قيمة 
ان هنالك دليل على انخفاض تتم مراجعة القيم المرحلة لموجودات المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد فيما إذا ك

يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في ذلك،القيمة. وفي حال وجود دليل على 
وزت القيمة المرحلة لألصل قيمته القابلة لالسترداد. ويتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة ضمن بيان الدخل الموحد. احال تج

يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى يمكن أن يكون له تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل القيمة،ض تقييم انخفاض بغر
ض القيمة التي تتعرض النخفاالتجارية،باستثناء الشهرة المالية،منفصل (الوحدات المنتجة للنقد). تتم مراجعة الموجودات غير 

لعكس أي تغيرات قد تطرأ 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 بين متعاملي 

د قياسات القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل االلتزام تحصل إما:السوق بتاريخ القياس. تعتم

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

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

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يقوم متعاملو السوق باستخدامها عند تسعير األصل أو 
االلتزام، بافتراض أن يتصرف متعاملي السوق فيما يصب في أفضل مصالحهم االقتصادية.

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

األصل في أفضل مجاالت استخداماته.

تعد مناسبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك بزيادة تستخدم المجموعة طرق التقييم التي 
).٤٣استخدام المعطيات الملحوظة ألقصى حد والتقليل قدر المستطاع من استخدام المعطيات الغير ملحوظة (إيضاح 

اندماج األعمال
تتم محاسبة تمّلك األعمال التجارية باستخدام طريقة االستحواذ. ويتم قياس البدل المنقول ضمن اندماج األعمال بالقيمة العادلة، 
والتي يتم حسابها على أنها مجموع القيم العادلة للموجودات التي ينقلها المصرف بتاريخ التملك، والمطلوبات التي يتحملها 

أة المشتراة السابقين باإلضافة إلى حصص حقوق الملكية التي أصدرها المصرف في مقابل السيطرة المصرف إلى مالكي المنش
على المنشأة المشتراة. يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة بعمليات التملك في بيان الدخل الموحد عند تكبدها.

واذ، ديد والمطلوبات المضمونة بقيمها العادلة بتاريخ االستحاالستحواذ، يتم االعتراف بالموجودات الممتلكة القابلة للتحتاريخفي 
ما عدا الحاالت التالية:
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اندماج األعمال (تتمة)
نافع ميتم االعتراف بالموجودات أو المطلوبات الضريبية المؤجلة باإلضافة إلى المطلوبات أو الموجودات المتصلة بترتيبات 

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

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

الدفع على أساس األسهم بتاريخ التملك؛ و٢الدولي للتقارير المالية رقم 
٥الية رقم للتقارير الميتم قياس الموجودات (أو مجموعة االستبعاد) التي تصنف كمحتفظ بها للبيع وفقًا للمعيار الدولي ·

موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات متوقفة وفقًا لذلك المعيار.

ة ، والقيمة العادليتم قياس الشهرة كالزيادة على مجموع البدل المنقول، ومقدار أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة المشتراة
لحصة حقوق الملكية للشركة المستحِوذة التي كانت تحتفظ بها سابقًا في المنشأة  الُمسَتحَوِذ عليها (إن وجدت) على صافي القيمة 
العادلة للموجودات الممتلكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بتاريخ التملك. في حال، بعد إعادة التقييم، تجاوز صافي 

الغ الموجودات الممتلكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بتاريخ التملك مجموع البدل المنقول ومبالغ أي ملكية غير مب
مسيطرة في المنشأة المشتراة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية للشركة المستحِوذة التي كانت تحتفظ بها سابقًا في الُمسَتحَوِذ 

االعتراف بالزيادة مباشرة في بيان الدخل الموحد كربح عند االستحواذ على ملكية مسيطرة.عليها (إن وجدت)، يتم 

إن الملكية غير المسيطرة والتي هي حصة ملكية حالية وتخول مالكيها إلى حصة تناسبية من صافي موجودات المنشأة في حالة 
افي التناسبية للملكية غير المسيطرة من المبالغ المعترف بها لصالتصفية يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادلة أو بالحصة 

الموجودات القابلة للتحديد في المنشأة الُمسَتحَوِذ عليها. يختلف أساس القياس من معاملة إلى أخرى.

، محتملعندما يشتمل البدل المنقول بواسطة المصرف في اندماج األعمال على موجودات أو مطلوبات ناتجة عن ترتيب بدل
يتم قياس البدل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ تملكه ويتم إدراجه كجزء من البدل المنقول في اندماج األعمال. يتم تعديل 
التغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي يمكن اعتبارها تعديالت فترة القياس بأثر رجعي، مع عمل تعديالت مقابلة على 

ديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنشأ عن معلومات إضافية يتم الحصول عليها خالل "فترة القياس" (والتي الشهرة. إن تع
ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ التملك) حول الوقائع والظروف السائدة بتاريخ التملك.

ة محتمل والتي ال يمكن اعتبارها تعديالت فترة القياس تعتمد على كيفيإن المحاسبة الالحقة للتغيرات في القيمة العادلة للبدل ال
تصنيف البدل المحتمل. ال تتم إعادة قياس البدل المحتمل والمصنف كحقوق ملكية في تواريخ تقارير الحقة، ويتم حساب التسوية 

د الموجودات أو المطلوبات في تواريخ الالحقة له ضمن حقوق الملكية. يتم إعادة قياس البدل المحتمل والمصنف على أنه أح
تقارير الحقة، مع االعتراف بالربح أو الخسارة المقابلة في بيان الدخل الموحد.

عندما يتم دمج األعمال على مراحل، يتم قياس حصة المصرف في حقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا في المنشأة الُمسَتحَوِذ عليها 
لتملك (تاريخ تولي المصرف السيطرة) ويتم االعتراف بما ينتج من ربح أو خسارة، إن وجدت، في بالقيمة العادلة في تاريخ ا

بيان الدخل الموحد. إن المبالغ الناشئة عن الملكية في المنشأة الُمسَتحَوِذ عليها قبل تاريخ التملك والتي سبق االعتراف بها في 
دخل الموحد في حال كانت هذه المعالجة مالئمة فيما لو تم استبعاد تلك الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى بيان ال

الملكية.
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اندماج األعمال (تتمة)
إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الندماج األعمال مع نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث فيها االندماج يقوم المصرف بأخذ 
مخصصات عن المبالغ االنتقالية للبنود التي لم تكتمل محاسبتها. ويتم تعديل هذه المبالغ خالل فترة القياس، أو يتم االعتراف 
بموجودات أو مطلوبات إضافية، وذلك لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الوقائع والظروف القائمة بتاريخ 

التي يمكن أن تكون قد أثرت على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.التملك، إذا كانت معروفة، و

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

تعتبر تكلفة الشهرة. بعد اإلدراج المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في دمج تاريخ االستحواذ والتي 
واالنخفاض المتراكمة.خسائر اإلطفاءاألعمال بالتكلفة ناقصا 

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

معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالي:

سنوات٨العالقة مع المتعاملين
سنوات٨ودائع غير ملموسة أساسية

الشهرة
يتم االعتراف بالشهرة الناتجة عن االستحواذ كموجودات ويتم قياسها مبدئيًا بالتكلفة، التي تمثل فائض تكلفة اندماج األعمال 
على حصة المصرف في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة. وفي حال كانت حصة 

ي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة للمنشأة الُمسَتحَوِذ المصرف، بعد إعادة التقييم، من صاف
عن مجموع تكلفة اندماج األعمال فإنه يتم تسجيل الزيادة فورًا في بيان الدخل الموحد.عليها تزيد

ن في المصرف والتي يتوقع استفادتها مألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات المنتجة للنقد 
عملية االندماج. يتم إجراء اختبار سنوي النخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها أو على فترات 

ن قيمتها قد أقل مأكثر تقاربًا إذا وجد ما يشير إلى انخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للن
على الوحدة ثم على الموجودات األخرى الموزعةالمدرجة يتم تحميل خسارة االنخفاض أوًال لتخفيض القيمة المدرجة للشهرة 

للوحدة تناسبيًا على أساس القيمة المدرجة 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 لتحديد الربح 
الناتجة من االستبعاد.الخسارةأو 
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استثمار في شركات زميلة 
لزميلة على أساس طريقة حقوق الملكية المحاسبية. إن الشركة الزميلة هي شركة يتم احتساب استثمار المجموعة في الشركات ا

.تمارس المجموعة عليها تأثيرًا مهما. وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك

لتغير في اوفقًا لطريقة حقوق الملكية، فإن االستثمار في شركة زميلة يدرج في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة مضافًا إليها 
حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة بعد استحواذها. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة ضمن قيمة 

يتم إدراج حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركات الزميلة في بيان الدخل الموحد. االستثمار وال يتم إطفاؤها واختبارها.
ت في بيان التغيرات في حقوق المساهمين للشركة الزميلة، تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أي في حال إدراج أية تغيرا

تغير، في بيان التغيرات الموحد لحقوق المساهمين للمجموعة. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت بين 
لزميلة.المجموعة والشركة الزميلة لحدود مساهمة المصرف في الشركة ا

يل ، وإذا اقتضى األمر يتم تعدالمصرفتواريخ إعداد بيانات تعد البيانات المالية للشركات الزميلة في تواريخ متوافقة مع 
مع السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المصرف للمعامالت أو األحداث للشركات الزميلة للتوافقمحاسبية السياسات ال

ذات الظروف المماثلة. 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقدر المجموعة فيما إذا كان هنالك أي حاجة إلدراج خسارة انخفاض الستثمارها في الشركة 
كل بيان مركز مالي بتقدير أية براهين على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد يكون منخفضًا. مع الزميلة. تقوم المجموعة 

كالفرق بين المبلغ الممكن تحصيله للشركة الزميلة والقيمة الدفترية لالستثمار في بيان الدخل في حال وجدت، يتم قيد االنخفاض
الموحد.

ائتالفاستثمار في شركات 
لدى المجموعة استثمار في شركات ائتالف، وهي شركات ذات سيطرة مشتركة، بحيث يكون هناك عقد يحدد السيطرة المشتركة 

كية على أساس طريقة حقوق الملاالئتالفيتم احتساب استثمار المجموعة في شركات على األنشطة االقتصادية لهذه الشركات. 
المحاسبية.

ر يدرج في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة مضافًا إليها التغيائتالف، فإن االستثمار في شركة وفقًا لطريقة حقوق الملكية
شركةبعد استحواذها. يتم إدراج حصة المجموعة من نتائج عمليات شركة االئتالففي حصة المجموعة من صافي موجودات 

تقوم ،لشركة االئتالفبيان التغيرات في حقوق المساهمين في بيان الدخل الموحد. في حال إدراج أية تغيرات فياالئتالف
في بيان التغيرات الموحد لحقوق المساهمين للمجموعة.ويفصح عنهاالمجموعة بإدراج حصتها من أي تغير

افق مع السياسات والشركة األم. وعند الحاجة يتم القيام بتعديالت للتفي تواريخ متوافقة مع لشركات االئتالفتعد البيانات المالية 
.المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة

ا في الستثمارهإضافيةبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقدر المجموعة فيما إذا كان هنالك أي حاجة إلدراج خسارة انخفاض
د يكون قشركة االئتالفكل بيان مركز مالي بتقدير أية براهين على أن االستثمار في مع. تقوم المجموعةشركة االئتالف

شركة لالفرق بين المبلغ الممكن تحصيله المتمثل في االنخفاض تقوم المجموعة بحساب مبلغ، وجود ذلكمنخفضًا. في حال 
في بيان الدخل الموحد.وإدراجه والقيمة الدفترية لالستثمار االئتالف
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عقاريةاستثمارات 
إيرادات إيجارات أو المحتفظ بها لالستخدام. يتم قيد الكتسابتمثل االستثمارات في العقارات تلك العقارات المحتفظ بها 

الستهالك ااحتساباالستثمارات في العقارات بالتكلفة ناقصًا مخصص االستهالك المتراكم وأي مخصصات لالنخفاض. يتم 
سنة.٢٥تثمارات في عقارات. إن العمر اإلنتاجي المقدر للمباني هو بطريقة القسط الثابت على مدى أعمار االس

يتم استبعاد االستثمارات في العقارات عندما يتم بيعها أو يتم سحبها من االستخدام بشكل كامل وال يكون هناك أي منفعة 
ستبعاد. في بيان الدخل الموحد عند االاقتصادية مستقبلية متوقعة عند استبعادها. يتم إدراج الفرق بين صافي القيمة الدفترية

العقارات واالستثمار في بيان الدخل الموحد.قيمة أو التدني في االستغناءعن تنتجتحتسب أي من األرباح أو خسائر

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

ائر . يتم إدراج العقارات قيد التطوير بالتكلفة ناقصًا أي خسصافي القيمة البيعيةاإلنشاء المتاحة للبيع في أقل من التكلفة أو
انخفاض متراكمة. تتضمن التكلفة؛ تكلفة األرض وتكاليف أخرى متعلقة والتي يتم رسملتها عند تنفيذ النشاطات الضرورية

بغرض إعداد العقارات لالستخدام المقصود. إن صافي القيمة المحققة تتمثل بسعر البيع المتوقع ناقصًا المصاريف المتوقع 
تكبدها عند البيع.

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

الممتلكات والمعدات
ي بعد يتم إدراج األراضيتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا مخصص االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.

إعادة تقييمها في البيان المالي الموحد.

والمعدات، بخالف األراضيتللممتلكايتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 
المملوكة ملكًا حرًا والتي لها أعمار غير ثابتة. تتوقف معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

سنة٤٠-٢٥مباني 
سنوات٧-٣على اإليجاراتأثاث وتحسينات 

سنوات٤-٣أجهزة الحاسوب ومعدات مكتبية
سنوات٤مركبات

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

يتم رسملة المصاريف المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات إذا كان مسجًال بشكل منفصل، ويتم شطب القيمة 
الدفترية للبند الذي تم استبداله. كذلك يتم رسملة المصاريف الالحقة األخرى فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية للبند 

لكات والمعدات. تدرج جميع المصاريف األخرى في بيان الدخل الموحد عند تكبد المصروفات.المتعلق بالممت
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(تتمة)الممتلكات والمعدات
تبعاد. يتم االسيتم استبعاد بنود الممتلكات والمعدات عند بيعها أو عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من االستخدام أو

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

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

في حقوق مإعادة التقيياحتياطي يتم تحميلها إلى في بيان الدخل الشامل ألصول اتقييم إعادة أي زيادة تنتج عن بيتم االعتراف
لموحد، الفرق في بيان الدخل اتسجيل. في حال نتج عن إعادة التقييم زيادة في قيمة األصل إلى سعره االصلي، يتم المساهمين

، فإنه يتم عكس مخصص إعادة المدرجةالخسارة المسجلة من قبل. أما في حال نتج عن إعادة التقييم نقصًا في القيمة إلى حد
مع أي زيادة ناتجة من إعادة التقييم محملة بالسنة لذلك األصل ويتم إدراج باقي النقص كمصروفات عند استبعاد أي التقييم 
ة تقييم ضمن األرباح المحتجزة من حقوق المساهمين.يتم إدراج أي زيادة ناتجة من إعاد.أصل

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

ضمن الموجودات في حال استرجاعهكن احتمال لسداد االلتزام ويمكن قياس تكلفة سداده بدقة. يتم إظهار أي مخصص يم
المبلغ من قبل المجموعة. يتم إظهار المخصصات في بيان الدخل الموحد كبند منفصل، صافيًا من باسترجاعوجود توقع أكيد 
أي إسترجاعات.

قبولأوراق
موجوداتكالمتعاملينقبلمنللسدادتعاقديحقمعالموحدالماليالمركزبيانفيماليةكمطلوباتالقبولأوراقتسجيليتم

.ماليةومطلوباتماليةكموجوداتالقبولبأوراقالمتعلقةااللتزاماتتسجيلتملذلك،. مالية

الودائـع
والمطلوبات للمصارف والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة.المتعاملينيتم إدراج ودائع 

أدوات صكوك تمويلية
الصكوك بالقيمة العادلة، ومن ثم يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي، مع تقاس أدوات تمويل 

حساب الربح الموزع على أساس التوزيعات الفعلية.

نية. إن معدل عإن طريقة الربح الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية واألرباح الموزعة على الفترة الم
الربح الفعلي هو المعدل الذي يستخدم وبشكل محدد لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع 

للمطلوبات المالية، أو الفترة األقصر لصافي القيمة المحملة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، إذا كان ذلك مناسبًا.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٣٧-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

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

يتم استحقاق التكاليف المتوقعة فترة الخدمة.وإكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى 
لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف ويتم إدراجها ضمن "المطلوبات األخرى" في بيان المركز المالية الموحد.

لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية بالنسبة للموظفينيتم احتساب المساهمات التقاعدية المستحقة الدفع لصندوق أبوظبي
من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفين. تعتبر التزامات المصرف محدودة بهذه المساهمات 

عند استحقاقها.في بيان الدخل الموحدوالتي يتم إدراجها 

البدائل الشرعية للمشتقات المالية
دخل المصرف في عقود بديلة للمشتقات المالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلدارة مخاطر معدل الربح بحيث تتضمن وعدًا ي

ملزمًا من طرف واحد بشراء أو بيع سلع ما بحيث يمثل ذلك بديًال شرعيًا للمبادالت التقليدية. يتم مبدئيًا إدراج األدوات المالية 
لقيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم الحقًا إعادة قياسها بقيمتها العادلة. تدرج جميع البدائل الشرعية للمشتقات بالتكلفة، والتي تمثل ا

المالية من طرف واحد بالقيمة العادلة الموجبة كموجودات بينما تدرج بالقيمة العادلة السالبة كمطلوبات. يتم تحديد القيمة العادلة 
أو بناء على التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تسعير معترف بها.المعلنةى األسعار السوقية لهذه األدوات إما بالرجوع إل

يدخل المصرف في تحوطات التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة إما بمخاطر معينة متعلقة 
ا وسيكون لها تأثير على صافي الربح المستقبلي.بموجودات أو مطلوبات أو بمعاملة مستقبلية متوقع حصوله

غيرات بحيث تعادل أي تالفعالية،من أجل االستيفاء لمتطلبات محاسبة التحوط، فإنه يتوقع من أدوات التحوط أن تكون عالية 
املة بدقة. في بداية معفي القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألداة التي يتم التحوط لها، ويجب أن يكون من الممكن قياسها 

التحوط، يقوم المصرف بتوثيق طبيعة وأهداف واستراتيجيات إدارة المخاطر باإلضافة إلى تعريف أدوات التحوط واألدوات 
األخرى المتعلقة بها وطريقة تقييم المصرف لفعالية عالقة التحوط الحقًا. يتم تقييم وتحديد فعالية التحوط بصورة مستمرة.

قات النقديةتحوط التدف
إن الجزء الفعال لتغيرات القيمة العادلة للمشتقات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تتوافر فيها شروط محاسبة 

يتم إدراج الربح أو الخسارة من إدارة التحوط ضمن احتياطي تحوط التدفقات النقدية في حقوق المساهمين. أما الجزء التحوط،
يتم إدراجه ضمن بيان الدخل الموحد. يتم تحويل المبالغ المتراكمة في حقوق المساهمين في بيان الدخل الموحد غير الفعال ف

ر مالية ات أو مطلوبات غيدبموجواعتراففي الفترة التي تؤثر فيها معاملة التحوط على بيان الدخل. بينما إذا نتج احتساب أو 
إنه يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المؤجلة ضمن حقوق المساهمين يتم من المعامالت المتوقع حصولها مستقبًال، ف

تضمينها في القياس المبدئي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات. عندما تنتهي مدة األدوات المالية المشتقة التي استعملت للحماية 
اح والخسائر المتراكمة ستبقى في حقوق المساهمين إلى أو يتم بيعها أو عندما تتوقف عن الخضوع لمحاسبة الحماية، فإن األرب

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

المتراكمة في حقوق المساهمين مباشرة إلى بيان الدخل الموحد.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٣٨-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

صافي استثمار التحوط
تتم المعاملة المحاسبية لتحوط صافي االستثمار للعمليات الخارجية بنفس الطريقة التي تعامل بها تحوطات التدفقات النقدية. يتم 
االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال ألداة التحوط في قائمة الدخل الشامل الموحد في بند احتياطي التغيرات في 
العمالت األجنبية. ويتم االعتراف الفوري بالربح والخسارة المتعلق بالجزء غير الفعال ألدوات التحوط في بيان الدخل الموحد. 

الموحد األرباح والخسائر المتراكمة بحقوق الملكية والناتجة من استبعاد هذه العمليات الخارجية.كما يتضمن بيان الدخل

الزكاة
بما أن المصرف ليس ملزمًا بإخراج الزكاة بالقانون اإلماراتي أو بالنظام األساسي أو بقرار من الجمعية العمومية فإن إخراجها 

يئة هإدارة المصرف ويتم اعتمادها من قبل عقد تأسيس المصرف من قبل للزكاة وفقًا حتساب اايتم من مسؤولية حملة األسهم. 
لكن للمصرف فروعا وشركات تابعة أو زميلة في بعض البلدان التي ُيلِزم القانوُن فيها الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف.

.فعال في الحسبان ويقتطعه من مبلغ زكاة كل سهمبدفع الزكاة لجهات معينة فيلتزم المصرف بذلك ويأخذ مبلغ الزكاة المدفوع

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

حملةمسؤولية فهو مندفع الزكاة أما زكاة السهمجموعة تنحصر في حساب حسب عقد تأسيس المصرف، إن مسؤولية الم
).٣٨األسهم (إيضاح رقم 

توزيـع األربـاح
أو خسائر الحسابات المبنية على صيغة المضاربة وفق عقد الخدمات المصرفية بين المصرف وتوزيع أرباحيتم حساب 

التابعة هي من أموال المساهمين، بالتالي ال يتم توزيع األرباح أو إن االستثمارات في الشركاتالحسابات. وأصحاب هذه
الخسائر من الشركات التابعة على حسابات االستثمار. ويتم تمويل االستثمارات في الشركات الزميلة من أموال المساهمين 

ب م توزيعها على المساهمين وأصحاوأموال أصحاب حسابات االستثمار، وبالتالي فإن األرباح والخسائر من الشركات الزميلة يت
حسابات المضاربة المحققة ضمن حساب "احتياطي تعديل األرباح" أصحاب . يتم احتجاز جزء من أرباح حسابات االستثمار

ويتم استخدامه فيما بعد للمحافظة على توزيعات األرباح على أصحاب هذه الحسابات عند مستويات محددة.

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

النقدية وشبه النقدية
ات المصارف المركزية، مستحقلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد، تتكون النقدية وشبه النقدية من نقد وأرصدة لدى 

الدولية. تتكون شبه النقدية من االستثمارات السائلة قصيرة األجل التي يكون السلعمرابحاتمديونيات على المصارف و
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 نقل ملكية األصول بالطرق المعتادة ات ومبيعات الموجودات المالية مشتريقيديتم 

ددة المطلوب نقل ملكيتها خالل فترة محبالطرق المعتادة إلى الطرف المقابل. يتم قيد المشتريات والمبيعات للموجودات المالية 
بناًء على أحكام اتفاقيات السوق.
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الدخـل المحرم
المعامالت واألنشطةأال تدخل في أي منهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف فإنه يتوجب على المجموعة قرارات وفق 

قييد الشريعة اإلسالمية وتوأحكامغير المقبولة شرعًا، كما يجب عليها تحديد الدخل الناتج من مصادر غير مقبولة حسب مبادئ
.(باعتباره مبلغ تطهير)هذه المبالغ في حساب منفصل يتم صرفه في أوجه الخير تحت إشراف الهيئة الشرعية

الموجودات االئتمانية
ت اإن الموجودات المحتفظ بها كأمانات أو بصفة ائتمانية ال تعتبر كموجودات للمصرف وبالتالي، لم يتم إدراجها في البيان

المالية الموحدة.

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 في المجموعة تقوم بتحديد 

جميع معامالتها في بياناتها المالية بتلك العملة. يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية عملتها الرئيسية وتقوم بإدراج
حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. تحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان 

لتاريخ. إن أية أرباح أو خسائر تنتج عن التغييرات في أسعار الصرف المركز المالي حسب أسعار الصرف السائدة في ذلك ا
في وقت الحق لتاريخ المعاملة يتم تثبيتها في بيان الدخل الموحد. يتم تحويل المبالغ المتعلقة بموجودات أو مطلوبات غير مالية 

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

كز ريتم تحويل الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعمليات األجنبية إلى الدرهم حسب سعر الصرف السائد في تاريخ بيان الم
دراجإالمالي الموحد، ويتم تحويل المعامالت المتعلقة ببيان الدخل حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم 

. عند استبعاد أي من العمليات األجنبية، يتم تحويل المبالغ المتراكمة بيان الدخل الشاملالفروقات الناتجة عن عملية التحويل إلى 
لى بيان الدخل الموحد.عن فروقات التحويل إ

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

لتاريخ خرى. الحقًا. يتم إدراج الضمانات المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة ضمن المطلوبات األوأوراق القبولالضمان 
يان الدخل الرسوم في بلتضميناإلدراج، يتم قياس الضمانات المالية بالقيمة العادلة األولية، ناقصًا، اإلطفاء المتراكم المحسوب 

للمصروفات المتوقعة لدفع أية مستحقات وأحسن تقديرالموحد ضمن "صافي الرسوم والعموالت" على مدى عمر الضمان، 
ج عن إصدار الضمان.مالية قد تنت

إن أية مبالغ دائنة قد تنتج عن الضمانات المالية يتم إدراجها في بيان الدخل الموحد ضمن "خسائر التمويالت". يتم إدراج أية 
تهاءانإلغائها أو أوضمانات مالية دائنة في بيان الدخل الموحد ضمن " صافي الرسوم والعموالت" عند التخلص من الضمانات

ها.مفعول

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

المصرف.
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توزيعات األرباح على األسهم العادية
األسهم العادية كمطلوبات ويتم اقتطاعها من حقوق المساهمين عند اعتمادها من قبل مساهمي يتم إدراج توزيعات األرباح على 

المصرف. ان توزيعات األرباح التي يتم الموافقة عليها بعد تاريخ إعداد البيانات المالية، يتم اإلفصاح عنها كحدث بعد هذا 
التاريخ.

بالمصرفأسهم الخزينة والعقود على األدوات الملكية الخاصة
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 االعتبارات المدفوعة أو المستلمة على الشراء 

أو إلغاء ألدوات ملكية خاصة بالمصرف مباشرة ضمن حقوق المساهمين. ال يتم إدراج أرباح أو خسائر أو البيع أو إصدار 
في بيان الدخل الشامل عند الشراء أو البيع أو إصدار أو إلغاء ألدوات الملكية الخاصة بالمصرف.

المتعاملينمن سالمية أخرىإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت ٥

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

٣٠٦,٥٧٦٣٤٠,٣٠٣مركباتةمرابح
٢٢٤,٥٥٣٣٦٤,٣٥٦بضائعةمرابح
١,١٠٢,٣٥١١,١٥٥,٨٤٠أسهمةمرابح
٤١٠,٤١٦٣٨٠,١٤٢الخير–سلع ةمرابح

٣٤٢,٨٧٢٣٦٢,٠٨٠اإلسالمية المغطاة (مرابحة)البطاقات
٤٢,٠٢٥٤٥,١٧٧أخرىةمرابح

٢,٤٢٨,٧٩٣٢,٦٤٧,٨٩٨إجمالي المرابحة

١٥,٩٦٠٤٩,٥٤٢المضاربة
١,٨٣٩,٣٢٤١,٧٨٢,٦٩٧اإلجارة

٧,٤٦٤٨,٦١٠االستصناع

٤,٢٩١,٥٤١٤,٤٨٨,٧٤٧
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مقيسة بالقيمة العادلةاتمن استثمارإيرادات٦

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

مقيسة بالقيمة العادلة منالاإلسالميةالدخل من الصكوك 
٥٧,٤٦٢٤٩,٩٩٣الخسائروأاألرباح خالل 

(خسارة) ربح محقق من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من 
٢٣,٨٦٠)١٣,٤٣٩(الخسائروأخالل األرباح 
محقق من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من غير ربح (خسارة) 

)٤,٨٥٨(٣٠,١٤٤الخسائروأخالل األرباح 
٤,٨٤٢٤,١٦٢اإليرادات من موجودات االستثمارات األخرى

٣,١٤٩٨٦٨إيرادات توزيعات األرباح

٨٢,١٥٨٧٤,٠٢٥

إيرادات الرسوم والعموالت، صافي٧

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

:وعموالتإيرادات الرسوم 
٦٩١,٩٥٨٥٨٤,١٨٤إيرادات الرسوم والعموالت على البطاقات

١١٤,٩٣٤١٠٩,٨٧٤إيرادات الرسوم والعموالت المتعلقة باألعمال
١١٨,١٥٥٩٢,٢٣٠رسوم متعلقة بالتكافل

٦١,٤٦٦٤٦,٠٢٢رسوم خدمات الحسابات
٦٢,٣٢٩٦٣,٩٦٩وممتلكاترسوم إدارة مشاريع 

١٧٦,٣٤١١٧٠,٢٤٨المخاطررسوم الترتيب ومشاركة 
٢٤,٧٨٢٢٩,٢٦٦عمليات وساطةرسوم وعموالت 

٣١٢,١٤٢٢٤١,٩٩٦رسوم وعموالت أخرى

١,٥٦٢,١٠٧١,٣٣٧,٧٨٩إيرادات الرسوم والعموالتمجموع

مصاريف الرسوم والعموالت
)٤٢٨,٧٢٨()٤٣٥,٦٨٠(المصاريف المتعلقة برسوم وعموالت البطاقات

)٦٨,٦٤٦()٩٦,١٥٩(رسوم وعموالت أخرىمصاريف

)٤٩٧,٣٧٤()٥٣١,٨٣٩(مجموع مصاريف الرسوم والعموالت

١,٠٣٠,٢٦٨٨٤٠,٤١٥إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
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عقاريةالربح من استثمارات ٨

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

١٢٧,٩٨٣٢٦,٣٨٢من بيع استثمارات عقاريةمتحصالت
)١٥,٨٨٥()١٠٤,٨٠١(صافي القيمة الدفترية لعقارات مباعةناقصًا: 

٢٣,١٨٢١٠,٤٩٧من بيع استثمارات عقاريةالربح 
١٣,٢١٥١٦,٧٣٩)٢٢إيراد اإليجارات (إيضاح 

٣٦,٣٩٧٢٧,٢٣٦

تكاليف الموظفيـن٩

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

١,٣١٠,١٣٣١,٢٩٣,١٧٩األجور والمرتبات
٦٧,٢١٥٦٩,٦٧١مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٦٨,٩٨١٧٤,٠٣٠تكاليف موظفين أخرى

١,٤٤٦,٣٢٩١,٤٣٦,٨٨٠

مصاريف عمومية وإدارية١٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

١٤٥,٥٥٤١٤٨,٠٥٨ومهنيةمصاريف قانونية 
٢٦٣,٦٣٣٢٣٦,١٥٩مصاريف مكتبية

٨٣,٢٢٥٨٢,٨٣٩مصاريف تسويق وإعالنات
٦٨,٧٩٣٧٠,٨٩٧مصاريف اتصاالت
١٢٣,٤٢٥٩٩,٨١٨بالتكنولوجيامصاريف متعلقة 

١٥٥,٥١٥١٣٢,٦٢٢مصاريف تشغيلية أخرى

٨٤٠,١٤٥٧٧٠,٣٩٣
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مخصص االنخفاض، صافي١١

٢٠١٧٢٠١٦إيضاحات
ألف درهمألف درهم

)٢٣,٣٣٠(-١٦مع مؤسسات ماليةةومضاربةمرابح
١٧٦٦١,٣٧٢٧٥٥,٦٣٦مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

١٨١٠٤,٥٦٦٢١٢,٩٣٤تمويالت اإلجارة
١,٨٤٣)٤٤(مشطوب بشكل مباشرمبالغ مستردة، صافي ال

-١٩٦,٣٣٨بالتكلفة المطفأةاستثمارات مقيسة
-٢١١٥,١٥٦استثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالف

٢٢٤٦٢٤,٩٨١عقاريةاستثمارات 
٢٤٢,٥١٠١٧,٩٠١موجودات أخرى

٧٩٠,٣٦٠٩٦٩,٩٦٥

بروج العقاريةشركة ألف درهم) متعلق ب٦,٢٣١: ٢٠١٦(ألف درهم ١,٩٦٢مخصص االنخفاض الوارد أعاله يشمل رصيد 
.وهي شركة عقارية تابعة للمصرف،ذ.م.م

الموزع للمودعين وحملة الصكوك١٢

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

١٧٥,٢١٨١٤٦,٥٣١حسابات التوفير
٤٠٦,٧٦٤٣٩٧,٩٥٤حسابات االستثمار 

٦٣,٣٠٨-حاملي الصكوك 

٥٨١,٩٨٢٦٠٧,٧٩٣



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٤٤-

ربحية السهم األساسية والمخفضة١٣

مرجح لعدد لمصرف على المتوسط اللالعاديةسهماألالمتعلقة بحاملي للفترةيحتسب الربح األساسي على السهم بتقسيم األرباح 
.السنةاألسهم العادية خالل 

ألسهم لمصرف على المتوسط المرجح لعدد الالعاديةسهماألالمتعلقة بحاملي السنةيحتسب الربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح 
ير سهم التي قد يكون لها تأثزائدًا المتوسط المرجح لعدد االسهم التي قد يتم إصدارها عند تحويل جميع األالسنةالعادية خالل 

مخفض، إلى أسهم عادية.

يظهر التالي بيانات الدخل واألسهم المستعملة في حساب ربحية السهم:

٢٠١٧٢٠١٦اتإيضاح

٢,٢٩٨,٧٥٤١,٩٥٢,٢٦٤بحاملي األسهم (ألف درهم)الخاصربح السنة 
مدرجة-صكوك الشق األولالخاص بحامليالربح ناقصًا:

)٢٣٤,١٥٨()٢٣٤,١٥٨(٣٤(ألف درهم)
–ناقصًا: الربح الخاص بحاملي صكوك الشق األول 

)٦٩,٥٣٣()٧٩,٤١٩(٣٤حكومة أبوظبي (ألف درهم)

الخاصبحاملي األسهم بعد خصم الربح الخاصربح السنة 
١,٩٨٥,١٧٧١,٦٤٨,٥٧٣صكوك الشق األول (ألف درهم)ب

٣١المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة في 
٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠ديسمبر (ألف)

٠,٦٢٧٠,٥٢٠األساسي والمخفض للسهم (درهم)العائد

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

رصدة لدى المصارف المركزيةاألالنقد و١٤

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

١,٩٩٣,٣٩٧١,٧٤٥,٩٠٦النقد في الصندوق

األرصدة لدى المصارف المركزية:
١,٦٩٤,٩١٣٨٦٠,٢٩٥الحسابات الجارية-
١١,٤٧٥,٧٥٧١١,٠٧١,١٩٣ودائع إلزامية-
٦,٣٠٣,١٣٨٦,١٠٠,٩٤٥شهادات اإليداع اإلسالمية-

٢١,٤٦٧,٢٠٥١٩,٧٧٨,٣٣٩



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٤٥-

(تتمة)رصدة لدى المصارف المركزيةاألالنقد و١٤

راق والعإلمارات العربية المتحدةلكل من ايجب على المصرف اإلبقاء على ودائع إلزامية حسب الطلب مع المصرف المركزي
لمصرفاال بموافقة . إن هذه الودائع اإللزامية ليست متاحة لالستخدام في عمليات المصرف اليومية وال يمكن سحبها إوالسودان

عوائد وفقًا للشريعة اإلسالمية. أما شهادات اإليداع ةأيعليهاالحسابات الجارية ال تدفع النقد في الصندوق والمركزي. إن 
أساس االستثمار في مرابحات السلع الدولية التي يكون فيها المصرف المركزي هي تقوم علىو،عوائدتدفع عليها ةاإلسالمي

بائعا.مشتريا والمصرف 

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

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

١٩,٩٤٤,٠٠٨١٨,٦١٣,٦٢٦اإلمارات العربية المتحدة
١,٣٠٠,٩٧٩١,٠٧٧,٣٥٣الشرق األوسطباقي 

١,٠٦٣٦٥٦أوروبا
٢٢١,١٥٥٨٦,٧٠٤أخرى

٢١,٤٦٧,٢٠٥١٩,٧٧٨,٣٣٩

ومؤسسات مالية أخرىإسالميةاألرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف١٥

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٨٣١,١٦٧٢٧٧,٤٨٥حسابات جارية
١,٩٣٤,٧٣٦٣,٩٦٨,٦٧٣ودائع وكالة 

٢,٧٦٥,٩٠٣٤,٢٤٦,١٥٨

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٤٦-

(تتمة)ومؤسسات مالية أخرىإسالميةالوكالة لدى مصارفاألرصدة وودائع ١٥

والمؤسسات المالية األخرى حسب القطاع الجغرافي هي كما يلي:االسالميةلدى المصارفالوكالةإن توزيع األرصدة وودائع

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٦٨٤,١٢٥٢,١٣٢,٤٨٧اإلمارات العربية المتحدة
٢٧٤,٤٨٣٧٨٤,٥٣٥الشرق األوسطباقي 

١٦٣,١٤٦١١٣,٨٤٤أوروبا
١,٦٤٤,١٤٩١,٢١٥,٢٩٢أخرى

٢,٧٦٥,٩٠٣٤,٢٤٦,١٥٨

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٦

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٢,١٢٥,٢٤٩١,٥٧٠,٤٠٧مرابحة
٢٥٧,٣٠٣-مضاربة

٢,١٢٥,٢٤٩١,٨٢٧,٧١٠
)٦٤,٩٢٩(ناقصًا: مخصص االنخفاض

٢,١٢٥,٢٤٩١,٧٦٢,٧٨١

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

كما يلي:السنةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٦٤,٩٢٩١٩٤,٧٤٠يناير١في 
)٢٣,٣٣٠(-)١١السنة (إيضاح خاللالعكس 

)١٠٦,٤٨١()٦٤,٩٢٩(شطب خالل السنة

٦٤,٩٢٩-ديسمبر٣١في 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٤٧-

(تتمة)مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٦

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

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

١,٩٥٧,٨٤٦١,٥٦١,٣٤١اإلمارات العربية المتحدة
١٦٧,٤٠٣٢٢٨,١٥٣الشرق األوسطباقي 

٩,٠٦٦-أوروبا
٢٩,١٥٠-أخرى

٢,١٢٥,٢٤٩١,٨٢٧,٧١٠

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٧

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٦,٤٣٧,١٩٧٦,٥٤٤,٠١٧المركباتاتمرابح
٥,٤٧٣,٣٠٥٦,٧٨٨,٣٤٤البضائعاتمرابح
١٧,٣٥٩,٢٤٩١٨,٣٦٩,٦٠٤األسهماتمرابح
٧,٩٦٥,١٨٢٨,٢٧٧,٨٥٠الخير–السلعاتمرابح

١٦,٥٥٨,٥٣٤١٦,٥٤٠,٨٣٨)(مرابحةالبطاقات اإلسالمية المغطاة
١,٦٤٣,٣٧٧٢,٠٣٢,١٧١أخرىاتمرابح

٥٥,٤٣٦,٨٤٤٥٨,٥٥٢,٨٢٤اتمجموع المرابح

٤٦,٦٨١١,١٢٨,٥١٨مضاربة
١٣٠,٣٢٢١٣٦,٠٩٧استصناع

٢٨١,٨١٠٢٤٥,١٤٦تمويالت مدينة أخرى

٥٥,٨٩٥,٦٥٧٦٠,٠٦٢,٥٨٥إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)٢١,٨٩٤,٧٣٠()٢٠,٧٥٠,٢٠٥(على المرابحةناقصًا: األرباح المؤجلة

٣٥,١٤٥,٤٥٢٣٨,١٦٧,٨٥٥
)١,٨٢١,٧٦٩()١,٨٩٦,١٣٧(ناقصًا: مخصص االنخفاض 

٣٣,٢٤٩,٣١٥٣٦,٣٤٦,٠٨٦



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٤٨-

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى (تتمة)١٧

كما يلي:السنةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٧٢٠١٦
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩٦٩٣,٦٧٠١,١٦٧,١٨٠١,٨٦٠,٨٥٠يناير ١في 
السنةخالل (العكس)المحمل

)١١(إيضاح 
٧٥٥,٦٣٦)١٩٨,٥٦٥(٦٥٢,١٤٦٩,٢٢٦٦٦١,٣٧٢٩٥٤,٢٠١

---)١٢٤,٩٠٠()١٢٤,٩٠٠(-تعديالت أخرى
)٧٩٤,٧١٧(-)٧٩٤,٧١٧()٤٦٢,١٠٤(-)٤٦٢,١٠٤(السنةالمشطوب خالل

١,٠٤٣,١٩٦٨٥٢,٩٤١١,٨٩٦,١٣٧٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩ديسمبر٣١في 

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

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٩٨١,٤١٥٦٧٤,٦٧٤القطاع العام

٣,٨٥٥,٩٤٨٦,٢٧٥,٩٦٨شركات
٢٣٤,٣١٥١٦٢,١٥٠ماليةمؤسسات 

٢٩,٣٩٩,٣٠١٢٩,٨٦٨,١٨٤أفراد
٦٧٤,٤٧٣١,١٨٦,٨٧٩شركات صغيرة ومتوسطة

٣٥,١٤٥,٤٥٢٣٨,١٦٧,٨٥٥

:القطاع الجغرافي
٣٣,٨٨٥,٣٤٣٣٦,٦٤١,٨٥٥اإلمارات العربية المتحدة

٧٨٣,٧٦٨٩٥٠,٢٩٧الشرق األوسطباقي 
٢١٠,٦٧٩٢٠١,٨٦٥أوروبا
٢٦٥,٦٦٢٣٧٣,٨٣٨أخرى

٣٥,١٤٥,٤٥٢٣٨,١٦٧,٨٥٥



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٤٩-

تمويالت إجارة١٨

تمثل تمويالت اإلجارة صافي االستثمار في الموجودات التأجيرية للفترات التي إما تعادل أو تغطي اجزاء رئيسية من األعمار 
.استحقاق االيجاراألصل المؤجر إلى المستأجر عند انتقال ملكيةعلى تنص اتفاقية التأجير اإلنتاجية لهذه الموجودات. 

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

مدفوعات التأجير المدينة المستقبلية هي كالتالي:إجمالي 
٨,٦٣٦,٦٣٢٨,٩٥٢,٧٩٣مستحقة خالل سنة

٢١,٨٧٦,٧٩٣٢٢,٠٤٦,٤٦٦مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة
٣٢,٦٨٢,٧٥٤٢٦,٠٤١,٤٥٥مستحقة بعد خمس سنوات

٦٣,١٩٦,١٧٩٥٧,٠٤٠,٧١٤إجمالي تمويالت اإلجارة
)١٣,٨٣٩,٣٨٤()١٨,٥٩١,٦٣٦(ناقصًا: اإليرادات المؤجلة

٤٤,٦٠٤,٥٤٣٤٣,٢٠١,٣٣٠مدفوعات التأجير المدينةلدنى للحد األصافي القيمة الحالية 
)١,٣٣٦,٨٩٤()١,٣٢٤,٢٢٤(نخفاض االناقصًا: مخصص 

٤٣,٢٨٠,٣١٩٤١,٨٦٤,٤٣٦

كما يلي:السنةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٧٢٠١٦
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤٢٨٧,٠٤١٨٤٧,٢٤٨١,١٣٤,٢٨٩يناير ١في 
خالل(عكس) المحمل 
١٠٤,٥٦٦١٣٢,٤٧٤٨٠,٤٦٠٢١٢,٩٣٤)٦٧,٥٣٥(١٧٢,١٠١)١١(إيضاح السنة

)١٠,٣٢٩(-)١٠,٣٢٩()١١٧,٢٣٦(-)١١٧,٢٣٦(السنةالمشطوب خالل

٤٦٤,٠٥١٨٦٠,١٧٣١,٣٢٤,٢٢٤٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤ديسمبر٣١في



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٥٠-

تمويالت إجارة (تتمة)١٨

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

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
-٧٥٢,٣٣٩القطاع الحكومي

٤,٤٨٠,٨١٤٤,٩٣٠,٧٥٨القطاع العام
١٨,٧٠٨,١٩١١٩,٢٢٤,٨٨١شركات

٢٠,٣٦٦,٨٦٣١٨,٤٦٢,٤٠٤أفراد
١٨٨,٣٥٥٢٨٠,٧٥٣شركات صغيرة ومتوسطة

١٠٧,٩٨١٣٠٢,٥٣٤مؤسسات غير ربحية

٤٤,٦٠٤,٥٤٣٤٣,٢٠١,٣٣٠

:القطاع الجغرافي
٤٢,٦٦٨,٣٥٣٤١,٠٩٨,١١٠اإلمارات العربية المتحدة

١,٠٢٥,٢٠٣١,٠٦٦,٤٣٥الشرق األوسطباقي 
٣٨٦,٦٥٦٣٢١,٨١١أوروبا
٥٢٤,٣٣١٧١٤,٩٧٤أخرى

٤٤,٦٠٤,٥٤٣٤٣,٢٠١,٣٣٠

استثمارات في صكوك إسالمية مقيسة بالتكلفة المطفأة١٩

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

١٠,٠٥٢,٠٢٨٩,٠٦٣,٣١٤صكوك

كما يلي:السنةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

٩٨,٢٧٧٩٨,٢٧٧يناير١في 
-٦,٣٣٨)١١إيضاح (السنة المحمل خالل 

-)٩١,٨١٣(المشطوب خالل السنة

١٢,٨٠٢٩٨,٢٧٧ديسمبر٣١في 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٥١-

(تتمة)استثمارات في صكوك إسالمية مقيسة بالتكلفة المطفأة١٩

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجمالي إن توزيع 

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

٧,٤٤٣,٤٦٨٦,٦٨٥,٦١٧اإلمارات العربية المتحدة
١,٣٦٥,٤٥٥١,٢٩٥,٢٥٤الشرق األوسطباقي 

١٠٠,٣٧٢٩٢,٢٨٤أوروبا
١,١٥٥,٥٣٥١,٠٨٨,٤٣٦أخرى

١٠,٠٦٤,٨٣٠٩,١٦١,٥٩١

مقيسة بالقيمة العادلةاستثمارات٢٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٢٤٤-استثمارات في أسهم
١,٣٧٧,٤٩١١,٢٦٣,٢٣٠صكوك

١,٣٧٧,٤٩١١,٢٦٣,٤٧٤

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 
استثمارات مدرجة

٤٢,٣٠٧٧٥٦استثمارات في أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥٣,٦١٩٥٢,٠٨٨مدارةاستثمارات في صناديق

٥٣,٠٧٣٨٠,٦١٠في صناديق خاصةاستثمارات 

١٠٦,٦٩٢١٣٢,٦٩٨

١٤٨,٩٩٩١٣٣,٤٥٤

١,٥٢٦,٤٩٠١,٣٩٦,٩٢٨
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٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٥٢-

(تتمة)مقيسة بالقيمة العادلةاستثمارات٢٠

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجمالي إن توزيع 

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

٩١٥,٥٣٤٩٠٩,٦٨٩المتحدةاإلمارات العربية 
٨٩,٢٢١٨٤,٠٣٨الشرق األوسطباقي 

١٧٠١٥٩أوروبا
٥٢١,٥٦٥٤٠٣,٠٤٢أخرى

١,٥٢٦,٤٩٠١,٣٩٦,٩٢٨

وشركة ائتالفاستثمارات في شركات زميلة٢١

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

٩٨٨,٧٨٨٧٥٣,٥٤١استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف

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

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

--يناير ١في 
-١٥,١٥٦)١١المحمل للسنة (إيضاح 

-١٥,١٥٦ديسمبر٣١في 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٥٣-

وشركة ائتالف (تتمة)استثمارات في شركات زميلة٢١

كما يلي:هي ديسمبر ٣١كما في وشركات االئتالف الجوهرية ةشركات زميلاستثمار المصرف فيإن تفاصيل

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٧٢٠١٦

%%

الزميلةالشركات
التكافلي اإلسالميالتأمين ٤٢٤٢اإلمارات العربية المتحدةش م ع –أبوظبي الوطنية للتكافل 

مصرف إسالمي٢٧٢٧البوسنةبنك البوسنة الدولي
صندوق عقاري-٤١اإلمارات العربية المتحدة)REITصندوق عقاري سكني(

ائتالفاتشرك
مصرف أبوظبي اإلسالمي

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

إلى مصرف إسالمي)
التمويل التجاري اإلسالمي٥١٥١المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية للتمويل ش.م.م

تحويل العمالت األجنبية٥١٥١اإلمارات العربية المتحدة(قيد التصفية)عرب لينك للتحويالت
أبوظبي اإلسالمي ميرشنت

٥١٥١اإلمارات العربية المتحدةذ.م.م كومباني أكوايرينغ 
خدمات إدارة وتشغيل 

شبكات نقاط البيع

فيما يلي ملخص عن المعلومات المالية عن االستثمارات في شركات زميلة وشركة ائتالف:

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع-١

الحصة من بيان المركز المالي للشركات الزميلة 
٣٩١,٣٩٥٣٥٦,٤٥٩الموجودات
)٢٤٣,٥٠٩()٢٦٣,٧٥٣(المطلوبات

١٢٧,٦٤٢١١٢,٩٥٠صافي الموجودات

الحصة من إيرادات وأرباح الشركات الزميلة 
٤٨,٤١٨٣٩,٨٧٦إيرادات السنة

٢١,٣٨٤٢٤,٠٥٣الربح للسنة

٦,٦٦٧٦,٦٦٧أرباح موزعة مستلمة خالل السنة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٥٤-

وشركة ائتالف (تتمة)استثمارات في شركات زميلة٢١

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

بنك البوسنة الدولي -٢

الحصة من بيان المركز المالي للشركات الزميلة
٥٠٩,٨٣٢٣٩٨,١٣٩الموجودات
)٣٢٧,٣٧٣()٤٢٥,٤٨٢(المطلوبات

٨٤,٣٥٠٧٠,٧٦٦صافي الموجودات

الحصة من إيرادات وأرباح الشركات الزميلة
١١,٧١٠١٤,٦٠٧اإليرادات للسنة

٣,٤٤٤٤,٠٣٤الربح للسنة

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

ائتالفلشركاتالماليالمركزبيانمنالحصة
٣,٧٤٠,٢٥٣٢,٧٤٧,٣٠٦الموجودات
)٢,٦٠١,٦٣١()٣,٥١٨,٥٣٢(المطلوبات

٢٢١,٧٢١١٤٥,٦٧٥صافي الموجودات

:ائتالفشركاتإيراداتمنالحصة
١٩٩,٩٥٠٢٦٦,٧٥٥اإليرادات للسنة

، بلغت حصة المصرف من االلتزامات والمطلوبات الطارئة للشركات الزميلة وشركة االئتالف ٢٠١٧ديسمبر ٣١كما في 
درهم). إن أدوات الملكية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش م ع هي مدرجة ألف١٩٢,٩٨٨: ٢٠١٦ألف درهم (٣٥٥,٣٤٤

٢٠١٧ديسمبر ٣١من االستثمار كما في في سوق أبوظبي لألوراق المالية، اإلمارات وإن القيمة المدرجة لحصة المصرف
ما قيمته٢٠١٧ديسمبر ٣١ألف درهم)، وبلغت قيمتها المدرجة كما في ١٧٧,٠٥٥: ٢٠١٦ألف درهم (٢١٤,٥٧٠بلغت 

ألف درهم).١٨٨,٢١٢: ٢٠١٦ألف درهم (٢٠٢,٩٢٩
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٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٥٥-

عقاريةاستثمارات ٢٢

كالتالي:كانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل السنة

اإلجماليممتلكات أخرىأراضي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧
التكلفة:

٩٩٧,٩٢٠٢٩٣,٧٢٣١,٢٩١,٦٤٣يناير١الرصيد في 
)١٣٠,٣٧٥()١٢١,٠٢٧()٩,٣٤٨(استبعادات

٩٨٨,٥٧٢١٧٢,٦٩٦١,١٦١,٢٦٨ديسمبر٣١فيالرصيد اإلجمالي 
)٢٤,٧٣٧()١١,٣٩٨()١٣,٣٣٩(نخفاضالمخصص اناقصًا: 

٩٧٥,٢٣٣١٦١,٢٩٨١,١٣٦,٥٣١ديسمبر٣١فيالرصيد الصافي

االستهالك المتراكم
٥٥,٤٦٤٥٥,٤٦٤-يناير١الرصيد في 

٩,٣٤٥٩,٣٤٥-للسنةالمحمل 
)٢١,٦٦١()٢١,٦٦١(-المتعلق باستبعادات

٤٣,١٤٨٤٣,١٤٨-ديسمبر٣١فيالرصيد 

٩٧٥,٢٣٣١١٨,١٥٠١,٠٩٣,٣٨٣ديسمبر٣١صافي القيمة الدفترية في

٢٠١٦
التكلفة:

٢٦,٠٥١٢٩٠,١٨٦٣١٦,٢٣٧يناير١الرصيد في 
٩٧١,٨٦٩٢٢,٦١٦٩٩٤,٤٨٥تحويالت من موجودات أخرى

)١٩,٠٧٩()١٩,٠٧٩(-استبعادات

٩٩٧,٩٢٠٢٩٣,٧٢٣١,٢٩١,٦٤٣ديسمبر٣١فيالرصيد اإلجمالي 
)٢٨,١٨٨()١١,٣٩٨()١٦,٧٩٠(في القيمة نخفاضالناقصًا: مخصص ا

٩٨١,١٣٠٢٨٢,٣٢٥١,٢٦٣,٤٥٥ديسمبر٣١فيالرصيد الصافي

االستهالك المتراكم
٤٦,٧٩١٤٦,٧٩١-يناير١الرصيد في 

١١,٧٤٩١١,٧٤٩-للسنةالمحمل 
)٣,٠٧٦()٣,٠٧٦(-المتعلق باستبعادات

٥٥,٤٦٤٥٥,٤٦٤-ديسمبر٣١الرصيد في

٩٨١,١٣٠٢٢٦,٨٦١١,٢٠٧,٩٩١ديسمبر٣١صافي القيمة الدفترية في

ألف ١٣,٢١٥عقود تأجير تشغيلية، قد بلغت بالمؤجرة والعقارات ، العقاريةللمجموعة من االستثمارات المحققةيجارات اإلإن 
.ألف درهم)٢٠١٦:١٦,٧٣٩درهم (
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٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٥٦-

عقارية (تتمة)استثمارات ٢٢

ألف ١,٥٩٥,٩٧٢: ٢٠١٦ألف درهم (١,٣٣٤,٢٦٢، ٢٠١٧ديسمبر ٣١كما في يةالعادلة لالستثمارات العقاربلغت القيم
عدة يفأعضاء تم تعيينهم للقيام بذلك من قبل شركة تابعة للمصرف وهمنون مهنيودرهم) حسب التقييم الذي قام به مقيم

تم تحديد . وقداإلمارات العربية المتحدةفي العقاراتالمهني، ولديهم المؤهالت المناسبة والتجربة في تقييم تقييمجمعيات لل
يم.تقيالنماذجفي السوق أو تتم إما على أساس معامالت للعقاراتالقيمة العادلة 

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

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

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

الحركة في مخصص االنخفاض خالل السنة هي كالتالي:

اإلجماليممتلكات أخرىأراضي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٦١٢,٢٩٢١١,٠٣٣٢٣,٣٢٥يناير ١في 
٤,٤٩٨٤٨٣٤,٩٨١)١١المحمل للسنة (إيضاح 

)١١٨()١١٨(-المتعلق باالستبعادات

٢٠١٧١٦,٧٩٠١١,٣٩٨٢٨,١٨٨يناير ١في 
٤٦٢-٤٦٢)١١المحمل للسنة (إيضاح 

)٣,٩١٣(-)٣,٩١٣(المتعلق باالستبعادات

٢٠١٧١٣,٣٣٩١١,٣٩٨٢٤,٧٣٧ديسمبر ٣١في 

هو كالتالي:العقاريةالستثمارات لالتوزيع الجغرافي 

اإلجماليممتلكات أخرىأراضي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧
٩٨٠,٣٥٨١٢٩,٥٤٨١,١٠٩,٩٠٦اإلمارات العربية المتحدة

٨,٢١٤-٨,٢١٤الشرق األوسطدول باقي 

٩٨٨,٥٧٢١٢٩,٥٤٨١,١١٨,١٢٠

٢٠١٦
٩٨٩,٧٠٦٢٣٨,٢٥٩١,٢٢٧,٩٦٥المتحدةاإلمارات العربية 

٨,٢١٤-٨,٢١٤الشرق األوسطباقي دول 

٩٩٧,٩٢٠٢٣٨,٢٥٩١,٢٣٦,١٧٩
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٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٥٧-

قيد التطويرعقارات٢٣

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

٨٣٧,٣٨١٨٣٧,٣٨١عقارات قيد التطوير

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

قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة.العقاراتجميع إن 

موجودات أخرى٢٤

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٥٣,٠٧١١٢٩,٣٣٦مبالغ مدفوعة مقدمًا لشراء ممتلكات
٤١٨,١٥٧٢٨٣,٨٠٤قبولأوراق

١٨٦,٨٢٥٢٩٥,١٩٣موجودات محصلة من مطالبات محققة
٣٠١,٣٤٧٢٧٨,٥٨٠ذمم مدينة تجارية

٦٩٨,٤٧٨٧٣٦,٧٩٨مصاريف مدفوعة مقدمًا
١٤٩,٢٥٦١٢٨,٠٤٦مستحقةأرباح

٤٧,٨٣٧١٧,٠٠٠ولينامبالغ مدفوعة مقدمًا لمق
١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدمًا 

١,٤٥٩,٦٦٧٦٧٦,٢٢٧أخرى

٣,٤٩٨,٢٦٣٢,٧٢٨,٦٠٩
)٣٢,٩٤٢()٣٤,٧٤٥(ناقصًا: مخصص االنخفاض 

٣,٤٦٣,٥١٨٢,٦٩٥,٦٦٧
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٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٥٨-

(تتمة)موجودات أخرى٢٤

كما يلي:السنةكانت الحركة على مخصص االنخفاض خالل 

مبالغ مدفوعة مقدمًا 
ممتلكاتلشراء

إنشاء أصول مقابل 
اإلجماليأخرىذمم مدينة تجاريةتسوية مطالبات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٠,٦٤٣-٢٠١٦٢٥٥,٨١٠يناير ١في
١,٢٥٠١٧,٩٠١-١٦,٦٥١-)١١السنة (إيضاح المحمل خالل 

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

٧,٨٠٩٢٥,١٣٣٣٢,٩٤٢--٢٠١٧يناير ١في 
١,٩١٠٢,٥١٠-٦٠٠-)١١إيضاح(السنةخالل المحمل

)٧٠٧(-)١٠٧()٦٠٠(-خالل السنةالمشطوب

٧,٧٠٢٢٧,٠٤٣٣٤,٧٤٥--٢٠١٧ديسمبر ٣١في 

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

مخصص االنخفاض) كما في تاريخ العملية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٥٩-

ممتلكات ومعدات٢٥

وتجهيزاتأثاث مبانيأرض
أجهزة حاسوب
مركباتومعدات مكاتب

أعمال رأسمالية 
اإلجماليالتنفيذقيد

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧
:التكلفة أو التقييم

٢٩١,١٧٨٢٩٤,٤٣٥٣٩٠,٠٤١٩١٤,١٦٢١٣,٣٠٨٩٥٤,٣٦٦٢,٨٥٧,٤٩٠يناير ١في 
)١,٢٤٠()٣١()١٦٢()١٨١()٨٦٦(--فروقات الصرف

٣٠٣,٩٧٦٣٠٤,٩١٥-٣٢٦٦١٣--إضافات
-)٢٧٢,٧٣٣(٥٤,٩٩٠٢١٦,٩٨٣٧٦٠--التحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

)١,٠٧٤(-)١,٠٧٤(----إستبعادات

٢٩١,١٧٨٢٩٤,٤٣٥٤٤٤,٤٩١١,١٣١,٥٧٧١٢,٨٣٢٩٨٥,٥٧٨٣,١٦٠,٠٩١ديسمبر ٣١في 

:االستهالك
٩٤٠,٥٢٣-٤٣,٦٥٦٢٧٦,٧٢١٦١٠,٠٢٢١٠,١٢٤-يناير ١في 

)٨٩٩(-)١٥٩()٧٢٠()٢٠(--فروقات الصرف
١٥٨,٥٥٦-١١,٧٤٣٣٦,٦٤٦١٠٨,٥٦٠١,٦٠٧-لسنةلالمحمل 

)٧٦٦(-)٧٦٦(----مرتبط باالستبعادات

١,٠٩٧,٤١٤-٥٥,٣٩٩٣١٣,٣٤٧٧١٧,٨٦٢١٠,٨٠٦-ديسمبر ٣١في 

:صافي القيمة الدفترية
٢٩١,١٧٨٢٣٩,٠٣٦١٣١,١٤٤٤١٣,٧١٥٢,٠٢٦٩٨٥,٥٧٨٢,٠٦٢,٦٧٧ديسمبر ٣١في
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٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٦٠-

(تتمة)ممتلكات ومعدات٢٥

وتجهيزاتأثاث مبانيأرض
أجهزة حاسوب
مركباتومعدات مكاتب

أعمال رأسمالية 
اإلجماليالتنفيذقيد

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٦
:التكلفة أو التقييم

٢٤١,٤٧٨٢٤٣,١٥٨٣٨٠,٩٩٩٧٦٨,٠٧٢١٣,٢٤٩٩٠٩,٨٤٥٢,٥٥٦,٨٠١يناير ١في 
)٥,٧٨٩(-)٧٧(٢٦٤)٥,٩٧٦(--فروقات الصرف

٢١,٦٨٩١٠٥٢٧٩,٣٠٨٣٠١,٦٢٠-٥١٨-إضافات
-)٢٣٤,٧٨٧(٥٠,٧٥٩١٥,٠٨٣١٦٨,١٦٤٧٨١-التحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

٤٩,٧٠٠-----٤٩,٧٠٠)٣٣الفائض من إعادة التقييم (إيضاح 
)٤٤,٨٤٢(-)٧٥٠()٤٤,٠٢٧()٦٥(--إستبعادات

٢٩١,١٧٨٢٩٤,٤٣٥٣٩٠,٠٤١٩١٤,١٦٢١٣,٣٠٨٩٥٤,٣٦٦٢,٨٥٧,٤٩٠ديسمبر ٣١في 

:االستهالك
٨١٤,٧٤٩-٣٣,٨١٠٢٤٨,٢٦٧٥٢٣,٠٣٨٩,٦٣٤-يناير ١في 

)٣,٥٣٨(-)٣٠٢(٢١٢)٣,٤٤٨(--فروقات الصرف
١٧٤,١٠١-٩,٨٤٦٣١,٩٦٧١٣٠,٧٤٦١,٥٤٢-لسنةلالمحمل 

)٤٤,٧٨٩(-)٧٥٠()٤٣,٩٧٤()٦٥(--المتعلق باالستبعادات

٩٤٠,٥٢٣-٤٣,٦٥٦٢٧٦,٧٢١٦١٠,٠٢٢١٠,١٢٤-ديسمبر ٣١في 

:صافي القيمة الدفترية
٢٩١,١٧٨٢٥٠,٧٧٩١١٣,٣٢٠٣٠٤,١٤٠٣,١٨٤٩٥٤,٣٦٦١,٩١٦,٩٦٧ديسمبر ٣١في
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٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٦١-

الشهرة والموجودات المالية الغير ملموسة٢٦

أخرىملموسةغيرموجودات

العالقة مع الشهرة
المتعاملين

اإلجماليوديعة أساسية

ألف درهمألف درهمدرهمألف درهمألف

٢٠١٦١٠٩,٨٨٨٣٠٣,٩٩٧٦١,٠٠٧٤٧٤,٨٩٢يناير ١في 
)٥٤,٧٥٦()٩,١٥٦()٤٥,٦٠٠(-السنةخالل اإلطفاء

٢٠١٧١٠٩,٨٨٨٢٥٨,٣٩٧٥١,٨٥١٤٢٠,١٣٦يناير ١في 

)٥٤,٧٩٣()٩,١٥٣()٤٥,٦٤٠(-اإلطفاء خالل السنة

٢٠١٧١٠٩,٨٨٨٢١٢,٧٥٧٤٢,٦٩٨٣٦٥,٣٤٣ديسمبر ٣١في 

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

٤٣٨,٠١٢إلى المصرف بطريقة تتوافق مع الشريعة. قام المصرف بتسجيل مبلغ متعاملي األعمالالعربية المتحدة. تم تحويل 
ع سعر الشراء.ألف درهم كشهرة وذلك على أساس توزي١٠٩,٨٨٨ألف درهم كموجودات غير ملموسة ومبلغ 

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.

موجودات أخرى غير ملموسة

القيمة العائدة لألعمال المتوقع أن متعاملينتمثل الموجودات الغير ملموسة لعالقات العالقة مع المتعاملين
الذين كانوا موجودين في تاريخ االستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة المتعاملينتتولد من 
ف البطاقات المغطاة بشكل منفصل، نظرًا الختالمتعاملين، تم اعتبار المتعاملينلعالقات 

خاطر والعالقات والوالء. من المتوقع من هذه العالقات أن تولد دخل مادي بيانات الم
، رسوم وعموالت.متعاملينمتكرر على شكل إيرادات 

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

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

قيمة الودائع األساسية الغير ملموسة.
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-٦٢-

وسة (تتمة)الشهرة والموجودات المالية الغير ملم٢٦

قيمة الشهرةفي نخفاض االتقييم 
: ال شيء).٢٠١٦(٢٠١٧ديسمبر ٣١قيمة الشهرة خالل السنة المنتهية في في خسائر انخفاض لم يتم إدراج

م التدفقات عن طريق خصقيد االستخداماالستخدام. تم تحديد القيمة قيدعلى أساس قيمتها القابلة لالسترداد المبالغ تم تقييم 
. لهذا القسم التشغيليالمستمرتوليدها من االستخدامالنقدية المستقبلية المتوقع 

يستخدم المبلغ القابل لالسترداد للشهرة من وحدة توليد النقد، الذي يتم تحديده على أساس احتساب القيمة قيد االستخدام، توقعات 
يتم تطبيقه بعد ذلك. يتم خصم ) %٢: ٢٠١٦(٪٢التدفقات النقدية التي تغطي فترة خمس سنوات، مع معدل نمو نهائي بنسبة 

.)%١٠,٥: ٢٠١٦(٪١٠,٥معدل التدفقات النقدية المتوقعة ب

إن الحساسية للتغيرات في نقطة مئوية واحدة من معدل الخصم أو معدل النمو النهائي، واستنادًا إلى النتائج؛ تعتقد اإلدارة أنه 
لن يؤدي أي تغير محتمل بشكل معقول في أي من االفتراضات األساسية المذكورة أعاله إلى تجاوز القيمة الدفترية للقيمة

القابلة لالسترداد.

مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية٢٧

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

١,٥٣٨,٩٥٤١,٠٢٧,٦١٦حسابات جارية
٢,١٤٩,٦٠٤٣,٧٥٨,٣٣٠ودائع استثمارية

٣,٦٨٨,٥٥٨٤,٧٨٥,٩٤٦
المصرف المركزي لدولة اإلمارات–الحساب الجاري 
٣٦٨,٢٦٩-العربية المتحدة

٣,٦٨٨,٥٥٨٥,١٥٤,٢١٥

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

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

١,٩٥٦,٩٣٧٢,١٩٩,٩٥١اإلمارات العربية المتحدة
٤٥٥,٦٠٦١,٧٧٢,٨١٧الشرق األوسطباقي 

١٠٨,١٨٦١٣٩,٨٣٤أوروبا
١,١٦٧,٨٢٩١,٠٤١,٦١٣أخرى

٣,٦٨٨,٥٥٨٥,١٥٤,٢١٥
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-٦٣-

حسابات المودعيـن٢٨

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٣٢,٧٣٨,٦٦٤٣١,٢٢٥,١١٤حسابات جارية
٦٦,٧٤٣,١٥٣٦٧,١٣٤,٢١٩حسابات االستثمار

٥٢١,٨٠٢٤٥٤,٤١٩حساب احتياطي تعديل األرباح

١٠٠,٠٠٣,٦١٩٩٨,٨١٣,٧٥٢

كما يلي:للسنةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح 

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٤٥٤,٤١٩٣٩٤,٣٦٤يناير١في 
٦٧,٣٨٣٦٠,٠٥٥السنةاألرباح خالل الحصة من

٥٢١,٨٠٢٤٥٤,٤١٩ديسمبر٣١في 
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-٦٤-

(تتمة)المودعيـنحسابات ٢٨

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

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

القطاع االقتصادي:
٦,٦٤٨,٩٩٤٦,٦٩٥,٤٤١القطاع الحكومي

٨,٣١٨,١٨٥٨,٥٠٦,١٣٣القطاع العام
١٤,٩٦٥,٤٨٢١٦,٢٤٨,١٧٤شركات

١,٤٤٩,٨٠١٦٩٤,١٩٧مؤسسات مالية
٥٤,٢٦٩,٩٢٠٥٣,١٠٥,٧٥٣أفراد

١١,٨٣٢,٠٢٦١٠,٦٣٨,٦٥٣شركات صغيرة ومتوسطة الحجم
٢,٥١٩,٢١١٢,٩٢٥,٤٠١مؤسسات غير ربحية

١٠٠,٠٠٣,٦١٩٩٨,٨١٣,٧٥٢

المنطقة الجغرافية:
٩٤,٢٤٣,٩٥٣٩٢,٤٧٢,٨٦٣المتحدةاإلمارات العربية 

٤,٣٥٦,٩٧٣٤,٨٦٧,٢٤٣الشرق األوسطباقي 
٤٦١,٥٣٥٥٠٢,٦١٨أوروبا
٩٤١,١٥٨٩٧١,٠٢٨أخرى

١٠٠,٠٠٣,٦١٩٩٨,٨١٣,٧٥٢

العمالت:
٨٠,٧٢٧,٨٤٤٨١,٩١٥,٥٢٤يدرهم إمارات

١٤,٨٦٦,٩٤٥١٢,٨١١,٣٨٨دوالر أمريكي
٢,١٣٤,٨٧٧٢,٣٣٨,٧٠٦يورو

٩٤٨,٣٧١٥٨٧,٧٥٧جنيه إسترليني
١,٣٢٥,٥٨٢١,١٦٠,٣٧٧أخرى

١٠٠,٠٠٣,٦١٩٩٨,٨١٣,٧٥٢

حسابات التوفير، بعد اقتطاع احتياطيات المصارف المركزية في من ضمنهايقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار
والعراق والسودان ومتطلبات السيولة من قبل المجموعة.العربية المتحدةاإلمارات

ي التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد، وإال فهفقط في حال يتحمل الخسارةفإن المصرف االستثماربودائعفيما يتعلق 
.على رب المال أو الموكل
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مطلوبـات أخرى٢٩

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٤٣٢,٣٨٥٤٠٦,١٢٨دائنون تجاريون
٤١٨,١٥٧٢٨٣,٨٠٤قبولأوراق

٢٨٥,٤٨٥٢٣٧,٧٣٣لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 
٣٦٥,٤١٥٤٦١,٦١٧شيكات بنكية

٣٨٧,٨٩٦٣٦٤,٠٢٩مخصصات مكافأة الموظفين ومصروفات أخرى
٦٣,٤٨٣٢٨,٨٨٩دائنةمحتجزات

١٣٦,٨٩٠١٨٧,٤٩٢المتعاملينمبالغ مستلمة مقدمًا من 
٢٠٥,٦١٣٢٦٩,٢٩٩مصاريف مستحقة

١١٠,٨٤١١١٤,٨٦٧أرباح موزعة غير مطالب بها
١٦٣,٠٥٤١٦٤,٩٩٥إيرادات مؤجلة

٤,٩٠٥٥,٨٧٣حساب األعمال الخيرية
١٣,٥٢٣٧,٢٠٦حساب التبرعات

للمشتقات الماليةللبدائل الشرعية القيمة العادلة السالبة 
٤,٩٠١١,٦٤٥)٣٧(إيضاح 

٤١٩,٧١٠٣٢٩,٥٤٠أخرى

٣,٠١٢,٢٥٨٢,٨٦٣,١١٧

المـالرأس ٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

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

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

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

٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٦بقيمة درهم واحد لكل سهم (
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٢٠١٧ديسمبر ٣١

-٦٦-

االحتياطيات٣١

االحتياطي القانوني٣١,١

، يتم تحويل وشركاته التابعةوالنظام األساسي للمصرفبشأن الشركات التجارية ٢٠١٥لسنة ٢للقانون االتحادي رقم وفقًا 
المصرف العزم على وقف هذا التحويل عندما يساوي االحتياطي ويعقدمن صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. %١٠
من رأس المال المدفوع. إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين.أو أكثر%٥٠

، في شأن الشركات التجارية١٩٨٤لسنة) ٨تحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (قانون الشركات االمن٢٠٣وفقًا للمادة 
لف درهم إلى االحتياطي القانوني. بلغ االحتياطي القانوني أكثر أ١,٥٢٩,٤١٢وة إصدار أسهم بمبلغ قام المصرف بتحويل عال

وبالتالي لم يتم تحويل أي مبلغ من ربح السنة إلى االحتياطي القانونيللمصرفمن إجمالي رأس المال المدفوع%٥٠من 
.للبنك

١٦٨,٠٠٠حقوق بقيمةار أسهم إصدوالمتعلقة بألف درهم ٣٣٦,٠٠٠بقيمةسهم األعالوةبتحويل المصرف، قام ٢٠١٥خالل 
يونيو ٢٨خ بتاريالعمومية غير العادية المنعقدموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية الحصول على إلى االحتياطي القانوني بعد 

٢٠١٥.

االحتياطي العام٣١,٢

بناًء على توصية من مجلس اإلدارة ) من النظام األساسي للمصرف، قررت الجمعية العمومية السنوية، ٢(٥٧وفقًا للمادة 
من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي العام. يستخدم هذا االحتياطي ألغراض يتم تحديدها من قبل الجمعية %١٠تحويل 

العمومية بناًء على توصية من مجلس اإلدارة.

احتياطي مخاطر االئتمان٣١,٣

رف بتكوين احتياطي خاص لمخاطر االئتمان خاضع لموافقة من قبل المساهمين بناًء على توصية من مجلس اإلدارة، قام المص
في الجمعية العمومية. ستكون المساهمات لهذا االحتياطي بشكل طوعي.
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-٦٧-

أرباح مقترح توزيعها٣٢

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

درهم١درهم لكل سهم بقيمة ٠,٢٨٨٧توزيعات نقدية: 
٩١٤,٥٣٠٧٧٦,٧٨٢درهم)١درهم لكل سهم بقيمة ٠,٢٤٥٢: ٢٠١٦(

والبالغة٢٠١٧ديسمبر ٣١بالسنة المنتهية في ةمن رأس المال المدفوع المتعلق%٢٨,٨٧بقيمةنقدية أرباحسيتم دفع توزيعات
السنوية.العموميةموافقة المساهمين في الجمعية الحصول على بعد درهمألف٩١٤,٥٣٠

بقيمة ٢٠١٦ديسمبر ٣١المتعلقة بالسنة المنتهية في من رأس المال المدفوع و%٢٤,٥٢نقدية بقيمة دفع توزيعات أرباح تم 
. ٢٠١٧إبريل ٢في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدالمساهمين في بعد الحصول على موافقة ألف درهم ٧٧٦,٧٨٢

احتياطيات أخرى٣٣

التغيرات 
في المتراكمة

القيم العادلة
إعادة احتياطي 

األرضملتقيي

احتياطي 
تغيرات 
العمالت 
األجنبية

احتياطي 
اإلجماليالتحوط

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

استثمارات مدرجة بالقيمةصافي الخسارة من تقييم 
)١٦,٧٨٣(---)١٦,٧٨٣(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة من ات مدرجة خسارة من استبعاد استثمار
٨,٤٩٠---٨,٤٩٠مل اآلخراخالل الدخل الش

٤٩,٧٠٠--٤٩,٧٠٠-الفائض من إعادة تقييم أرض 
)٥٧١,٢٤٤(-)٥٧١,٢٤٤(--جنبيةاألتحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات الفروقات 

٥٥,٦٩٣-٥٥,٦٩٣--الربح من التحوط في العمليات األجنبية
٩,٩٣٣٩,٩٣٣---من تحوط التدفقات النقديةالربح في القيمة العادلة

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

من تقييم استثمارات مدرجة بالقيمةالربحصافي 
١,٦٣٤---١,٦٣٤العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

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

)٢٤,٠٦٠(-)٢٤,٠٦٠(--جنبيةاألتحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات الفروقات 
)٣٤,٠٠٨(-)٣٤,٠٠٨(--من التحوط في العمليات األجنبيةخسارة
)٣,١٥٧()٣,١٥٧(---من تحوط التدفقات النقديةفي القيمة العادلةخسارة

)٧٤٣,١٨٢()٤,٨٨١()٧٦٩,٧٣٢(١٩٢,٧٠٠)١٦١,٢٦٩(٢٠١٧ديسمبر ٣١في 
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-٦٨-

صكوك الشق األول٣٤

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

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

٥,٦٧٢,٥٠٠٥,٦٧٢,٥٠٠

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

. تم اصدار هذه الصكوك بعد موافقة مساهمي المصرف دوالر أمريكي)مليار١ألف درهم (٣,٦٧٢,٥٠٠بقيمة ("الصكوك") 
ألف درهم ٣٧,٢٨١تم تكبد تكاليف إصدار بقيمة . ٢٠١٢اكتوبر ٢١في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي الذي انعقد في 

في وقت اإلصدار.

على التزامات مباشرة من غير يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه الصكوك تعتبر هذه الصكوك دائمة حيث أنه ال
قابلة تم إدراج هذه الصكوك في بورصة لندن وهيضمان من جانب المصرف وفقًا لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.

("تاريخ االسترداد األولي") أو أي تاريخ دفع للربح وفقًا ٢٠١٨اكتوبر ١٦لالسترداد من قبل المصرف بعد الفترة المنتهية في 
يةسنوي خالل الفترة األولوتدفع بشكل نصف%٦,٣٧٥هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربة ربح يكون وة،لحاالت معين
. سيتم %٥,٣٩٣متوقع منزائدًا هامشسنوات٦يبور لبيةاألولالفترة ربح المتوقع بعد السنوات، ويقدر ستالمكونة من 

.الموحدساهمينمفي بيان التغيرات في حقوق الالموزعةإظهار دفعات األرباح

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

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

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

حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 
لتعزيز المالءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية، أصدر ، وتماشيا مع برنامج حكومة أبوظبي٢٠٠٩ابريل ١٦في 

("الصكوك ") لصالح دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي بقيمة اسمية بلغت الحكوميةالمصرف صكوك من الشق األول 
ير عادي من قبل المساهمين خالل االجتماع الغالحكومية. تمت الموافقة على إصدار هذه الصكوكألف درهم٢,٠٠٠,٠٠٠

.٢٠٠٩مارس ٢٢والذي عقد يوم 

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

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

.لموحداالمساهمينفي بيان التغيرات في حقوق الموزعةإظهار دفعات األرباحاألرباح المحققة على شكل نصف سنوي. سيتم
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(تتمة)صكوك الشق األول٣٤

حكومة أبوظبي (تتمة)–صكوك الشق األول 
يقوم بتوزيع أي أرباح وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر هذا الحدث تخلفًا عن سدادها. يحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال

إنه ال قيامه بهذا التوزيع، فتستوجب عدمفي حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم بتوزيع األرباح أو في حال األحداث التي 
السترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو (ب) ا

بأي وسيلة كانت على أي جهة إصدار مساوية للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية 
ين لمضاربة المتوقعة مرتالقيام بتوزيع أرباح االحاالت،االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه 

متتاليتين.

غير المسيطرةحقوق الملكية ٣٥

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

التزامات ومطلوبات طارئة٣٦

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

يكون دية وفقًا لعقود التمويالت اإلسالمية. عادة ماتعاقبالتزامات مثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت ائتمانية إسالمية تت
لهذه االلتزامات تواريخ انتهاء ثابتة أو بنود تعاقدية متعلقة بانتهائها وعادة ما تتطلب دفع رسوم. وبما انه من الممكن انتهاء 

بلية.لمتطلبات النقدية المستقااللتزامات دون سحب أو استخدام التسهيالت، فإن مجموع مبالغ تلك العقود ال يمثل بالضرورة ا

المتعاملوخطابات الضمان بصرف دفعات نيابة عن عمالئه في حالة عدم قيام خطابات االعتماديلتزم المصرف بموجب 
بالوفاء بالتزاماته وفقًا لشروط العقد.
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(تتمة)التزامات ومطلوبات طارئة٣٦

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

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

المطلوبات الطارئة
٣,٢١٥,١٩٩٢,٠٢٥,٦٨٠خطابات االعتماد
٨,٥٧٢,٨٥٨٩,٧٤٧,٢٨٢خطابات ضمان

١١,٧٨٨,٠٥٧١١,٧٧٢,٩٦٢

االلتزامات
٦٦٦,٩٤٥٣٨٦,٩٣٩التزامات التسهيالت الغير مسحوبة

١٧٤,٦٩٩٣١٢,٧٣٨التزامات لمصاريف رأسمالية مستقبلية
٦,١٠٨١١,٤٣٦قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 

٨٤٧,٧٥٢٧١١,١١٣

١٢,٦٣٥,٨٠٩١٢,٤٨٤,٠٧٥

للمشتقات الماليةالبدائل الشرعية٣٧

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

حسب ابتداءا وفقا لمؤشر متفق عليه، بينما يمكن اآلخر من الحصول على عائد ذلك أحدهما من الحصول على عائد ثابت ي
متغير يحسب ابتداءا وفقا لمؤشر متغير متفق عليه أيضا، وتتم حساب األرباح في هذه الحالة على أساس مبلغ مرجعي وبعملة 

.واحدة
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(تتمة)للمشتقات الماليةالبدائل الشرعية٣٧

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

نة وال تعطي مؤشرًا لمخاطر السوق أو االئتمان.تدل على حجم رصيد المعامالت في نهاية الس

أشهر إلى سنة٣أشهر٣أقل من القيمة المرجعيةالقيمة العادلة السالبة
٥سنة إلى 

سنوات
٥أكثر من 

سنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ة: القيمة المرجعي٢٠١٧ديسمبر ٣١
بالمدة إلى االستحقاق

البدائل الشرعية للمبادالت التقليدية
٤,٩٠١٢,٦٨٣,٦٢٩١,٣٨٥,٣٢١٣٧٤,٢٢٨٢٩٦,٤٦٧٦٢٧,٦١٣)٢٩(إيضاح 

اإلسمية: القيمة ٢٠١٦ديسمبر ٣١
بالمدة إلى االستحقاق

البدائل الشرعية للمبادالت التقليدية
١,٦٤٥٢,٨٢١,٢٠٩١,٥١٣,٤٩٥٢٦٦,١٤٢٥٣١,٤٨٢٥١٠,٠٩٠)٢٩(إيضاح العمالت 

الزكــاة٣٨

فإن دفع الزكاة هي منبما أن المصرف ليس ملزمًا بدفع الزكاة بالقانون أو بالنظام األساسي أو بقرار من الجمعية العمومية،
اًء على السنة كاة بنمسؤولية المساهمين. بناًء على تقييم اإلدارة لصافي الوعاء الزكوي للمصرف، فقد تم تقدير إجمالي مبلغ الز

درهم) ٠,٠٥٥٤٥: ٢٠١٦درهم (٠,٠٦١٨٣ألف درهم) أي بواقع ٢٠١٦:١٧٥,٦٦٦ألف درهم (١٩٥,٨٧٨قيمة الميالدية ب
لكل سهم.

وعلى الرغم من ذلك، في بعض السلطات القضائية، تكون الزكاة عن فروع المصرف إلزامية بالقانون إما بتكوين مخصص 
أو دفعها للجهة الحكومية المعنية المسؤولة عن الزكاة. ولهذا السبب، قام المصرف بالعمل وفقًا للقانون ودفع الزكاة لهذه الجهات 

المبلغ المدفوع من إجمالي مبلغ الزكاة أعاله. وبناًء على ذلك، قام المصرف بتعديل مبلغ بالنيابة عن المساهمين وقام بخصم
الزكاة وفقًا لكل حصة قائمة.
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النقدية وشبه النقدية٣٩

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٩,٩٩١,٤٤٨٨,٢٠٦,٧٤١نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل
والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالميةاألرصدة 

٢,٥٧٧,٤١١٢,٤٦٧,٤٧٠أخرى، قصيرة األجل
١,٩٥٧,٨٤٦١,٣٠٩,٩٠٦مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

)٥,٠٣٨,٥٩٩()٣,٦٣٨,٢٣٦(مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل

١٠,٨٨٨,٤٦٩٦,٩٤٥,٥١٨

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

محول من الموجودات األخرى الى االستثمارات العقارية
٩٩٤,٤٨٥-)٢٢(ايضاح 

ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٤٠

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

األطراف ذاتتمويل التفاوض بشأنإعادة ت، تمالسنة السابقةخالل العالقة.ذورف تقييم المصرف لمخاطر االئتمان للط
ن إإن جميع التمويالت نشطة وخالية من أي مخصص لالنخفاض.مجلس اإلدارة.المعتمدة من قبلالشروط بناًء علىالعالقة

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

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

من أطراف ذات عالقة خالل السنة متعاملينمستحقة لمؤسسات مالية وودائع الودائع الإن معدالت الربح المدفوعة على مبالغ 
في السنة).%٠,٨: صفر إلى ٢٠١٦في السنة (%٠,٨قد تراوحت من صفر إلى 
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(تتمة)ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٤٠

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 

شركات زميلة
وشركات 

اإلجماليآخرونائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

٢٠١٧ديسمبر ٣١
وكالة معالمضاربة والومرابحة المن الدخل

١٤,٣٩٤-١٤,٣٩٤-مؤسسات مالية

اإلجارة من المرابحة، المضاربة،الدخل
٧٧,٢١٤١٣٥,١١٧-٥٧,٤٤٧٤٥٦المتعاملينمن وتمويالت إسالمية أخرى

٧٢٢٤٣٣,٤١٩٣,٧٣٤-صافي، عموالتورسوم الدخل من

٤٣٢--٤٣٢-المصاريف التشغيلية

٦٢٥٧٣٦٣٠١٤٣١,٤٧١األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك

٢٠١٦ديسمبر ٣١
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٩,٢٩٠-٩,٢٩٠--مؤسسات مالية

اإلجارةمن المرابحة، المضاربة،الدخل
٥٣,٢٧٧٤٧٧٧٥٨٩,٠٢٦١٤٢,٨٥٥المتعاملينمن وتمويالت إسالمية أخرى

٣٨١,٠٣٤٢,٤٦٩٣,٥٤١-صافي الدخل من رسوم وعموالت

٤٣٢--٤٣٢-المصاريف التشغيلية

٦٧٥٣٥٢٩١٨٩٣-األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك
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طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٤٠

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
شركات زميلة

اإلجماليآخرونوشركات ائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

٢٠١٧ديسمبر٣١

لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و
٩١٨,٨١٧-٩١٨,٨١٧--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

١٦٧,٠٥٩-١٦٧,٠٥٩--مرابحة ومضاربة في المؤسسات المالية
تمرابحة، مضاربة، إجارة وتمويال

٣,٤٧٦,٧٩٩٦,٠٩٨,٠٨٦-٢,٦١١,٢٢٧١٠,٠٦٠إسالمية أخرى
٨٥,٩٣٣١٨٦,٥٤١٢٧٢,٤٧٤--موجودات أخرى

٢,٦١١,٢٢٧١٠,٠٦٠١,١٧١,٨٠٩٣,٦٦٣,٣٤٠٧,٤٥٦,٤٣٦

٣١,٠١٩-٣١,٠١٩--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
٦٧,٣٨٢٢٤,٧٨١٢١٦,٨٢٤١٧,٩٦٨٣٢٦,٩٥٥حسابات المودعين

٦٢٥١٨٢٩٢,٩٦١٣,٦٣٣مطلوبات أخرى

٦٨,٠٠٧٢٤,٧٩٩٢٤٧,٨٧٢٢٠,٩٢٩٣٦١,٦٠٧

٢٠١٦ديسمبر ٣١

لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و
١,٠٨٧,١٥٣-١,٠٨٧,١٥٣--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

١٦٣,٧٦٥-١٦٣,٧٦٥--مرابحة ومضاربة في المؤسسات المالية
تمرابحة، مضاربة، إجارة وتمويال

٣,٥٤٢,٤٢٧٦,١٩٤,٩٣٥-٢,٦٤١,١٦٢١١,٣٤٦إسالمية أخرى
٦٣,٠٦٥١٨٥,٩١٣٢٤٨,٩٧٨--موجودات أخرى

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

٤٧,٤٥٧-٤٧,٤٥٧--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
١٢٥,٦٢٠٣١,٨٩٠١١٩,١٠٦١٣٧,٢٦٧٤١٣,٨٨٣حسابات المودعين

٢٤٢,٥١٣٢,٥٣٧-مطلوبات أخرى

١٢٥,٦٢٠٣١,٨٩٠١٦٦,٥٨٧١٣٩,٧٨٠٤٦٣,٨٧٧

مصر (اس.ايه.أي)، وهناك اتفاقية –الرئيسي يمتلكان حصة مسيطرة في مصرف أبوظبي اإلسالمي ةإن المصرف ومساهم
).٢١رسمية للسيطرة المشتركة لهذا االستثمار (إيضاح 
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طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٤٠

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

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهـمألف درهـم

٣٤,٦٣٩٣٢,٠٧٦رواتب ومكافآت أخرى
٣,٦٥٠٣,٤٢٠مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٣٨,٢٨٩٣٥,٤٩٦

لمجلس اإلدارة بعد موافقة ٢٠١٦ديسمبر ٣١ألف درهم متعلقة بالسنة المنتهية في ٤,٩٠٠، تم دفع ٢٠١٧خالل سنة 
.٢٠١٧إبريل ٢المساهمين في الجمعية العمومية السنوية التي انعقدت في 

معلومات القطاعات٤١

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

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

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

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

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

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

بما في ذلك األراضي اإليجارالتطوير،،، البيعتقوم شركة تابعة للمصرف بأنشطة عمليات الشراء-الخدمات العقارية
.إدارة وإعادة بيع الممتلكات وجميع األنشطة المتعلقةباإلضافة إلى ، مبانيوال

شركات ة والشركات الزميلة والشركات التابعالمكتب الرئيسي،تتكون العمليات األخرى بشكل رئيسي من–األخرىالعمليات
والغير مدرجة أعاله وتشمل أيضًا المصاريف غير الموزعة.االئتالف 

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٧٦-

(تتمة)معلومات القطاعات٤١

كاآلتي:٢٠١٧ديسمبر 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

٣,٤٠٦,٢١٤١,٢٦٢,٥٨٧١٣٩,٢٣٦٥٣٠,٧٣١١١١,٦١٢١٨١,٩٣٢٥,٦٣٢,٣١٢إيرادات القطاع، صافي
)٢,٥٤١,٨٢٩()٢١١,٧٣٦()٧٩,٧١٨()٤٢,١٣١()٥٧,٠٩١()٣٩٨,٢٥٧()١,٧٥٢,٨٩٦(مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض، صافي

٣,٠٩٠,٤٨٣)٢٩,٨٠٤(١,٦٥٣,٣١٨٨٦٤,٣٣٠٨٢,١٤٥٤٨٨,٦٠٠٣١,٨٩٤أرباح العمليات (هامش)
)٧٩٠,٣٦٠()٤٦,٤٤١()١,٩٦٢(-٩٩)٢٢١,٥٠٤()٥٢٠,٥٥٢(مخصص االنخفاض، صافي

٢,٣٠٠,١٢٣)٧٦,٢٤٥(١,١٣٢,٧٦٦٦٤٢,٨٢٦٨٢,٢٤٤٤٨٨,٦٠٠٢٩,٩٣٢أرباح (خسائر) السنة

)١,٣٦٩()١,٣٦٩(-----غير المسيطرةحقوق ال

٢,٢٩٨,٧٥٤)٧٧,٦١٤(١,١٣٢,٧٦٦٦٤٢,٨٢٦٨٢,٢٤٤٤٨٨,٦٠٠٢٩,٩٣٢أرباح (خسائر) السنة المتعلقة بمساهمي المصرف

الموجودات
٥٦,٨٨٣,٦٥٩٣٢,٢٧٨,٥٠٥٣,٠٣١,٩٩٥٢١,٠٥١,٦٨٦٢,٦٣٢,٣٨١٧,٣٩٩,٣٧٣١٢٣,٢٧٧,٥٩٩القطاعموجودات 

المطلوبات
٦١,٨٣٨,٨٤٠٢٦,١٥٢,٤١٤٣,٣٦٢,٨٥٤١١,٧٨٨,٩٨٥٣٠٠,٣٦٨٣,٢٦٠,٩٧٤١٠٦,٧٠٤,٤٣٥مطلوبات القطاع



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٧٧-

(تتمة)معلومات القطاعات٤١

كاآلتي:٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
عالميةوتجارية 

خدمات مصرفية
للشركاتعالمية

خدمات مصرفية 
المجموعقطاعات أخرىخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
والنتائجاإليرادات 

٣,٢٣٦,٦٢٤١,٢٢٢,٨٠٧١٢١,٤٥٦٥٦٢,٨٨٦١٠١,٢٩٦١٤٠,٤٥٤٥,٣٨٥,٥٢٣إيرادات القطاع، صافي
)٢,٤٦٢,٠٠٠()١٥٨,٦٤٩()٨٢,١٤٦()٤١,٨٣٢()٥٣,٩٩٧()٣٨٠,٩٩٨()١,٧٤٤,٣٧٨(مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض، صافي

٢,٩٢٣,٥٢٣)١٨,١٩٥(١,٤٩٢,٢٤٦٨٤١,٨٠٩٦٧,٤٥٩٥٢١,٠٥٤١٩,١٥٠أرباح العمليات (هامش)
)٩٦٩,٩٦٥(٢١,٥٠٢)٦,٢٣١(-٨,٣٤٨)٣٧٢,٣٥٩()٦٢١,٢٢٥(مخصص االنخفاض، صافي

٨٧١,٠٢١٤٦٩,٤٥٠٧٥,٨٠٧٥٢١,٠٥٤١٢,٩١٩٣,٣٠٧١,٩٥٣,٥٥٨أرباح (خسائر) السنة

)١,٢٩٤()١,٢٩٤(-----غير المسيطرةحقوق ال

٨٧١,٠٢١٤٦٩,٤٥٠٧٥,٨٠٧٥٢١,٠٥٤١٢,٩١٩٢,٠١٣١,٩٥٢,٢٦٤مساهمي المصرفالعائدة إلى أرباح (خسائر) السنة 

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

المطلوبات
٦٠,٠٥٩,٢١٥٢٧,٩٧١,٨٤٨٢,٧٠٢,٢٢٣١٢,١٠٢,٣١١٣٤٩,٥٣١٣,٦٤٥,٩٥٦١٠٦,٨٣١,٠٨٤مطلوبات القطاع
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٧٨-

(تتمة)معلومات القطاعات٤١

فيما يلي تحليل إلجمالي اإليرادات لكل قطاع بين اإليرادات من االطراف الخارجية وبين القطاعات:

خدمات مصرفية 
عالمية لألفراد

خدمات مصرفية 
للشركاتعالمية 

خدمات مصرفية 
اإلجماليقطاعات أخرىخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠١٧
٣,٢٦١,٠٠٣١,٣٤٨,٤٧٥١٢٤,٨١٦٦٧٦,٩٩٠١١١,٦١٢١٠٩,٤١٦٥,٦٣٢,٣١٢صافي،القطاعإيراداتإجمالي 

-٧٢,٥١٦-)١٤٦,٢٥٩(١٤,٤٢٠)٨٥,٨٨٨(١٤٥,٢١١صافيالقطاعات،بيناإليرادات

٣,٤٠٦,٢١٤١,٢٦٢,٥٨٧١٣٩,٢٣٦٥٣٠,٧٣١١١١,٦١٢١٨١,٩٣٢٥,٦٣٢,٣١٢إيرادات القطاع، صافي

٢٠١٦
٣,٢٠٩,٧٦١١,٢٦٤,٧٩٤١١٥,٢٠٣٥٥٥,٦٤١١٠١,٢٩٦١٣٨,٨٢٨٥,٣٨٥,٥٢٣صافي،القطاعإجمالي إيرادات 

-١,٦٢٦-٦,٢٥٣٧,٢٤٥)٤١,٩٨٧(٢٦,٨٦٣اإليرادات بين القطاعات، صافي

٣,٢٣٦,٦٢٤١,٢٢٢,٨٠٧١٢١,٤٥٦٥٦٢,٨٨٦١٠١,٢٩٦١٤٠,٤٥٤٥,٣٨٥,٥٢٣إيرادات القطاع، صافي

المعلومات الجغرافية
الزميلة والتابعة الفروع والشركاتمنطقتين جغرافيتين رئيسيتين، محلية ودولية. تمثل اإلمارات العربية المتحدة المنطقة المحلية التي تتضمن عمليات المجموعة الناتجة منالمجموعة فيتعمل 

المصرف الصادرة من فروع العراق وقطر والسودان والشركات الزميلة والتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات المجموعة داخل الدولة تمثل بعملياتداخل الدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة 
لذلك لم يتم اإلفصاح عن معلومات المجموعة،وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمالي أصول ومطلوبات المجموعة،األغلبية الكبرى من ايرادات 

القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)، الموجودات والمطلوبات.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٧٩-

إدارة المخاطر ٤٢

مقدمة٤٢,١

إن األنشطة الرئيسية للمصرف تتمثل في إدارة المخاطر وتقديم العوائد للمساهمين بما يتماشى مع مستوى المخاطر 
إن المخاطر هي ضمن أنشطة المجموعة يتم إدارتها من خالل عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة تخضع المقبولة. 

مان لمخاطر االئتبشكل رئيسي . تتعرض المجموعة ومتطلبات المجلسوفقًا للقوانينخرىلحدود المخاطر ومراقبة أ
. أما األخطار األخرى مثل مخاطر السمعة، المخاطر القانونية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر تشغيلية

.بازل فيتم أيضًا مراقبتها وإدارتهاوالمخاطر المختلفة المحددة من اتفاقية 

هيكل إدارة المخاطر٤٢,١,١

مسؤولية تأسيس إطار إدارة المخاطر للمصرف ومراقبته، والموافقة على إجمالي إجمالييتحمل مجلس اإلدارة "المجلس"
خالل تعرض المصرف للمخاطر، وضمان إنجاز العمل ضمن هذا اإلطار. يمثل المجلس السلطة التصديقية العليا.

حوكمة الشركات وتحديث مواثيق لجان المجلس المختلفة. ، وافق المجلس على إطار ٢٠١٥

ستراتيجيةااللجنة 
تحقيق األهداف في اإلدارة التنفيذية للمجموعة لجنة االستراتيجية وهي مسؤولة عن توجيهقام المجلس بتعيين 

وعمل مراجعة دورية لمدى تحقيق األهداف االستراتيجية وخطط تنفيذ استراتيجية المجموعة،واالستراتيجية للمجموعة
تعمل هذه اللجنة كأنبوب اتصال بين األعمال والنشاطات التصحيحية المباشرة حيثما تكون مطلوبة. باإلضافة لذلك،

المجلس واإلدارة العليا لقضايا األعمال. 

تلجنةٌ إقرار المخاطر واالستثمارا
المخاطر واالستثمارات من قبل المجلس وهو مسؤول عن الموافقات على تعرض المجموعة تم تعيين لجنة إقرار 

في إنفاق رأس المال. باإلضافة لذلك، إن هذه اللجنة مسؤولة ةللمخاطر، والمعامالت ذات القيمة العالية والبنود األساسي
عن مراقبة جودة ومخصصات المحفظة االئتمانية.

خاطر لجنة سياسة القيادة والم
وكل فالمصرتم تعيين لجنة سياسة القيادة والمخاطر من قبل المجلس لتساعده في استيفاء مسؤوليات الرقابة في 

يلي:فيما يتعلق بما الشركات التابعة له والشركات الزميلة الجوهرية

مراجعة ملف المخاطر للمجموعة مع األخذ بالنظر المتطلبات المتعلقة بإدارة مخاطر الشركة ولعمل توصيات ·
استراتيجية ولفحص ملف مخاطر المجموعة بالتماشي مع المتطلبات التنظيمية القابلة للتطبيق واعتبارات التسعير 

؛األعمال
خاطر التي تواجهها من خالل اعتماد سياسات ومعايير مساعدة المجلس في اإلشراف على استجابة المجموعة للم·

مخاطر المجموعة؛
مراجعة والتوصية بهيكل قيادة الشركة وإدارة المخاطر واستراتيجية المخاطر للمجلس بالتماشي مع متطلبات نمو ·

األعمال في المجموعة.
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-٨٠-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مقدمة (تتمة)٤٢,١

المخاطر (تتمة)هيكل إدارة ٤٢,١,١

لجنة التدقيق 
ات التابعة له الشركوكلالمصرف تم تعيين لجنة التدقيق من قبل المجلس لمساعدته في استيفاء مسؤوليات الرقابة في 

والشركات الزميلة الجوهري فيما يتعلق بما يلي:

للمجموعة؛الماليةالتقاريرإعدادوعمليةالموحدةالماليةالبياناتنزاهةضمان ·
المخاطر؛إدارةوهيكلالجودةوضمانالداخلية،الرقابةونظمالماليةالبياناتمراجعة·
الداخلية؛التدقيقوظائفأداءمراجعة·
لمجموعة؛لالموحدةالماليةللبياناتالمستقلالسنويوالتدقيقالماليةالبياناتإعدادعلىالداخليةالرقابةمراجعة·
ووأدائهم؛واستقالليتهمكفاءاتهموتقييمالخارجيينالحساباتمدققيبإشراكالمجلستوصية·
.األعمالبأنشطةالمتعلقةوالتشريعيةالقانونيةللمتطلباتالمجموعةامتثالضمان·

تتم إدارة واجبات ومسؤوليات اللجان من خالل ميثاق رسمي موافق عليه.

”GRM“ مجموعةالمخاطر إدارة ٤٢,١,٢

هي لجنة مستقلة تعمل بصورة مقربة من اإلدارات األخرى، حيث إنها تعمل على للمجموعةإدارة المخاطرإن لجنة 
مجموعة رئيس إدارة إدارة مخاطر ال. يترأس ثانيكخط دفاع دعم أنشطتها وحماية مخاطر المجموعة في نفس الوقت

مسؤوليات هي كاآلتي:٦مخاطر المجموعة الذي يتولى 

االلتزام بسياسات وإجراءات المخاطر ضمن المجموعة؛على إطار مناسب إلدارة المخاطر وضمان الحفاظ ·
التحقق من االلتزام بالتوجيهات والقوانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي اسواقنا خارج البالد؛·
؛ المحافظة على العالقات العامة مع أجهزة التنظيم المحلية بالنسبة إلى إدارة المخاطر·
هيئاتها المفوضة؛ضمنالموافقة على معامالت التمويل التجارية وتمويل األفراد ·
عمليات السيطرة على المخاطر؛ ونماذج والمحافظة على أنظمة و·
ضمان منهج قوي في منح التمويالت لدعم كافة قطاعات األعمال.·

مخاطر المجموعة من أفراد رئيسيين ومختصين في المخاطر المجربة يقومون بإدارة إدارةإلى رئيس التقاريرترفع 
المخاطر من بينها الخدمات المصرفية اإلجمالية، والخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية من مجاالت محددة 

. إن المؤسسة ومخاطر السوقمخاطرالتجارية والمخاطر التشغيلية والسيطرة االئتمانية وإدارة اإلصالحات وإدارة 
تمتد عبر كافة وحدات األعمال للمصرف وفي جميع المناطق الجغرافية التي يعمل إدارة مخاطر المجموعةمسؤوليات 

فيها المصرف.
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-٨١-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مقدمة (تتمة)٤٢,١

(تتمة)”RMG“مجموعة إدارة المخاطر ٤٢,١,٢

وأنظمة إصدار التقارير (تتمة)قياس المخاطر ٤٢,١,٣

لجنة االئتمان
يتم مراجعة واعتماد جميع عروض أعمال المتعاملين من خالل لجنة ائتمان ممنوحة صالحية متفق عليها من قبل 

ة من خالل منهج قوي وموسع للكفاءات. تتم عملييتم تعيينهم المجلس. تتكون اللجنة من موظفي ائتمان ذو خبرة معينين 
مانية . إن عملية اعتماد العروض االئترئيس إدارة مخاطر المجموعةالتعيين من قبل الرئيس التنفيذي بناًء على توصيات 

ن األعمال المتعاملين والحدود المتاحة للجنة يتم قيادتها بشكل مفصل خارج المصرف في دليل سياسات وإجراءات االئتم
بحيث تتم مراجعتها يشكل دوري.

:القدرة التي تتيح لهامجموعة إدارة المخاطر علىحافظ تمن أجل رصد ومراقبة المخاطر بشكل فعال، 

إعداد تقارير المحافظ بناًء على مؤشرات كتركز المحافظ حسب القطاع الجغرافي أو االقتصادي والمنتجات ·
في تحليل وإدارة جودة المحافظ بصورة عامة.ومعدالت المخاطر ومؤشرات أخرى تستخدم

مراقبة سالمة وتوافق المعلومات المشتملة على معدالت المخاطر ومخاطر الهجرة والخسائر وإجمالي االنكشاف ·
وصيانة قاعدة بيانات الخسائر المركزية للتحكم ولتحليل الخسائر.

طر رأس المال.وضع عوامل لتستخدم في حساب الخسائر المتوقعة ومتطلبات مخا·
توحيد معلومات إدارة المحافظ والتقارير الستخدام المديرين التنفيذيين ومجلس اإلدارة.·
تأسيس والمحافظة على مجموعة من المؤشرات التحذيرية المبكرة للتعرف على المخاطر الجديدة.·

رر.المكتسبة والتي تحصل بشكل متكيتم إصدار تقرير مفصل عن مخاطر الصناعات والمتعاملين والمخاطر الجغرافية 
راءمدالتي تعقد مع كبارالمرحليةمحفظة المراجعاتفي سلسلة من متقاربيتم فحص هذه التقارير ومناقشتها بشكل 

التعديالت على معايير التمويل وغيرها من المبادرات وقرارات بشأن الرغبة في المخاطرة يتم أخذ األعمال والمخاطر. 
على والمخاطرجنة سياسةولوالقيادةالرئيس التنفيذي، علىجتماعات. يتم عرض تقارير المخاطر نتيجة لهذه اال

المجلس بشكل دوري.  تحدد اإلدارة العليا المخصصات المناسبة لخسائر التمويالت بصورة شهرية.

تقوم المجموعة بالحصول على ضمانات ألجل تخفيض مخاطر االئتمان.

طـرتركـز المخا٤٢,١,٤

يسعى المصرف إلى إدارة تعرضه لمخاطر االئتمان من خالل توزيع أنشطة التمويل لتفادي تركزات المخاطر غير 
المناسبة عند أفراد أو مجموعات من المتعاملين في صناعة أو قطاع أعمال معين. كما تحصل اإلدارة على الضمانات 

عند اللزوم.

).١٨) و(١٧مبينة ضمن اإليضاحين (إن تفاصيل محتويات محفظة التمويالت 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٨٢-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مقدمة (تتمة)٤٢,١

التدقيق الداخلي للمجموعة٤٢,١,٥

يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر في المصرف دوريًا من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بفحص دقة اإلجراءات 
لتدقيق الداخلي نتائج كل التقييمات مع اإلدارة وتنقل كل النتائج والتوصيات وكيفية تقيد المصرف بها. تناقش مجموعة ا

إلى لجنة التدقيق. يقوم رئيس مجموعة التدقيق الداخلي بإرسال التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق مما يدل على استقالليته 
وموضوعيته في جميع عمليات التدقيق التي تتم داخل المصرف.

”ICAAP“عملية تقييم كفاية رأس المال ٢بازل ٤٢,١,٦

، IIمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك كجزء من النظام التنظيمي الدولي بازل تطلب ، ٢٠٠٩منذ عام 
ةمعروفال-عن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال اإلمارات العربية المتحدة تقريرًافي كل مصرف بأن يقدم
تنسجمالماضية. الثماِنفي كل من السنوات الخاص به ICAAPتقرير وتقديمإعدادبالمصرف قام ". ICAAPباسم "
المخاطر التي بدورها تنتج مجموعة واسعة من حدود لحجموفقًا في المخاطرة المصرفرغبةمعاإلجراءاتهذه 

الشاملة.المصرفستراتيجية اووفقضمن الموضوعة مخاطر ال

مخاطر االئتمان٤٢,٢

كبد مما يؤدي إلى تبالوفاء بالتزاماتهتتمثل مخاطـر االئتمـان في عدم التزام أحد األطـراف لعقـود االدوات المالية 
الطرف اآلخر لخسائر مالية. تحاول المجموعة ضبط مخاطر االئتمان من خالل ضوابط استخدام السوق المستهدف 

يعامل المصرف من منظور بيان المخاطر، واستخدام معايير قبول المخاطر التعالي التركيز الذي يعرف مع من سيت
تحدد نوع وحجم المخاطر التي يستعد المصرف لتحملها مع كل طرف مقابل. يتم استخدام هذه األدوات الهامة باالقتران 

حـددة، واالستمـرار في مع مراقبة احتمالية التعرض لمخاطر االئتمان والحد من التركيز على التعامل مع أطراف م
تقييم القدرة االئتمانية لألطـراف األخرى. باإلضافة إلى متابعة حدود االئتمان، يقوم المصرف بإدارة المخاطـر 
المتعلقة بأنشطة المتـاجرة عن طريق الدخول في اتفاقيات التسوية وترتيبات الضمان مع األطراف األخرى حسب ما 

ها على معامالت أو توزيعالحاالت بإلغاءلتعرض للمخاطر. وقد يقوم المصرف في بعض تقتضيه الحالة للحد من فترة ا
أطراف أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان.

قام المصرف بتأسيس عملية مراجعة لنوعية االئتمان لتقديم تعريف مبكر عن التغيرات الممكنة في الكفاءة االئتمانية 
ات الدورية. إن عملية مراجعة نوعية االئتمان ُتسمح للمصرف بإجراء تقييم لألطراف المقابلة وتشمل مراجعات الضمان

للخسارة المحتملة كنتيجة للمخاطر التي يتعرض لها والقيام بإجراء تصحيحي.

"موديز" الذي ينظر إليه كمقياس عالمي. المخاطر جميع التعرضات االئتمانية التجارية يتم تصنيفها على أساس محلل 
لقاعدة عدة طرق تصنيف لمختلف قطاعات األعمال التي تم احتوائها بشكل جيد. يتم أيضًا تطبيق طريقة تدعم هذه ا

.لسلوكاتقييم وجداولطبيقاتتباستعمال يتم تقييمها المتعاملينلمخاطرتعرضاتالتقييم مخاطر التسهيالت. 

مخاطر االلتزامات المتعلقة باالئتمان
ضمان لعمالئه والتي قد تتطلب قيام المصرف بسداد المدفوعات بالنيابة عنهم. يتم خطاباتيقوم المصرف بتوفير 

تحصيل هذه المدفوعات من المتعاملين بناًء على شروط خطابات الضمان. تعرض هذه المدفوعات المصرف لمخاطر 
بنفس العمليات والسياسات الرقابية.تخفيضهامماثلة لمخاطر التمويالت ويتم 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٨٣-

المخاطر (تتمة)إدارة ٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ باالعتبار أية ضمانات وتعزيزات ائتمانية٤٢,٢,١

يظهر الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بيان المركز المالي الموحد. إن الحد األقصى 
بإجمالي المبلغ بدون األخذ بالحسبان استخدام اتفاقيات المقاصة اإلطارية واتفاقيات الرهن.للتعرض موضح 

إجمالي التعرض األقصى
٢٠١٧

إجمالي التعرض األقصى
٢٠١٦

ألف درهمألف درهمإيضاحات

أرصدة ووكاالت لدى مصارف إسالمية
١٥٢,٧٦٥,٩٠٣٤,٢٤٦,١٥٨ومؤسسات مالية أخرى

١٦٢,١٢٥,٢٤٩١,٨٢٧,٧١٠مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
١٧٣٥,١٤٥,٤٥٢٣٨,١٦٧,٨٥٥مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

١٨٤٤,٦٠٤,٥٤٣٤٣,٢٠١,٣٣٠تمويالت إجارة
استثمارات في صكوك إسالمية مقيسة

١٩١٠,٠٦٤,٨٣٠٩,١٦١,٥٩١بالتكلفة المطفأة
٢٠١,٣٧٧,٤٩١١,٢٦٣,٢٣٠بالقيمة العادلةاستثمارات مقيسة
٢,٣٧٦,٢٦٤١,٣٨٣,٦٥٧موجودات أخرى

٩٨,٤٥٩,٧٣٢٩٩,٢٥١,٥٣١

٣٦١١,٧٨٨,٠٥٧١١,٧٧٢,٩٦٢مطلوبات محتملة
٦٦٦,٩٤٥٣٨٦,٩٣٩التزامات 

١٢,٤٥٥,٠٠٢١٢,١٥٩,٩٠١اإلجمالي

١١٠,٩١٤,٧٣٤١١١,٤١١,٤٣٢إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

تركز مخاطر االئتمان٤٢,٢,٢

يتم إدارة تركز مخاطر االئتمان حسب المتعامل / الطرف المقابل وحسب المنطقة الجغرافية والقطاع االقتصادي. كما 
٧,٣٩٦,٥٧٢: ٢٠١٦ألف درهم (٨,١٠٤,٥٤٦بلغت قيمة أكبر خمس تعرضات ائتمان مبلغ ٢٠١٧ديسمبر ٣١في 

ألف درهم) قبل احتساب الضمانات أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى.

توزع الموجودات والمطلوبات للمجموعة حسب المنطقة الجغرافية لألطراف المقابلة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٨٤-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

مخاطر االئتمان (تتمة)تركز٤٢,٢,٢

إن توزيع الموجودات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر االئتمان حسب المنطقة الجغرافية هو كاآلتي:

وودائع الوكالةاألرصدة
اسالميةمصارفلدى

أخرىماليةومؤسسات
معومضاربةمرابحة

ماليةمؤسسات
وتمويالتمرابحة
إجارةتمويالتأخرىإسالمية

استثمارات في الصكوك 
اإلسالمية مقيسة بالتكلفة 

المطفأة
مقيسةاستثمارات

مجموعأخرىموجوداتبالقيمة العادلة
درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف

٢٠١٧ديسمبر ٣١
٦٨٤,١٢٥١,٩٥٧,٨٤٦٣٣,٨٨٥,٣٤٣٤٢,٦٦٨,٣٥٣٧,٤٤٣,٤٦٨٨٤٢,٣٢٤٢,٢٩٣,٤٠٠٨٩,٧٧٤,٨٥٩اإلمارات العربية المتحدة
٢٧٤,٤٨٣١٦٧,٤٠٣٧٨٣,٧٦٨١,٠٢٥,٢٠٣١,٣٦٥,٤٥٥٣٩,٨٩١٨٢,٧٩٥٣,٧٣٨,٩٩٨باقي دول الشرق األوسط

٨٦٠,٨٥٣--٢١٠,٦٧٩٣٨٦,٦٥٦١٠٠,٣٧٢-١٦٣,١٤٦أوروبا
٢٦٥,٦٦٢٥٢٤,٣٣١١,١٥٥,٥٣٥٤٩٥,٢٧٦٦٩٤,٠٨٥,٠٢٢-١,٦٤٤,١٤٩أخرى

٢,٧٦٥,٩٠٣٢,١٢٥,٢٤٩٣٥,١٤٥,٤٥٢٤٤,٦٠٤,٥٤٣١٠,٠٦٤,٨٣٠١,٣٧٧,٤٩١٢,٣٧٦,٢٦٤٩٨,٤٥٩,٧٣٢الموجودات المالية الخاضعة لمخاطر االئتمان

٢٠١٦ديسمبر ٣١
٢,١٣٢,٤٨٧١,٥٦١,٣٤١٣٦,٦٤١,٨٥٥٤١,٠٩٨,١١٠٦,٦٨٥,٦١٧٨٤٦,٢٣٧١,٢٤٠,٨٧٦٩٠,٢٠٦,٥٢٣اإلمارات العربية المتحدة
٧٨٤,٥٣٥٢٢٨,١٥٣٩٥٠,٢٩٧١,٠٦٦,٤٣٥١,٢٩٥,٢٥٤٣٤,٥٤٧١٣٩,٤١٢٤,٤٩٨,٦٣٣باقي دول الشرق األوسط

٧٣٨,٨٧١-١١٣,٨٤٤٩,٠٦٦٢٠١,٨٦٥٣٢١,٨١١٩٢,٢٨٤١أوروبا
١,٢١٥,٢٩٢٢٩,١٥٠٣٧٣,٨٣٨٧١٤,٩٧٤١,٠٨٨,٤٣٦٣٨٢,٤٤٥٣,٣٦٩٣,٨٠٧,٥٠٤أخرى

٤,٢٤٦,١٥٨١,٨٢٧,٧١٠٣٨,١٦٧,٨٥٥٤٣,٢٠١,٣٣٠٩,١٦١,٥٩١١,٢٦٣,٢٣٠١,٣٨٣,٦٥٧٩٩,٢٥١,٥٣١الموجودات المالية الخاضعة لمخاطر االئتمان

هي متعلقة بشكل أساسي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.٤٢,٢,١إن مخاطر االئتمان الناشئة عن بنود خارج بيان المركز المالي والمذكورة في إيضاح 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٨٥-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

(تتمة)تركز مخاطر االئتمان ٤٢,٢,٢

الموجودات المالية والمطلوبات وااللتزامات الطارئة للمجموعة حسب القطاع االقتصادي هو كاآلتي:توزيعإن 

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

٤,٠٦٦,٣١٥٢,٣٤٢,٢٩٨القطاع الحكومي
٥,٤٦٢,٢٢٩٥,٦٠٥,٤٠١القطاع العام

٨,٩١١,٣٨٥٩,١٨٧,٦١٦المؤسسات المالية
٧,١٣٠,١٦٠٩,٣١٤,٧٠٣التجارة والصناعة
٧,١٣٤,٠٤٥٨,٥٩٣,٥٦٨البناء والعقارات

٧٣٨,٨٣٤٧٠٢,٧٨٦الطاقة
٤٩,٩٦٨,٧٥٣٤٨,٤٧٧,٩٦٧أفراد

١٥,٠٤٨,٠١١١٥,٠٢٧,١٩٢أخرى

٩٨,٤٥٩,٧٣٢٩٩,٢٥١,٥٣١موجودات مالية خاضعة لمخاطر االئتمان

تقييم االنخفاض٤٢,٢,٣

٩٠من االعتبارات الرئيسية لتقييم االنخفاض هي التخلف عن السداد بعد موعد استحقاق المبلغ األصلي أو الربح مدة 
يومًا أو عندما تواجه األطراف المقابلة صعوبات واضحة في التدفقات النقدية أو عندما ينخفض التصنيف االئتماني 

ة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. تتناول المجموعة تقييم لألطراف المقابلة أو عندما تصبح األطراف المقابل
االنخفاض في منحيين: تقسيم خسائر انخفاض الموجودات المالية فرديًا وتقييم خسائر انخفاض الموجودات المالية 

.جماعيًا

تقييم خسائر انخفاض الموجودات المالية فرديًا
ة للتمويالت الفردية والهامة كالً على حدة. يأخذ المصرف في عين االعتبار األمور تحدد المجموعة المخصصات المناسب

التالية عند تقييم االنخفاض: استمرارية خطط عمل األطراف المقابلة قدرتها على تحسين األداء عند مواجهة صعوبات 
ن، دعم المالي والقيمة الصافية للضماالمتوقع، وتسلمه والتوزيعات المتوقعة عن حدوث اإلفالس، توفر الالمبلغمالية، 

شهري.على أساسووقت التدفقات النقدية المتوقعة. يتم تقييم خسائر االنخفاض 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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-٨٦-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

تقييم االنخفاض (تتمة)٤٢,٢,٣

مخصصات انخفاض جماعية على الموجودات المالية
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 مجموعة تقييمموضوعي على االنخفاض بصورة منفردة. يتم 
على حده.

القيمة للمجموعة حتى لو لم يتوافر الدليل الموضوعي على يأخذ التقييم الجماعي في عين االعتبار احتمالية انخفاض 
االنخفاض بصورة منفردة. يتم توقع خسائر االنخفاض عن طريق األخذ بعين االعتبار: الخسائر التاريخية للمجموعة، 

فردة، ناألوضاع االقتصادية الحالية، فترة التأخير المتوقعة بين احتمالية حدوث الخسائر وتقييم االنخفاض بصورة م
ن مخصصات االنخفاض للتأكد مبتقييمتقوم إدارة االئتمان والمتوقع تسلمه أو استرجاعه عن تحديد قيمة االنخفاض.

توافقها مع سياسة المصرف.

التمويليةالموجوداتشطب
لمصرف. لقام مجلس اإلدارة بوضع سياسات تتعلق بتوقيت وكمية المخصصات وكميات الشطب لكافة محافظ التمويل 

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.

تمانية األخرىوالتعزيزات االئالضمانات٤٢,٢,٤

إن حجم ونوع الضمان المطلوب يعتمد على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. تطبق ارشادات موثقة بالنسبة لعملية 
الضمانات ومؤشرات التقييم.أنواعقبول 

للضمانات التي يتم الحصول عليها هي كالتالي:الرئيسيةإن األنواع 
عكوسة: النقد أو األوراق المالية؛الشراء الملمعامالت إعادة الشراء وإعادة ·
ونيات التجارية واألوراق المالية؛ وللتمويل التجاري: الرسوم على الممتلكات العقارية والمخزون والمدي·
لصالح المصرف.وتحويل الرواتبالتمويل الشخصي: رهن األصول، رهن العقارات ·



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٨٧-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

االئتمان (تتمة)مخاطر ٤٢,٢

والتعزيزات االئتمانية األخرى (تتمة)الضمانات٤٢,٢,٤

في تاريخ التقرير:أقل كماأيهما لتمويل المتعاملين الجدول أدناه، قيمة الضمانات أو الرصيد القائم يوضح

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

غير منخفض القيمةتمويل المتعاملين مقابل
٢٤,٥٠١,٠٥٦٢٤,٣٢٤,٠٦٨ممتلكات

١٧٩,٩٩٦١٣٣,٠٣٠أوراق مالية
٤٧٢,٧٠٢١٩٣,٩٠١هامش النقد ورهن عقاري على الودائع الثابتة

٦,٤٤٩,٠٦٩٧,١٢١,٩٨١أخرى

٣١,٦٠٢,٨٢٣٣١,٧٧٢,٩٨٠

مقابل القيمة بصورة فردية المنخفضة
١,٦٠١,٨٨٦١,٢٨٣,٦٣٦ممتلكات

٤٧,٧٣٠١٣,٨٠٩أوراق مالية
١١,٣٦٤٢٢,٣٦٢هامش النقد ورهن عقاري على الودائع الثابتة

١٠٤,٣٠٧١٧٧,٠٨٨أخرى

١,٧٦٥,٢٨٧١,٤٩٦,٨٩٥

٣٣,٣٦٨,١١٠٣٣,٢٦٩,٨٧٥

يحصل المصرف أيضًا على ضمانات من الشركات األم من أجل منح تمويالت للشركات التابعة لها، لكن لم يتم إدراج 
أعاله. الجدولعوائدها في 

تراقب اإلدارة بشكل دوري القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقًا لالتفاقية المذكورة وتراقب أيضًا 
للضمانات التي تم الحصول عليها من خالل مراجعتها لكفاية مخصص خسائر االنخفاض.القيمة السوقية 

يقوم المصرف كذلك باستخدام اتفاقيات المقاصة اإلطارية مع األطراف األخرى.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٨٨-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

نوعية االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية ٤٢,٢,٥

إن نوعية االئتمان للموجودات المالية تدار من قبل المصرف باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. يظهر الجدول 
ومؤسسات مالية أخرى، مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مصارف اسالميةأدناه نوعية االعتماد ألرصدة ووكاالت لدى 

ادًا إلى نظام التصنيف االئتماني لدى المجموعة.مالية، مرابحة، إجارة وتمويالت إسالمية أخرى. استن

٢٠١٧٢٠١٦ما يعادل تصنيف موديز
ألف درهمألف درهم

مخاطر قليلة
--١Aaaفئة الخطر تصنيف 
٣Aa1-A3٥,٨٩٥,٩٨٥٤,١٨٢,٣١٥و ٢فئة الخطر تصنيف 
٤A2 – Baa3٨,٥٩٧,٨٢٤١٢,٥٤٥,٤١٤فئة الخطر تصنيف 

٦Ba1-B3٦٠,٠٢٩,١٤٨٥٩,٧٢٨,٣٠٤+ و٦و٥الخطر تصنيف فئة 

مخاطر عادية
٧Caa1-Caa3٦,١٠٤,٦٢٢٧,٦٨٢,٠٤٧و-٦فئة الخطر تصنيف

مخاطر مرتفعة
١٠٤,٠١٣,٥٦٨٣,٣٠٤,٩٧٣و ٩، ٨فئة الخطر تصنيف 

٨٤,٦٤١,١٤٧٨٧,٤٤٣,٠٥٣

الحفاظ على تصنيفات دقيقة ومتناسقة للمخاطر عبر محفظة االئتمان. وهذا يسهل تركيز إن سياسة المجموعة هي 
اإلدارة على المخاطر المعمول بها والمقارنة بين مخاطر االئتمان في جميع خطوط األعمال التجارية والمناطق الجغرافية 

، جنبا إلى جنب مع والنوعيةالماليةوالمنتجات. ويتم دعم نظام التصنيف من خالل مجموعة متنوعة من التحليالت 
لية جميع تصنيفات المخاطر الداخاقتراحمعلومات السوق لتوفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل. تم 

انتظام. إن تصنيف المخاطر وتحديثها بنموذج لمختلف الفئات وتستمد وفقا لسياسة المجموعة في التصنيف. ويتم تقييم 
موازي لشركة مودي يتعلق فقط ببعض التعرضات في كل فئة من فئات تصنيف المخاطر. تم خالل السنة التقييم ال

إدراج عدد من طرق التقييم الجديدة المتعلقة بقطاعات عمل معينة.

تمويالت المرابحة، اإلجارة واألخرى التي تم التفاوض حولها 
نة مبلغ خالل السليست ذات عالقة والتي تم التفاوض حول شروطهاإلى أطراف لتمويالت الدفترية لقيمة البلغ إجمالي

ألف درهمًا).١,٠٥٧,٢١٤: ٢٠١٦ألف درهمًا (٢,٤٤٥,٩٧٠
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٨٩-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

نوعية االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية (تتمة)٤٢,٢,٥

ل أقصىالجدوسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يظهر تقوم المجموعة بقياس تعرضها للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم المرحلة اإلجمالية للموجودات المالية ناقصًا المبالغ المقاصة وخ
خرى واستثمارات في صكوك إسالمية مقيسة بالتكلفة المطفأة.التعرضات لمخاطر االئتمان/مخاطر األسعار للمرابحة والمضاربة واإلجارة وتمويالت إسالمية أ

بنوكمعالوكالةوودائعأرصدة
إجارةتمويالتأخرىإسالميةوتمويالتمرابحةماليةمؤسساتمعومضاربةمرابحةأخرىماليةومؤسسات

مقيسةفي صكوك إسالمية استثمارات
بالتكلفة المطفأة

ديسمبر٣١ديسمبر٣١ديسمبر٣١ديسمبر٣١ديسمبر٣١
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

خاضع النخفاض القيمة بصورة فردية
--٧٥٨,٥١٧٦٩١,٨٦٤٨٦١,٣٦٣٥٥٩,٤٥٧----تسهيالت متعثرة

١٢,٨٠٢-٦٢٢,١٥٦٥٥٦,٣٥٦٧٣٨,٢٠٢٦٧١,٠١٢----مشكوك في تحصيلها
٦٤,٩٢٩٦٥٥,٦١٠٤٨٣,٦١٤٣٧٧,٧٢٠٢٧٧,٧٤١١٢,٨٠٢٩١,٨١٣---خسائر

٦٤,٩٢٩٢,٠٣٦,٢٨٣١,٧٣١,٨٣٤١,٩٧٧,٢٨٥١,٥٠٨,٢١٠١٢,٨٠٢١٠٤,٦١٥---القيمة اإلجمالية
)٩٨,٢٧٧()١٢,٨٠٢()٤٠٩,١٨٦()٤٦٤,٠٥١()٨٥٣,١٥٤()١,٠٤٣,١٩٦()٦٤,٩٢٩(---مخصص النخفاض القيمة الفردي

----٦,٣٣٨-٩٩٣,٠٨٧٨٧٨,٦٨٠١,٥١٣,٢٣٤١,٠٩٩,٠٢٤

مستحق الدفع وغير منخفضة
--٣٠٢,١٩٢٤٤٥,٢٦١٢٢٠,٢٦٠٢٩٦,٢٢٨----يومًا٩٠أقل من 

--٢٣,٧٩٤١٠٢,٠٧٣٢٦١,٧٣٠٣٥٣,٠٤٤----يومًا٩٠أكثر من 

----٣٢٥,٩٨٦٥٤٧,٣٣٤٤٨١,٩٩٠٦٤٩,٢٧٢--

٢,٧٦٥,٩٠٣٤,٢٤٦,١٥٨٢,١٢٥,٢٤٩١,٧٦٢,٧٨١٣٢,٧٨٣,١٨٣٣٥,٨٨٨,٦٨٧٤٢,١٤٥,٢٦٨٤١,٠٤٣,٨٤٨١٠,٠٥٢,٠٢٨٩,٠٥٦,٩٧٦غير مستحق الدفع أو غير منخفض

--)٩٢٧,٧٠٨()٨٦٠,١٧٣()٩٦٨,٦١٥()٨٥٢,٩٤١(----مخصص جماعي النخفاض القيمة

٢,٧٦٥,٩٠٣٤,٢٤٦,١٥٨٢,١٢٥,٢٤٩١,٧٦٢,٧٨١٣٣,٢٤٩,٣١٥٣٦,٣٤٦,٠٨٦٤٣,٢٨٠,٣١٩٤١,٨٦٤,٤٣٦١٠,٠٥٢,٠٢٨٩,٠٦٣,٣١٤القيم الدفترية



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٩٠-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

نوعية االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية (تتمة)٤٢,٢,٥

التحليل الزمني للمبالغ المتأخرة موضح أدناه:

التحليل الزمني للمبالغ المتأخرة ولكن غير المنخفضة

إجمالييومًا٩٠من أكثر يومًا٩٠-٦١يومًا ٦٠-٣١يومًا٣٠أقل من 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧
٢٤٠,٤١٨٣٧,٣٩٠٢٤,٣٨٤٢٣,٧٩٤٣٢٥,٩٨٦المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى

١١٠,٣١٤١٠٠,٤٥٦٩,٤٩٠٢٦١,٧٣٠٤٨١,٩٩٠تمويالت اإلجارة

٣٥٠,٧٣٢١٣٧,٨٤٦٣٣,٨٧٤٢٨٥,٥٢٤٨٠٧,٩٧٦

٢٠١٦
٢٠٤,٢٥٨١٣٧,٧٨٥١٠٣,٢١٨١٠٢,٠٧٣٥٤٧,٣٣٤المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى

١٠٣,٠٦٤٣٨,٢٤٩١٥٤,٩١٥٣٥٣,٠٤٤٦٤٩,٢٧٢تمويالت اإلجارة

٣٠٧,٣٢٢١٧٦,٠٣٤٢٥٨,١٣٣٤٥٥,١١٧١,١٩٦,٦٠٦

بمخصص خسائر االنخفاض على مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى وتمويالت اإلجارة لمزيد من المعلومات المفصلة المتعلقة 
.١٨و١٧يرجى االطالع على اإليضاحات 

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل٤٢,٣

تيجة نإن مخاطر السـيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية عند استحقاقها أو
حاالت الضغط تنتج مخاطر السيولة من تدني درجة التصنيف االئتماني أو حدوث اضطرابات في األسواق المالية مما قد يتسبب 
في نضوب مصادر التمويل. وللوقاية من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة 

يد جيد للنقد والبنود المماثلة للنقد واألوراق المالية القابلة للتداول. إن هذا يتضمن تقييم التدفقات في االعتبار، واالحتفاظ برص
ووجود ضمانات عالية الجودة والتي يمكن استخدامها لتأمين تمويالت إضافية إذا وصيانة ومراقبة المخزونالنقدية المتوقعة
ما احتاج األمر.

متنوعة يمكن تسييلها بسهولة في حال مواجهة مشاكل في التدفقات النقدية. كما تتمتع المجموعة تحتفظ المجموعة بمحفظة أصول 
بموافقات ائتمان يمكنه استخدامها لتتمكن من الوفاء بالتزامات السيولة. باإلضافة إلى ذلك، يمتلك المصرف ودائع إلزامية مع 

، مع األخذ باالعتبار مجموعة متنوعة من سيناريوهات الضغطمن خاللوإدارته المصرف المركزي. يتم تقييم وضع السيولة
المتعلقة باألسواق عامة وبالمجموعة خاصة.الشديدة ولكنها مقبولة العوامل الضاغطة 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٩١-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل (تتمة)٤٢,٣

أمواله الخاصة وودائع منالمصرفضمن السيولة للمصرف باإلضافة إلى سيولة االستثمارات تإن الجودة العالية لمحفظة 
المتعاملين، حيث يساعد ذلك المصرف على المحافظة على تدفقات نقدية ثابتة. حتى تحت االحتماالت األسوأ، باستطاعة 

المصرف الحصول على النقد الالزم للوفاء بمتطلبات المتعاملين وللوفاء بالتزاماته.

ستخدم المصرف الوسيلة األساسية لعملية مراقبة السيولة والتي تكون بمقارنة االستحقاقات، والتي تتم حسب مدة محددة ي
اإلضافة بوللعمالت المختلفة. يتبع المصرف إجراءات محددة لمتابعة التراكمات السلبية للتدفقات النقدية على فترة زمنية محددة.

وعة متنوعة من معدالت مخاطر السيولة واالحتفاظ بخطة تمويل طارئة حديثة.لذلك، يقوم المصرف بمراقبة مجم

نةيالخز٤٢,٣,١

عن الرئيسيةةأيضا المسؤولوهيوالهيكل المالي العام. المصرفنة هي المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات يالخزإن 
.مصرفإدارة التمويل ومخاطر السيولة لل

")ALCO("األصول وااللتزاماتجنةل٤٢,٣,٢

الهدف النهائي إن . خالل الشركة") على تخطيط وشراء وتوجيه تدفق األموال ALM("االلتزاماتعملية األصول وإدارة تركز 
لمقيسةامع مرور الوقت، في حين أخذ مخاطر األعمال بثبات حقوق ملكيةمستقرة كافية وبناء عائداتمن هذه العملية هو توليد 

المحددة التي تصف الهدف، ودور ووظيفة ALMسياسةالمصرف في المخاطرة. لدى المصرفالرغبة اإلجمالية بالتماشي مع
حمل مسؤولية اتخاذ تالتيالمصرف هيئة داخل ال، وهي لجنة األصل وااللتزامهذه العملية حول تدور . األصل وااللتزامجنة ل

المصرفيا من اإلدارة العلوااللتزاماألصلجنة لالمالي. تتألف بالمركزالقرارات االستراتيجية المتعلقة بإدارة المخاطر المتعلقة 
مرة كل شهر.في العادة بما في ذلك الرئيس التنفيذي وتجتمع 

إدارة مخاطر السيولة٤٢,٣,٣

من قبل المجموعة ومتابعتها من قبل فريق منفصل من قسم خزينة المجموعة تتضمن اآلتي:إن عملية إدارة مخاطر السيولة 

عمليات تحويل يومية، مدارة من خالل متابعات التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من أن المتطلبات سيتم الوفاء بها. إن هذا ·
الت للمتعاملين.يتضمن متابعة التمويالت عندما تستحق للمصرف أو عند منح التموي

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.·
إدارة تركزات ومجموعات استحقاقات الديون.·



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٩٢-

(تتمة)إدارة المخاطر ٤٢

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل (تتمة)٤٢,٣

تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية ٤٢,٣,٤

يلخص الجدول المبين أدناه قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المصرف لغاية تاريخ االستحقاق التعاقدي.

أشهر٣اقل من 
أشهر ٣من 
سنةإلى

٥من سنة إلى 
سنوات

٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠١٧ديسمبر ٣١

الموجودات
٢١,٤٦٧,٢٠٥---٢١,٤٦٧,٢٠٥نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

أرصدة ووكاالت لدى مصارف اسالمية ومؤسسات
مالية أخرى

١,٥٨٥,١٠٢١٤٧,١٨٢٩٦٧,٤٨٠٦٦,١٣٩٢,٧٦٥,٩٠٣

٢,١٢٥,٢٤٩--١,٩٥٧,٨٤٦١٦٧,٤٠٣مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
٢,٧٣٩,٣٤٢٨,٨٢٥,٤٧٩١٥,٠٢٥,٢٣٤٦,٦٥٩,٢٦٠٣٣,٢٤٩,٣١٥مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

١,٨٠٢,٦٠٨٣,٤٤٣,٨٦٩١٦,٣٠٥,٢٣٣٢١,٧٢٨,٦٠٩٤٣,٢٨٠,٣١٩تمويالت اإلجارة 
٦١٣,٠٠١٧٤٢,٣٢٦٥,٠٩٠,١٥١٣,٦٠٦,٥٥٠١٠,٠٥٢,٠٢٨في صكوك إسالمية مقيسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات

١,٥٢٦,٤٩٠-١,٥١٩,٢٨٢٧,٢٠٨-استثمارات أخرى مقيسة بالقيمة العادلة
٩٨٨,٧٨٨٩٨٨,٧٨٨---استثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالف

٢,٢٦٧,٢٦٧٥٥,٤٢٧١٨٩,٤٨٦١٢,٩٦٤٢,٥٢٥,١٤٤موجودات أخرى

٣٢,٤٣٢,٣٧١١٤,٩٠٠,٩٦٨٣٧,٥٨٤,٧٩٢٣٣,٠٦٢,٣١٠١١٧,٩٨٠,٤٤١موجودات مالية

٥,٢٩٧,١٥٨موجودات غير مالية

١٢٣,٢٧٧,٥٩٩إجمالي الموجودات

المطلوبات
٣,٦٨٨,٥٥٨--٣,٦٨١,٥٨٠٦,٩٧٨مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

١٠٠,٠٠٣,٦١٩-٩٥,٣٧٩,٩٦٩٤,١٢٩,٧٢٤٤٩٣,٩٢٦حسابات المودعين
٣,٠١٢,٢٥٨-١,٩٠٧,٦٤٤٣٣٩,١٥٠٧٦٥,٤٦٤مطلوبات أخرى

١٠٦,٧٠٤,٤٣٥-١٠٠,٩٦٩,١٩٣٤,٤٧٥,٨٥٢١,٢٥٩,٣٩٠إجمالي المطلوبات



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٩٣-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

وإدارة التمويل (تتمة)مخاطر السـيولة ٤٢,٣

تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية (تتمة)٤٢,٣,٤

أشهر٣اقل من 
أشهر ٣من 

إلى سنة
٥من سنة إلى 

سنوات
٥أكثر من 

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٦ديسمبر ٣١
الموجودات

١٩,٧٧٨,٣٣٩--١٩,٢٧٧,٩٣٥٥٠٠,٤٠٤نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي
أرصدة ووكاالت لدى مصارف اسالمية ومؤسسات

١,٣٧٩,٧٢٩١,٨٩٩,٦٥٥٩٠٠,٦٤٠٦٦,١٣٤٤,٢٤٦,١٥٨مالية أخرى
١,٧٦٢,٧٨١--١,٣٠٩,٩٠٥٤٥٢,٨٧٦مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية

٢,٩٧٣,٩٦٩٧,٨٤١,٨٤٠١٩,١١٧,٤٠٠٦,٤١٢,٨٧٧٣٦,٣٤٦,٠٨٦وتمويالت إسالمية أخرىمرابحة 
١,٨٥١,٩٧٣٤,٤٤٩,٥٤٢١٧,٤٩١,٢٩٣١٨,٠٧١,٦٢٨٤١,٨٦٤,٤٣٦تمويالت اإلجارة 

٥١٢,٣٣٧٧٠٨,٤٦٠٤,٣٦٩,٠٥٦٣,٤٧٣,٤٦١٩,٠٦٣,٣١٤في صكوك إسالمية مقيسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات
١,٣٩٦,٩٢٨-١,٣٨٢,٢١٧١٤,٧١١-استثمارات أخرى مقيسة بالقيمة العادلة

٧٥٣,٥٤١٧٥٣,٥٤١---استثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالف
١,٢٦٩,٥٧٠٦١,٠٢٩١٩٠,٩٨٦١٢,٧٥٥١,٥٣٤,٣٤٠موجودات أخرى

٢٨,٥٧٥,٤١٨١٧,٢٩٦,٠٢٣٤٢,٠٨٤,٠٨٦٢٨,٧٩٠,٣٩٦١١٦,٧٤٥,٩٢٣موجودات مالية

٥,٥٤٣,٨٠٢موجودات غير مالية

١٢٢,٢٨٩,٧٢٥إجمالي الموجودات

المطلوبات
٥,١٥٤,٢١٥---٥,١٥٤,٢١٥مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

٩٨,٨١٣,٧٥٢-٩٠,٨٣٩,٥٨٨٥,٩٩٨,٣٩٦١,٩٧٥,٧٦٨حسابات المودعين
٢,٨٦٣,١١٧-١,٨١٢,٦٩١٣٠٨,٨٢٩٧٤١,٥٩٧مطلوبات أخرى

١٠٦,٨٣١,٠٨٤-٩٧,٨٠٦,٤٩٤٦,٣٠٧,٢٢٥٢,٧١٧,٣٦٥إجمالي المطلوبات

ديسمبر متضمنًا السداد وااللتزامات ٣١الجدول أدناه يلخص المطلوبات المالية حسب تاريخ االستحقاق للمجموعة في تاريخ 
النقدية المتعلقة بسداد المبلغ األساسي واألرباح المستحقة حتى تاريخ االستحقاق.التعاقدية غير المخصومة بما فيها التدفقات 

سنةإلىأشهر٣من أشهر٣منأقل
٥إلى١من

سنوات
٥منأكثر

اإلجماليسنوات
درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف

٢٠١٧ديسمبر ٣١
المطلوبات 

٣,٦٨٩,٠١٢--٣,٦٨١,٩٩٠٧,٠٢٢مستحقة لمؤسسات ماليةمبالغ 
١٠٠,٠٥٨,٥٣٩-٩٥,٣٩٢,٠٢٥٤,١٥٩,١٩١٥٠٧,٣٢٣حسابات المودعين

٣,٠١٢,٢٥٨-١,٩٠٧,٦٤٤٣٣٩,١٥٠٧٦٥,٤٦٤مطلوبات أخرى

١٠٦,٧٥٩,٨٠٩-١٠٠,٩٨١,٦٥٩٤,٥٠٥,٣٦٣١,٢٧٢,٧٨٧إجمالي المطلوبات



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٩٤-

المخاطر (تتمة)إدارة٤٢

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل (تتمة)٤٢,٣

تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية (تتمة)٤٢,٣,٤

أشهر إلى سنة٣من أشهر٣أقل من 
٥إلى ١من 

سنوات
٥أكثر من 

اإلجماليسنوات
ألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٦ديسمبر ٣١
المطلوبات 

٥,١٥٤,٥٥١---٥,١٥٤,٥٥١مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية
٩٨,٩٠٩,٧٧٥-٩٠,٨٥٢,٦١٥٦,٠٣٦,٩٥٠٢,٠٢٠,٢١٠حسابات المودعين

٢,٨٦٣,١١٧-١,٨١٢,٦٩١٣٠٨,٨٢٩٧٤١,٥٩٧مطلوبات أخرى

١٠٦,٩٢٧,٤٤٣-٩٧,٨١٩,٨٥٧٦,٣٤٥,٧٧٩٢,٧٦١,٨٠٧إجمالي 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 الضمانات المالية 
القصوى للضمان في أقرب فترة يستدعى فيها الضمان.المصدرة بالقيمة 

أشهر٣أقل من 
أشهر٣من 

إلى سنة
٥إلى ١من 

سنوات
٥أكثر من 

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧
٨,٢٢٣,١٠٧١,٣٣٤,٤٦٤٢,٢١٧,٥٤٤١٢,٩٤٢١١,٧٨٨,٠٥٧المطلوبات الطارئة

١٨٠,٨٠٧--١٨٠,٨٠٧-االلتزامات

٨,٢٢٣,١٠٧١,٥١٥,٢٧١٢,٢١٧,٥٤٤١٢,٩٤٢١١,٩٦٨,٨٦٤اإلجمالي

٢٠١٦
٩,٨٤٨,١٥١١,١٠٩,٩٤٩٨٠٨,٥٥٠٦,٣١٢١١,٧٧٢,٩٦٢المطلوبات الطارئة

١٣٦,٧٢٨-١١,٤٣٦١٢٥,٢٩٢-االلتزامات

٩,٨٤٨,١٥١١,١٢١,٣٨٥٩٣٣,٨٤٢٦,٣١٢١١,٩٠٩,٦٩٠اإلجمالي

ال يتوقع المصرف أن يتم سحب جميع المطلوبات الطارئة أو االلتزامات قبل انتهاء مدتها.

مخاطر السوق٤٢,٤

تنشأ مخاطر السوق من تغيرات نسب الربح، أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. إن إدارة مخاطر السوق تحد من 
الخسائر المحتملة على االلتزامات القائمة والتي قد تنتج عن متغيرات غير متوقعة في نسب األرباح، أسعار صرف العمالت 

أو أسعار األسهم. إن المجموعة معرضة لتنويع األدوات المالية بما فيها األسهم، العمالت األجنبية والسلع.

دم المجموعة نماذج مالئمة وفقًا لما هو متعارف عليه في السوق لتقييم تولي المجموعة مخاطر السوق أولوية كبيرة. تستخ
مواقفها وتتلقى بانتظام معلومات السوق لضبط مخاطر السوق.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٩٥-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

إن آلية إدارة مخاطر السوق تتضمن العوامل التالية:

لعليا؛ وااللتزامات الخطرة ال تتعدى حدود المخاطرة والتركز المحددة من قبل اإلدارة اتطبيق حدود معينة للتأكد من ·
تقييمات مستقلة حسب سعر السوق ومطابقة أرصدة االلتزامات ومتابعة إيقاف الخسائر للمتاجرة في الوقت المناسب.·

خاطر السوق في معامالتها اليومية. يتم مراجعة لقد تم وضع اإلجراءات وحدود للتداول للتأكد من أن المجموعة تطبق سياسة م
تأكد من أن عملية إدارة تALCOهذه اإلجراءات بشكل منتظم للتأكد من أنها تتوافق مع سياسة المجموعة في إدارة المخاطر. 

مخاطر السوق تبقى دائمًا مجهزة بكوادر قادرة. كما تقوم المجموعة بالتقيد بمتطلبات المصرف المركزي.

الربحنسبمخاطر٤٢,٤,١

تتكون مخاطر الربح من احتمال التغيير في نسب الربح وتأثيرها على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. 
إن المجموعة معرضة لمخاطر نسب الربح من احتمال عدم مطابقة التدفقات النقدية المتعلقة بالموجودات واألصول واألدوات 

ن مالغير مدرجة في بيان المركز المالي التي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر
مخاطر معدل الربح وتأثيرها على بفيما يتعلق للمصرفالهيكليللمركزالدوريةالحدود المناسبة والمراجعة خالل وضع 

.ة لحقوق مساهمي المصرفلقيمة االقتصادياباإلضافة إلىالعوائد

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 الربح خالل السنة، بناًء على موجودات 

ديسمبر.٣١ات مالية تحمل نسب ربح متغيرة ومدرجة بعمالت مختلفة كما في أو مطلوب

العملة

النقاطفيالزيادة
األساسية
٢٠١٧

الدخل حساسية
على الموجودات 

والمطلوبات المالية 
درهمألف

فيالزيادة
األساسيةالنقاط

٢٠١٦

الدخل حساسية
على الموجودات 

والمطلوبات المالية 
درهمألف

٢٥٤٤,٧٨٠٢٥٤٠,٥٢٣درهم
٢٥٢٠,٩١٩٢٥٢١,٢٧٢دوالر أمريكي

٢٥١,٧٠٢)٢٠٨(٢٥يورو 
٢٥١,٠٣٦٢٥١,٨٣٢عمالت أخرى



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٩٦-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

مخاطر العمالت٤٢,٤,٢

تمثل مخاطر العمالت، مخاطر التغير في قيمة األداة المالية نظرًا للتغير في سعر صرف العمالت األجنبية. يوضح الجدول 
ديسمبر في موجوداته ومطلوباته المالية لغير المتاجرة ٣١التالي العمالت التي كان للمجموعة تعرض جوهري لها كما في 

تحليل يقدر نتيجة التغير في سعر صرف العملة األجنبية مقابل الدرهم اإلماراتي، مع اإلبقاء والتدفقات النقدية المتوقعة. إن هذا ال
على جميع المعطيات األخرى ثابتة، على بيان الدخل الموحد (نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

(نتيجة التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من لغير المتاجرة ذات عمالت أجنبية) وبيان حقوق المساهمين 
ات في شركات زميلة أدوات حقوق الملكية واستثمار–خالل الدخل الشامل اآلخر ذات عمالت أجنبية في بيان الدخل الموحد 

ائتالف).وشركات 

٢٠١٧ديسمبر ٣١

الزيادة في سعر %
العملة بالنسبة

التأثير على صافي 
الربح

ألف درهم

التأثير على حقوق 
المساهمين
ألف درهم

العملة

٥٣٥٩,٢٣٣٤,١٧٠دوالر أمريكي
٤,١٢٢)٩٧,٢١٣(٥يورو 

-٥٢,٩٦٢جنيه استرليني
٥٢٨,٨٢٣٢٣,٨٧٣عمالت أخرى

٢٠١٦ديسمبر٣١

العملة

٥٤١١,١٩٢٣,٩٣٨دوالر أمريكي
٣,٤٩٩)٢٩,٥٧٣(٥يورو 

-)٣,٤٤٩(٥جنيه استرليني
٥١٣,٧٨٢٢٣,٣٤٩عمالت أخرى



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٩٧-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

مخاطر العمالت (تتمة)٤٢,٤,٢

الجدول أدناه يبين تعرض المجموعة إلى العمالت األجنبية:

إجماليأخرىجنيه استرلينييورودوالر أمريكيدرهم إماراتي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧ديسمبر ٣١

الموجودات المالية

١٨,٨٩٥,٧٠٢١,٢٦٣,٣٤١٢٧٤١,٠٦٣١,٣٠٦,٨٢٥٢١,٤٦٧,٢٠٥نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

لدى مصارف اسالميةووكاالتاألرصدة 

٢,٣٤٦,٩٠٦١١٠,٣٧٢٤٥٤,٥٠٦١٨٤,٢٣٤٢,٧٦٥,٩٠٣)٣٣٠,١١٥(ومؤسسات مالية أخرى

١٦٧,٤٠٣٢,١٢٥,٢٤٩--١,٤٢٥,٢٤٨٥٣٢,٥٩٨مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية

٣١,١٥٦,٧٢١١,٦٧٤,٢٠٦٧,٣٣٥٧٨٤٤١٠,٢٦٩٣٣,٢٤٩,٣١٥مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

٤٣,٢٨٠,٣١٩-٣٦,٣٠٢,٨٠١٦,٥٧٧,٣٠٢٢,٣٢٦٣٩٧,٨٩٠إجارةتمويالت 
في صكوك إسالمية مقيسةاستثمارات

١٠,٠٥٢,٠٢٨-١٠٢,٤٣٠-٢٦٤,٠٠٠٩,٦٨٥,٥٩٨بالتكلفة المطفأة

٢٨٨,٠٦٩٣٣,٨١٧١,٥٢٦,٤٩٠)٥٢٢(١,٤٢٧,٠٦٩)٢٢١,٩٤٣(استثمارات مقيسة بالقيمة العادلة

٤٧٧,٤٦٩٩٨٨,٧٨٨-٨٢,٣٣٨-٤٢٨,٩٨١وشركات ائتالفاستثمارات في شركات زميلة

١,٧٤٩,٠٦٨٢٤٥,٦٧٨١٥٣,٦٣٠١٧٨,٦٣٧١٩٨,١٣١٢,٥٢٥,١٤٤موجودات أخرى

٨٩,٦٧٠,٤٦٣٢٣,٧٥٢,٦٩٨٣٥٥,٧٥٣١,٤٢٣,٣٧٩٢,٧٧٨,١٤٨١١٧,٩٨٠,٤٤١

المطلوبات المالية

١,٩٦٩,١١١١,١٧١,٤٩٨٦٤,٦٦٦٣٩٧,٣٩٦٨٥,٨٨٧٣,٦٨٨,٥٥٨مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

٨٠,٧٢٧,٨٤٤١٤,٨٦٦,٩٤٥٢,١٣٤,٨٧٧٩٤٨,٣٧١١,٣٢٥,٥٨٢١٠٠,٠٠٣,٦١٩حسابات المودعين

٢,٢١٦,٨٨٨٤٤٦,٢٠٨١٨,٠٤٣١٨,٣٦٩٣١٢,٧٥٠٣,٠١٢,٢٥٨مطلوبات أخرى

٨٤,٩١٣,٨٤٣١٦,٤٨٤,٦٥١٢,٢١٧,٥٨٦١,٣٦٤,١٣٦١,٧٢٤,٢١٩١٠٦,٧٠٤,٤٣٥



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٩٨-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

مخاطر العمالت (تتمة)٤٢,٤,٢

إجماليأخرىجنيه استرلينييورودوالر أمريكيدرهم إماراتي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٦ديسمبر ٣١

الموجودات المالية

١٧,٧٠٣,٤٠٦١,١٧١,٠٣٠٢,٣٤٢٦٦٤٩٠٠,٨٩٧١٩,٧٧٨,٣٣٩نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

لدى مصارف اسالميةووكاالتاألرصدة 

٣٠١,٩٣٤١,٦٧٩,٦٣٨١,٧٠٩,٤٥٣٤٥٢,٤٧٨١٠٢,٦٥٥٤,٢٤٦,١٥٨ومؤسسات مالية أخرى

١,٠٥٥,٢٣٨٢١١,١٥٠٢٨٩,٦٥٢٩,٠٦٦١٩٧,٦٧٥١,٧٦٢,٧٨١مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية

٣٤,٣٢٢,٠٥٨١,٦١٩,٩٩٧٢,٨٥٠٧٨٤٤٠٠,٣٩٧٣٦,٣٤٦,٠٨٦مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

٣٣,٤٤٨,٨١١٧,٨٠١,٣٠١٢١,٦٧٣٤١٥,١٨٥١٧٧,٤٦٦٤١,٨٦٤,٤٣٦تمويالت إجارة
في صكوك إسالمية مقيسةاستثمارات

٩,٠٦٣,٣١٤-٩٢,٢٨٥-٢٨٢,٠٠٠٨,٦٨٩,٠٢٩بالتكلفة المطفأة

٦٤,٤٨٨١,٣٩٦,٩٢٨-٥٤,٨٥١١,٢٧٧,٥٠٦٨٣استثمارات مقيسة بالقيمة العادلة

٤٦٦,٩٨٥٧٥٣,٥٤١-٦٩,٨٩٠-٢١٦,٦٦٦استثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالف

٦,٤٢٨٧٠,٨٩٥١,٥٣٤,٣٤٠)٧٩,٥٠٩(٢٩,٧٢٠١,٥٠٦,٨٠٦موجودات أخرى

٨٧,٤١٤,٦٨٤٢٣,٩٥٦,٤٥٧٢,٠١٦,٤٣٤٩٧٦,٨٩٠٢,٣٨١,٤٥٨١١٦,٧٤٥,٩٢٣

المطلوبات المالية

١,٧٥٩,٥١٠٢,٥٦٢,٧٣١١٦٥,٤٨٦٤٤٤,٨٧٢٢٢١,٦١٦٥,١٥٤,٢١٥مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

٨١,٩١٥,٥٢٤١٢,٨١١,٣٨٨٢,٣٣٨,٧٠٦٥٨٧,٧٥٧١,١٦٠,٣٧٧٩٨,٨١٣,٧٥٢حسابات المودعين

٢,٢٧٩,٥٧٨٢٧٩,٧٣٧٣٣,٧٢٤١٣,٢٣٤٢٥٦,٨٤٤٢,٨٦٣,١١٧مطلوبات أخرى

٨٥,٩٥٤,٦١٢١٥,٦٥٣,٨٥٦٢,٥٣٧,٩١٦١,٠٤٥,٨٦٣١,٦٣٨,٨٣٧١٠٦,٨٣١,٠٨٤



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-٩٩-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

أسعار األسهممخاطر٤٢,٤,٣

إن مخاطر أسعار األسهم تمثل مخاطر انخفاض القيم العادلة لالستثمار في األسهم كنتيجة للتغييرات في مستويات مؤشرات 
المدرجة.المجموعةستثماراتااألسهم وقيمة األسهم. تنشأ مخاطر التعرض لمخاطر األسعار من محفظة 

يوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل للمصرف في حالة حدوث أي تغييرات ممكنة على حساب الدخل الشامل الموحد. 
إن حساسية بيان الدخل تمثل تأثير التغييرات المفترضة في حقوق المساهمين المذكورة والمستخدم للمقارنة على القيم العادلة 

ضمن بيان الدخل الشامل.من خالل األرباح أو الخسائر لعادلة لالستثمارات الظاهرة على أساس القيمة ا

الزيادةمستوى
السوقيةبالمؤشرات

%
على الربح التأثير

٢٠١٧الصافي 

الزيادةمستوى
السوقيةبالمؤشرات

%
على الربح التأثير

٢٠١٦الصافي 
درهمألف٢٠١٦درهمألف٢٠١٧

استثمارات بالقيمة العادلة من
الخسارةوأخالل الربح 

١٠٢٤-١٠سوق دبي لألوراق المالية

يعرض الجدول التالي مدى التأثير على حقوق المساهمين (نتيجة التغير في القيم العادلة ألسعار األسهم والتي هي عبارة عن 
تغير محتمل في مؤشرات األسهم، مع اإلبقاء ديسمبر) من ٣١استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 

على جميع المعطيات األخرى ثابتة.

الزيادةمستوى
السوقيةبالمؤشرات

%
على حقوق التأثير

٢٠١٧الملكية 

الزيادةمستوى
السوقيةبالمؤشرات

%
على حقوق التأثير

٢٠١٦الملكية 
درهمألف٢٠١٦درهمألف٢٠١٧

العادلة مناستثمارات بالقيمة
خالل الدخل الشامل اآلخر

-١٠٤,١٦٧١٠سوق أبوظبي لألوراق المالية
١٠٦٤١٠٧٦سوق دبي لألوراق المالية



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-١٠٠-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

التشغيليةالمخاطر٤٢,٤,٤

أ من التي تنشالمالية أو األضرار المتعلقة بالسمعة أو األضرار األخرىلألضرارالتعرضإن المخاطر التشغيلية هي مخاطر
واألنظمة واألحداث الخارجية.عدم مالئمة أو فشل األنظمة الداخلية واألخطاء البشرية 

. إن الهدف من الدليل ٢قام المصرف بتطوير دليل مفصل للمخاطر التشغيلية والعمل على تفعيله، وذلك وفقًا لتوجيهات بازل 
المخاطر إدارة عناصر إدارة والذين لهم دور في المجموعةداخل واللجانوالوحدات/ هو توضيح مهام ومسؤوليات األشخاص 

راقبتها ومإطار إدارة المخاطر التشغيلية إلى ضمان تحديد المخاطر التشغيلية ضمن المجموعة . كما يهدف المتنوعةالتشغيلية
ات الخسارة، بيانللمخاطر والرقابة"، وإدارة التقييم الذاتيمراجعات المخاطر، "تتضمن اإلطارن األقسام الرئيسية في ومتابعتها. إ

يدمج ويشمل . واإلجراءات المتبعةقضايا وإدارة وإعداد التقارير الخاصة بال، واختبار الضوابطمؤشرات المخاطر الرئيسية، و
من مخاطر االحتيال وضمان الجودة.بالكامل عناصر الوقايةكذلكاإلطار 

وهي تعمل ضمن .ضمن المجاالت الوظيفية المعنية بهممخاطر التشغيلإدارةإن الوحدات العاملة في المصرف مسؤولة عن 
من ضبشكل استباقيرصدها واإلبالغ عنها وإدارتها والمخاطر يتم تحديد أن وتضمنللمصرفإطار إدارة المخاطر التشغيلية 

عددة يتكون من طبقات متمن خالل اعتماد نظام شامل للرقابة الداخلية، ية اليوميةمخاطر التشغيلق عملهم. يتم كذلك إدارة النطا
، وكذلك الحفاظ على إجراءات احتياطية وعمليات التوثيقوالمراكزالمعامالت لمراقبةالمتخصصةوإجراءات الدفاع من أنظمة 

يتم تقييمها واختبارها بانتظام.للطوارئ والتيوخطة عمل رئيسية 

االمتثالمراجعة مخاطر ٤٢,٤,٥

للمساعدة في مراجعة خارجيبتعيين مستشار قانوني٢٠١٤في المصرفونظرا اللتزامه بأفضل ممارسات الحوكمة، قام 
ين االنتهاء ح، وإلىاآلن مراجعتهإلىالمستشار القانوني الخارجيكمل لم يامتثاله لقوانين العقوبات وعمليات امتثاله بشكل عام. 

في تحديد أي خطوات إضافية يمكن اتخاذها لضمان االمتثال لقوانين العقوبات المصرفتساعد التي سهذه المراجعة من
يواصل المصرف مراجعته الداخلية، ومن السابق ألوانه التنبؤ بأي تأثير لذلك.بتعزيز عملياته وفقًاالمصرفسيقوم ،المطبقة

محتمل على المصرف. سيقوم المصرف بمشاركة نتائج مراجعته الداخلية مع الجهة الرقابية ذات الصلة بمجرد االنتهاء منها.

المالرأسإدارة٤٢,٥

يقوم المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة "المصرف المركزي" بمتابعة متطلبات رأس المال للمجموعة ككل. 
، ٢٠٠٩أغسطس ٣٠بتاريخ ٢٠٠٩/ ٤٠٠٤لمركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة تعميما يحمل رقم أصدر المصرف ا

: ٢٠١٦(%١٢يلزم المصارف العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة باالحتفاظ بنسبة مخاطرة على األصول بحد أدنى يبلغ 
) من مجموع األصول الخاضعة للمخاطر. تقوم %٢٠١٦:٨(%٨)، وأن ال يكون الشق األول من رأس المال دون %١٢

المجموعة بالمحافظة على نسب متطلبات رأس المال النظامي إلى مجموع مخاطر الموجودات المرجحة. 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-١٠١-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

إدارة رأس المال (تتمة)٤٢,٥

إن رأس المال القانوني للمجموعة مقسم إلى شقين:

،األرباح أو الخسائر الناشئة عن تحويل العمليات الخارجيةالشق األول ويتضمن رأس المال العادي، أرباح محتجزة، ·
وحقوق الملكية غير المسيطرة لصكوك الشق األول بعد خصم الشهرة واألصول الغير ملموسة، وتعديالت نظامية أخرى 

تلفة الحتساب كفاية رأس المال.تخص أجزاء تابعة لحقوق الملكية لكن تعامل بطريقة مخ

فقط) وعنصر احتياطي ٢بازل الشق الثاني ويتضمن مطلوبات ثانوية ومخصص انخفاض جماعي للموجودات المالية (·
القيمة العادلة والذي يخص أرباح وخسائر غير محققة على أدوات مالية متعلقة باستثمارات مصنفة كاستثمارات مدرجة 

ل الدخل الشامل اآلخر، واألرباح والخسائر الغير محققة عن األدوات المالية المتوافقة مع الشريعة بالقيمة العادلة من خال
اإلسالمية والمصنفة كتحوطات للتدفقات النقدية.

الهدف األساسي إلدارة رأس مال المجموعة هو التأكد من أن المجموعة تستوفي المتطلبات الخارجية لرأس المال وأن تبقي 
تصنيف االئتمان لديها جيدًا وتبقي معدالتها الرأس مالية جيدة لدعم نشاطها التمويلي وزيادة القيمة االستثمارية المجموعة

للمساهمين.

تدير المجموعة بنيتها الرأسمالية وتعدلها حسب األوضاع االقتصادية والمخاطر في نشاطاتها. إلبقاء أو تعديل البنية الرأسمالية، 
تعدل قيمة األرباح الموزعة على حاملي األسهم أو إعادة جزء من رأس المال للمساهمين أو إصدار أدوات يمكن للمجموعة أن

رأسمالية. لم يكن هناك تغير في األهداف والسياسات واإلجراءات مقارنة بالعام السابق بالنسبة المجموعة ولنشاطاتها النظامية 
المستقلة. 

إلى جميع البنوك ٢٠٠٩نوفمبر ١٧بتاريخ ٢٠٠٩/ ٢٧رات العربية المتحدة إشعار رقم أصدر المصرف المركزي لدولة اإلما
. لقد أصدر المصرف المركزي تعليمات تطبيق ٢العاملة في اإلمارات العربية المتحدة بضرورة تطبيق المنحى المعياري لبازل 

إن المصرف المركزي قد أعطى البنوك الخيار إما المنحى المعياري لمخاطر االئتمان والسوق. بالنسبة للمخاطر التشغيلية ف
استخدام منحى المؤشرات الرئيسية أو المنحى المعياري ولقد اختار المصرف استخدام منحى المؤشرات الرئيسية.

نفي التقرير السنوي الصادر ع٢لبازل ٣إضافة إلى ذلك، ووفقًا إلشعار المصرف المركزي فإنه سيتم اإلفصاح عن الدعامة 
.٢٠١٧المصرف لسنة 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-١٠٢-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

إدارة رأس المال (تتمة)٤٢,٥

. ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر ٣١إن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة للسنتين المنتهيتين في 
كل المتطلبات الخارجية لقوانين رأس المال.خالل هاتين السنتين، استوفت الشركات الفردية ضمن المجموعة والمجموعة 

٢بازل
٢٠١٧٢٠١٦

درهمألفدرهمألف

الشق األول لرٍأس المال

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

١,٦٩٤,٤٨٦١,٤٧٢,٧٦٠احتياطي عام
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان

٣,٢٥٠,٩٦١٢,٤٦٩,٢٥٦أرباح محتجزة
٩١٤,٥٣٠٧٧٦,٧٨٢أرباح مقترح توزيعها

٢٩,٢٣٠٣٠,٠٠٠أرباح مقترح توزيعها لألعمال الخيرية
)٧١١,١٧٢()٧٣٧,٥٦٥(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

٥,٦٧٢,٥٠٠٥,٦٧٢,٥٠٠صكوك الشق األول
١١,٤٦١١٠,٨٤٢الحقوق غير المسيطرة

١٦,٤٨٩,٣٩١١٥,٣٧٤,٧٥٦
)٤٢٠,١٣٦()٣٦٥,٣٤٣(الشهرة والموجودات غير الملموسة

)٣٧٦,٧٧٠()٤٤٤,٣٢٥(الشق األول لرٍأس المالاقتطاعات من

١٥,٦٧٩,٧٢٣١٤,٥٧٧,٨٥٠لرأس المالإجمالي الشق األول 

الماللرأسالثانيالشق
)١٠٨,٨١٥()١١٠,١٦١(واحتياطي التحوطالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

١,٠٦٧,٧٤٧١,١١٩,٣١١مخصص انخفاض جماعي للموجودات التمويلية

٩٥٧,٥٨٦١,٠١٠,٤٩٦
)٣٧٦,٧٧١()٤٤٤,٣٢٦(الشق الثاني لرأس المالاقتطاعات من

٥١٣,٢٦٠٦٣٣,٧٢٥إجمالي الشق الثاني

١٦,١٩٢,٩٨٣١٥,٢١١,٥٧٥مجموع قاعدة رأس المال

معدل مخاطر الموجودات
٨٥,٤١٩,٧٨٣٨٩,٥٤٤,٨٨٠مخاطر االئتمان
٢,٢١١,٥٩٨١,٨٠٢,٥٨١مخاطر السوق

٩,٢٥٩,٧٢٩٨,٤٠٢,٨١٣مخاطر العمليات

٩٦,٨٩١,١١٠٩٩,٧٥٠,٢٧٤مجموع معدل مخاطر الموجودات

المالرأسنسب
%١٥,٢٥%١٦,٧١الموجوداتمخاطرمعدلمجموعمنكنسبةالتنظيميالمالرأسمجموع

%١٤,٦١%١٦,١٨الموجوداتمخاطرمعدلمجموعمنكنسبةالتنظيميلرأس المالاألولالشقمجموع



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-١٠٣-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

إدارة رأس المال (تتمة)٤٢,٥

٣الرأسمالية لبازل النسب٤٢,٥,١

والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًاالخاصة برأس المال٣مارات العربية المتحدة لوائح بازل لدولة اإلالمركزي مصرف الأصدر 
٢٠١٧سنةوالربع الثالث من ٢٠١٧سنةعن الربع الثاني من الماليةالتقارير بشكل مواٍز إلعداد (٢٠١٧فبراير ١من 

متطلبات الحد األدنى من رأس المال على ثالثة مستويات، وقد قدمت ، ا)وما بعده٢٠١٧من سنةالرابعلربعلاألوليةوالتقارير 
وإجمالي رأس المال.")T1("لرأس الماللوالشق األو)"CET1("العاديةحقوق الملكيةالشق األول منوهي 

ومصد التقلبات الدورية لرأس )CCBمصد حماية رأس المال ((التي تم طرحهااإلضافية المالرأسمصدات لقد تجاوزت
بنسبةمتطلبات الشق األول من حقوق الملكية العاديةلالحد األدنى ولكل مصد)%٢,٥بحد أقصي يصل إلى –(CCyB)المال 

٧٪.

من ٪١,٢٥نسبةعند ويتوجب المحافظة عليه ، االنتقاليةترتيبات الفعال في مصد حماية رأس المال، فإن ٢٠١٧لسنةبالنسبة 
فإنه ٢٠١٩ومن ٪١,٨٨عند نسبةمصد حماية رأس المالالحفاظ علىيتوجب ، ٢٠١٨لسنةعدة رأس المال. بالنسبة قا

بعد وال يلزم فعاًاليكن مصد التقلبات الدورية لرأس الماللم ومن قاعدة رأس المال. ٪٢,٥نسبة عليه عندالمحافظة سيتوجب
.٢٠١٧لسنةاالحتفاظ به 

:٣بازل للتنظيم الرأسمالي لكفاية رأس المال وفقًافيما يلي معدل 

٢٠١٧

متطلبات الحد 
األدنى من رأس

المال
٢٠١٧

متطلبات الحد 
األدنى من رأس

بحلولالمال
٢٠١٩

نسبة رٍأس المال:
%١٣,٠٠%١١,٧٥%١٧,٠٢أ.اإلجمالي للمجموعة الموحدة

%١١,٠٠%٩,٧٥%١٥,٩٩للمجموعة الموحدةمن رأس المالب.نسبة الشق األول
%٩,٥٠%٨,٢٥%١٠,٣٢للمجموعة الموحدةمن حقوق الملكية العاديةلرأس المالالشق األولنسبة ج.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-١٠٤-

القيمة العادلة لألدوات المالية٤٣

بالقيمة العادلة-االستثمارات المدرجة 
أسهم وصكوك تقاس بالقيمة العادلة. أدرجت القيم العادلة لهذه االستثمارات تشتمل االستثمارات المدرجة على استثمارات في 

ديسمبر. بالنسبة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، لقد تم ٣١بناًء على األسعار السوقية كما في 
متراكمة في القيم العادلة في بيان حقوق المساهمين إدراج التأثير على تغير القيم العادلة المدرجة سابقًا كجزء من التغيرات ال

الموحد، من خالل بيان الدخل الشامل الموحد.

بالقيمة العادلة–االستثمارات الغير مدرجة 
تحدد بالقيمة العادلة.تم قياسها استثمارات خاصة وغير مدرجةعلى استثمارات في صناديقةموحدالمالية الاتبيانالتشتمل 

القيم العادلة بالرجوع إلى نماذج التسعير المقبولة عمومًا بناًء على تحليل التدفقات النقدية المخصومة وعلى أساس رسملة 
غير مدعومة بأسعار ومعدالت السوق. لقد تم إدراج التأثير على افتراضاتاإليرادات المستدامة. تحتوي نماذج التقييم على 

من خالل ،يمة العادلة المدرجة سابقًا كجزء من التغيرات المتراكمة في القيم العادلة في بيان حقوق المساهمين الموحدتغير الق
.بيان الدخل الشامل الموحد

ي ففي رأي اإلدارة، إن القيم الدفترية المقدرة والقيم العادلة لتلك الموجودات والمطلوبات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة
ي شركات ستثمار فاالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة واالجوهري (باستثناءليس بينها اختالف البيانات المالية الموحدة 

، ألن تلك الموجودات والمطلوبات المالية إما قصيرة األجل بطبيعتها، أو في حالة الودائع ))٢١(إيضاح وشركات ائتالف زميلة 
بشكل مستمر. فيما يلي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة.يمهاتقيوأصول التمويل يعاد 

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية
٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

فأةبالتكلفة المط–ستثمارات القيم العادلة لال
–استثمارات بالتكلفة المطفأة 

١٠,٠٥٢,٠٢٨١٠,٣٦٨,٤٧٦٩,٠٦٣,٣١٤٩,٢٢٦,٣١٥)١٩صكوك (إيضاح 

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد

المالية، حسب طريقة التقييم:تستخدم المجموعة الهيكل التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات 

المستوى األول: األسعار المدرجة (غير المعدلة في أسواق ذات حركة نشطة لموجودات ومطلوبات مطابقة).
المستوى الثاني: طرق تقييم مبنية على أسس معلنة في أسواق التداول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ولها تأثير جوهري 

سجلة.على القيم العادلة الم
المستوى الثالث: طرق تقييم غير مبنية على أسس معلنة في أسواق التداول ولها تأثير جوهري على القيم العادلة المسجلة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-١٠٥-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤٣

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد (تتمة)
دوات المالية التي تم قياسها بعد االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مصنفة إلى مجموعات من يظهر الجدول التالي تحليل األ

المستوى األول إلى الثالث.

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧ديسمبر٣١
مدرجة بالقيمة العادلة:موجودات ومطلوبات 

موجودات مالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

----استثمارات أسهم
١,٣٧٧,٤٩١--١,٣٧٧,٤٩١صكوك

١,٣٧٧,٤٩١--١,٣٧٧,٤٩١

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مدرجة
٤٢,٣٠٧--٤٢,٣٠٧استثمارات أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥٣,٦١٩٥٣,٦١٩--استثمارات في صناديق مدارة

٥٣,٠٧٣٥٣,٠٧٣--استثمارات خاصة

--١٠٦,٦٩٢١٠٦,٦٩٢

١٠٦,٦٩٢١٤٨,٩٩٩-٤٢,٣٠٧

مطلوبات مالية
٤,٩٠١-٤,٩٠١-)٣٧البدائل الشرعية لمشتقات المبادالت المالية (إيضاح 

الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:
١,٣٣٤,٢٦٢١,٣٣٤,٢٦٢--)٢٢استثمارات عقارية (إيضاح 

٢٦٤,٠٠٠١٠,٣٦٨,٤٧٦-١٠,١٠٤,٤٧٦صكوك-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

٢٠١٦ديسمبر٣١
موجودات ومطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة:

موجودات مالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٢٤٤--٢٤٤أسهم
١,٢٦٣,٢٣٠--١,٢٦٣,٢٣٠صكوك

١,٢٦٣,٤٧٤--١,٢٦٣,٤٧٤

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 
استثمارات مدرجة

٧٥٦--٧٥٦أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥٢,٠٨٨٥٢,٠٨٨--صناديق مدارة

٨٠,٦١٠٨٠,٦١٠--أسهم خاصة

--١٣٢,٦٩٨١٣٢,٦٩٨

١٣٢,٦٩٨١٣٣,٤٥٤-٧٥٦

ماليةمطلوبات
١,٦٤٥-١,٦٤٥-)٣٧البدائل الشرعية لمشتقات المبادالت المالية (إيضاح 

الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:
١,٥٩٥,٩٧٢١,٥٩٥,٩٧٢--)٢٢استثمارات عقارية (إيضاح 

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٧ديسمبر٣١

-١٠٦-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤٣

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد (تتمة)

: ال شيء) من المستوى الثالث إلى ٢٠١٦درهم (ألف٤١,٣٦٢خالل السنة، تم تحويل استثمارات في األسهم المدرجة بقيمة 
المستوى األول.

إن جزءًا كبيرًا من االستثمارات المصنفة ضمن المستوى الثالث يتم تقسيمها باستخدام مدخالت من مدراء االستثمار، وترى 
اإلدارة أنه ليس من العملي أن يتم اإلفصاح عن حساسية المدخالت لطرق التقييم المستخدمة.

من مبلغ االفتتاح واالختتام من األصول المالية للمستوى الثالث الذي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة.المصالحةالجدول التالي يبين

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

١٣٢,٦٩٨١٨٢,٨٥٧يناير١كما في 
-)٤١,٣٦٢(التحويل إلى المستوى األول

)٣٧,٨٦٠(١٣,٩٤٠)االستبعاداتالمشتريات (صافي 
)١٢,٢٩٩(١,٤١٦المدرجة في حقوق المساهمين)الخسارةالربح (

١٠٦,٦٩٢١٣٢,٦٩٨ديسمبر٣١كما في 

المساهمات االجتماعية٤٤

ألف درهم ٣٠,٠٠٠كانت المساهمات االجتماعية (بما في ذلك التبرعات واألعمال الخيرية) التي تم دفعها خالل السنة بقيمة 
.٢٠١٧إبريل ٢المنعقدة في قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنويةوالتي تم اعتمادها من 

بعد اعتمادهاألف درهم ٢٠,٠٠٠المساهمات االجتماعية (بما في ذلك التبرعات واألعمال الخيرية) بقيمة ، تم تقديم٢٠١٦خالل 
.٢٠١٦إبريل ٢١المنعقدة في من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية


