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عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءًا٤٠إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٢-

الموحدالمرحليبيان الدخل
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتهية في أشهروالتسعةالثالثة أشهر

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح
اإليرادات التشغيلية

الدخل من المرابحة والمضاربة والوكالة مع
٢٠,٣٧١١٥,٢٠٠٧٠,٧٥٥٤١,٦٢٤مؤسسات مالية

الدخل من المرابحة والمضاربة واإلجارة والتمويل 
٥١,١١٩,٦٦٣١,٠٩٧,٥٧٣٣,٢٤٨,٦٩٣٣,٢٢١,٤٥٣اإلسالمي اآلخر من العمالء

٨٩,٣٣٤٩٥,٨٣١٢٤٤,٦٢٢٢٧٦,٠٣٧أة بالتكلفة المطفالمقاسةإيرادات من الصكوك اإلسالمية 
٦٢٥,٦٥٠١٨,٤٦٦٨٢,٦٩٢٦٧,٤٨٢إيرادات من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة

٨,٢٤١٨,١٢٧٣٢,١٧٦٢١,٤٨٥الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف
٧٢٦٦,٤٣٢٢٤٧,٩٩١٧٤٤,١٧٤٧٤٧,٠١٨إيرادات الرسوم والعموالت، صافي

٧٨,٥٣٥٦٥,٦٧٩١٩٧,٩١٥٢١٣,٩٤٧إيرادات صرف العمالت األجنبية
٢٤,١٧٣٤,٧٤٦٣٣,٨٢٢)٥٠٦(إيرادات من استثمارات عقارية

٦,٥٧٥١٦٤١٩,٢٣٠١٠,٠٢٥إيرادات أخرى

١,٦١٤,٢٩٥١,٥٧٣,٢٠٤٤,٦٤٥,٠٠٣٤,٦٣٢,٨٩٣

المصاريف التشغيلية
)١,٠٥٤,٠٥٦()١,١١١,٣٠٤()٣٥٤,٥٦٨()٣٨٧,٠٢٥(٨تكاليف الموظفين

)٦٤٥,٨٤٠()٥٩١,٠٠٧()٢٠٠,٦٤٥()١٩٦,٨٣٠(٩مصاريف عمومية وإدارية
)١٢٣,٨٦٩()١٦٧,٤٩٥()٤٠,٣٩٦()٦٤,٩٦٥(االستهالك

)٤٠,٩٩٢()٤٠,٩٥١()١٣,٨٠٠()١٣,٨٠٠(٢٤ملموسةإطفاء موجودات غير 
)٦٢٣,٤٤٦()٤٨٦,٩٧١()٢٤٢,٦٧٧()١٧١,٧٤٩(١٠مخصص االنخفاض في القيمة، صافي

)٢,٤٨٨,٢٠٣()٢,٣٩٧,٧٢٨()٨٥٢,٠٨٦()٨٣٤,٣٦٩(

٧٧٩,٩٢٦٧٢١,١١٨٢,٢٤٧,٢٧٥٢,١٤٤,٦٩٠الربح من العمليات، قبل التوزيع للمودعين

)٤٢٨,٤٨٩()٤٩٠,٨٦٥()١٥٠,٨٩٨()١٨٨,٩٥٣(١١التوزيع للمودعين

٥٩٠,٩٧٣٥٧٠,٢٢٠١,٧٥٦,٤١٠١,٧١٦,٢٠١الربح للفترة قبل الزكاة والضريبة

)٢٣,٢٤٥()٣,٨٩٩()٦,٣٣٧()١,٥٠٥(الزكاة والضريبة

٥٨٩,٤٦٨٥٦٣,٨٨٣١,٧٥٢,٥١١١,٦٩٢,٩٥٦الربح للفترة بعد الزكاة والضريبة

العائد إلى:
٥٨٩,٣٣٦٥٦٣,٦٢٥١,٧٥٢,٠٣٨١,٦٩١,٨٦٤حاملي أسهم المصرف
١٣٢٢٥٨٤٧٣١,٠٩٢الحقوق غير المسيطرة

٥٨٩,٤٦٨٥٦٣,٨٨٣١,٧٥٢,٥١١١,٦٩٢,٩٥٦

األرباح األساسية والمخفضة للسهم الواحد العائدة  
١٢٠,١٨٦٠,١٧٨٠,٥٠٣٠,٤٨٥إلى األسهم العادية (درهم)
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الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر والتسعةالثالثة أشهر

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح

٥٨٩,٤٦٨٥٦٣,٨٨٣١,٧٥٢,٥١١١,٦٩٢,٩٥٦الربح للفترة بعد الزكاة والضريبة

األخرىةالشاملالخسارة

تصنيفها إلى بيان الدخل الموحدالبنود التي لن يتم إعادة 

صافي الحركة في تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
)٣٦٣()٨,٩٦٩()١٨٦()٧,٢٧٦(٢٩من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٤,٩٠٠()٤,٩٠٠(--٣٤مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل الموحدالبنود التي قد يتم إعادة 

الصكوك اإلسالمية المدرجةاالستثمار فيصافي الحركة في تقييم
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٣٦,٢٤٥(-)٢,٩٣٦(٢٩(-

)١٢,٨٢٢()٧٨,٩٧٦(٩,٤٨٠)٧٠٢(٢٩فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية
)٢٩,٥٨١(١٢,٦٥٧)١١,١٧٨(٢٩٤,٢٨٨ربح (خسارة) على حماية العمليات األجنبية

١,٦٥٦)٢٧٥()١٨٥(٢٩٢,٦٧٩ربح (خسارة) القيمة العادلة على حماية التدفقات النقدية

)٤٦,٠١٠()١١٦,٧٠٨()٢,٠٦٩()٣,٩٤٧(للفترةاألخرىةالشاملالخسارة

٥٨٥,٥٢١٥٦١,٨١٤١,٦٣٥,٨٠٣١,٦٤٦,٩٤٦الشامل للفترةإجمالي الدخل

العائد إلى:
٥٨٥,٣٨٩٥٦١,٥٥٦١,٦٣٥,٣٣٠١,٦٤٥,٨٥٤حاملي أسهم المصرف
١٣٢٢٥٨٤٧٣١,٠٩٢الحقوق غير المسيطرة

٥٨٥,٥٢١٥٦١,٨١٤١,٦٣٥,٨٠٣١,٦٤٦,٩٤٦
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءًا٤٠إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
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الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرالتسعة

وصكوك الشق األول للمصرفأسهمحامليالعائد إلى

احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
احتياطي مخاطر 

محتجزةأرباح االئتمان
أرباح مقترح

توزيعها

أرباح مقترح 
لألعمال توزيعها
احتياطيات أخرى الخيرية

صكوك الشق 
اإلجمالياألول

حقوق غير ال
مسيطرةال

حقوق إجمالي
المساهمين

لف درهمأف درهمألدرهمف ألألف درهملف درهمأف درهمألف درهمأللف درهمألف درهمأف درهمأللف درهمألف درهمأاتإيضاح

٥,٦٧٢,٥٠٠١٦,٥٦١,٧٠٣١١,٤٦١١٦,٥٧٣,١٦٤)٧٤٣,١٨٢(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٧١٦,٤٤٧٤٠٠,٠٠٠٣,٣٠١,٧١٣٩١٤,٥٣٠٢٩,٢٣٠مدقق–٢٠١٨يناير١الرصيد في 
تعديالت االنتقال عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

٢١,٣٩١-٢١,٣٩١-٢١,٩٧٩--)٥٨٨(----٤)٤(إيضاح ٩المالية رقم 

٥,٦٧٢,٥٠٠١٦,٥٨٣,٠٩٤١١,٤٦١١٦,٥٩٤,٥٥٥)٧٢١,٢٠٣(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٧١٦,٤٤٧٤٠٠,٠٠٠٣,٣٠١,١٢٥٩١٤,٥٣٠٢٩,٢٣٠معّدل–٢٠١٨يناير ١الرصيد في 
١,٧٥٢,٠٣٨٤٧٣١,٧٥٢,٥١١----١,٧٥٢,٠٣٨----الربح للفترة

)١١٦,٧٠٨(-)١١٦,٧٠٨(-)١١١,٨٠٨(--)٤,٩٠٠(---الشاملة األخرىالخسارة
٢,٧٥٤,٣٧٥-٢,٧٥٤,٣٧٥٢,٧٥٤,٣٧٥--------٣٠مدرجة (اإلصدار الثاني) –صكوك الشق األول الصادرة

)١٩,٣٧٣(-)١٩,٣٧٣(----)١٩,٣٧٣(----٣٠مدرجة (اإلصدار الثاني)–تكلفة إصدار صكوك الشق األول 
مدرجة (اإلصدار –إعادة تصنيف صكوك الشق األول 

األول) إلى المطلوبات
٣,٦٧٢,٥٠٠(-)٣,٦٧٢,٥٠٠()٣,٦٧٢,٥٠٠(--------٣٠(

(اإلصدار مدرجة–أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
األول)

١١٧,٠٧٩(-)١١٧,٠٧٩(----)١١٧,٠٧٩(----٣٠(

)٤١,٤٤٤(-)٤١,٤٤٤(----)٤١,٤٤٤(----٣٠حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
)٩١٥,٩٣٠()١,٤٠٠()٩١٤,٥٣٠(---)٩١٤,٥٣٠(----٣٧توزيعات أرباح مدفوعة
)٢٩,٢٣٠(-)٢٩,٢٣٠(--)٢٩,٢٣٠(------لألعمال الخيريةتوزيعات أرباح مدفوعة

٤,٧٥٤,٣٧٥١٦,١٧٨,٦٤٣١٠,٥٣٤١٦,١٨٩,١٧٧)٨٣٣,٠١١(--٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٧١٦,٤٤٧٤٠٠,٠٠٠٤,٨٧٠,٣٦٧غير مدقق–٢٠١٨سبتمبر٣٠الرصيد في 

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

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

----١٧٧--)١٧٧(----٢٩خالل الدخل الشامل اآلخر
مدرجة–أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

)١١٧,٠٧٩(-)١١٧,٠٧٩(----)١١٧,٠٧٩(----٣٠(اإلصدار األول)
)٣٨,٧٩٥(-)٣٨,٧٩٥(----)٣٨,٧٩٥(----٣٠حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

)٧٧٧,٥٣٢()٧٥٠()٧٧٦,٧٨٢(---)٧٧٦,٧٨٢(-----٣٧توزيعات أرباح مدفوعة
)٣٠,٠٠٠(-)٣٠,٠٠٠(--)٣٠,٠٠٠(------توزيعات أرباح مدفوعة لألعمال الخيرية

٥,٦٧٢,٥٠٠١٦,١٣٠,٩٩٧١١,١٨٤١٦,١٤٢,١٨١)٧٢٤,٧٠١(--٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٤٩٤,٧٢١٤٠٠,٠٠٠٤,٠١٨,٠١٢غير مدقق–٢٠١٧سبتمبر٣٠الرصيد في 
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الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرالتسعة

أشهر التسعة
٣٠المنتهية في 

٢٠١٨سبتمبر

أشهر التسعة
٣٠المنتهية في 

٢٠١٧سبتمبر
ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
١,٧٥٢,٥١١١,٦٩٢,٩٥٦للفترةربح ال

تعديالت للبنود التالية:
٢١٦,١٠٣٧,٥٠٣يةاستهالك استثمارات عقار
١٦١,٣٩٢١١٦,٣٦٦استهالك ممتلكات ومعدات

٢٤٤٠,٩٥١٤٠,٩٩٢إطفاء موجودات غير ملموسة
)٢١,٤٨٥()٣٢,١٧٦(وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة

)٤٦٠()٦٣٩(٦توزيعات األرباحإيرادات 
)١٩,٥٨٤(٦١٩,٥٧٦الخسائرومدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح من بيع استثمارات ةمحققخسائر (أرباح) 
)٣,٣٥٤(٦٨,٧٨٥الخسائروبالقيمة العادلة من خالل األرباحاستثمارات مدرجة منمحققة غير خسائر (أرباح) 

-)٨,٧٤٨(٦أرباح محققة من الصكوك اإلسالمية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٠٤٨٦,٩٧١٦٢٣,٤٤٦، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

-٣,٠٨٣استثمارات عقاريةعوائد مبيعات من خسارة
)٢٣,٥٥٣(-ربح من بيع اسثمارات عقارية

٢,٤٣٧,٨٠٩٢,٤١٢,٨٢٧في الموجودات والمطلوبات التشغيليةراتقبل التغيالتشغيليةرباح األ
)٩١٨,٧٤٤()٩٨٢,٥٢٢(الزيادة في األرصدة لدى المصارف المركزية 

١,٢٩٨,٧٩٣)٤٩٨,٠٤٢(وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىاألرصدة في (الزيادة) النقص 
)٤٠,٠١١()٤٦٧,٨٩٧(في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات الماليةالزيادة

١,٤٠٠,١٦٥)٩٨٥,١٢٤(آخر في المرابحة وتمويل إسالمي النقص (الزيادة) 
)٥٩٨,٩٧٨()١,٤٢٣,١٣٢(في تمويل اإلجارة الزيادة

)٨,٦٣٠,٧٢٥()٦,٨١٤,١٤٤(الخسائر ومدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح شراء استثمارات 
٦,٢٥٣,٨٩٩٨,٠١٩,١٨٩الخسائرواألرباح مدرجة بالقيمة العادلة من خالل متحصالت من بيع استثمارات 

)٦٩٠,١٤٩()٢١٨,٢١٨(في الموجودات األخرىالزيادة
٧٠,٦٧٩١٩,٤١٨في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية الزيادة 

٢٧٢,٨٦٦)١,٤٩٨,٤١٧(في حسابات المودعينالزيادة(النقص) 
٤٦٥,٦٤٦١٩٥,٨٢٩في مطلوبات أخرىالزيادة 

٢,٧٤٠,٤٨٠)٣,٦٥٩,٤٦٣(النقد (المستخدم في) من العمليات
)٤,٩٠٠()٤,٩٠٠(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

٢,٧٣٥,٥٨٠)٣,٦٦٤,٣٦٣(األنشطة التشغيلية(المستخدم في) من صافي النقد
األنشطة االستثمارية

٦٦٣٩٤٦٠مستلمةتوزيعات أرباح
)١٤,٤٦٠(١,٠٠٨,٩٢٥صافي الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)١,٦٧٢,١٨٧()٢,٠١٦,٦٢٨(في االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأةصافي الحركة 
٥,١٤٨٦,٦٦٧صافي الحركة في الشركات الزميلة وشركات االئتالف

٧,٤٠٠-متحصالت من بيع استثمارات عقارية
)٢١٢,٤٤٥()٢٦٢,٩٧٧(شراء ممتلكات ومعدات

)١,٨٨٤,٥٦٥()١,٢٦٤,٨٩٣(االستثماريةالمستخدم في األنشطة صافي النقد
األنشطة التمويلية

-٣٠٢,٧٥٤,٣٧٥مدرجة (اإلصدار الثاني) –الصادرةصكوك الشق األول
-)١٩,٣٧٣(٣٠مدرجة (اإلصدار الثاني)–تكلفة إصدار صكوك الشق األول 

)١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩(٣٠(اإلصدار األول)مدرجة–أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
)٣٨,٧٩٥()٤١,٤٤٤(٣٠أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي

)٧٨١,٢٧٢()٩١٧,٣٠٢(مدفوعةتوزيعات أرباح 
)٩٣٧,١٤٦(١,٦٥٩,١٧٧األنشطة التمويلية)المستخدم فيمن (صافي النقد 

)٨٦,١٣١()٣,٢٧٠,٠٧٩(النقص في النقد وما يعادله

١٠,٨٨٨,٤٦٩٦,٩٤٥,٥١٨يناير ١في النقد وما يعادله
٣٣٧,٦١٨,٣٩٠٦,٨٥٩,٣٨٧سبتمبر٣٠في النقد وما يعادله

لماليةالمؤسسات االمرابحة والمضاربة معوخرىأومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف الربح علىمنالتشغيليةالتدفقات النقديةإن
:، هي كما يليالصكوك اإلسالمية وودائع العمالءوالعمالءتمويلو

٣,٥١٨,٦٩٢٣,٦٢٧,٢٠٢األرباح المستلمة

٥١٨,٨٠١٣٣٣,٢٠٥األرباح المدفوعة للمودعين وحاملي الصكوك
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١

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

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

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

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

فرع) ٨١: ٢٠١٧(فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٨١باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف 
وثالثة فروع في العراق وقطر والسودان باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 

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

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

.٢٠١٨أكتوبر ٢٢للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالمختصرة الموحدةالمرحليةتم اعتماد إصدار البيانات المالية

تعريفات٢

وتعريفاتها محددة كاآلتي:الموحدةفي البيانات الماليةالمستخدمةالمصطلحات التالية هي 

المرابحـة
مقابل ) وذلكلها وفي حيازتها (حقيقة أو ُحكمًامملوكًاأو سلعة أو سهمًاعينيًاهي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصالً 
متفق عليه.ثمن بيع يتكون من تكلفة الشراء وهامش ربح

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

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

عليها في تاريخ التسليم المتفق عليه. 

اإلجارة
رته) مجموعة أو استأجبذاته (تمتلكه ال(أو خدمة) معينًاعينيًاعقد تؤجر المجموعة (المؤجر) بموجبه للمتعامل (المستأجر) أصًال

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

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

.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 

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

ما في رأس مال المشاركة.المبرم بين الطرفين ويتحمالن الخسارة بنسبة حصصه

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

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

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

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

.الرئيسيوبنود عقد الوكالة، وإال فهي على 

الصكوك
) لمستقبلافي أو موصوفًاشائعة في ملكية أصل معين (مؤجر، أو سيؤجر سواء كان قائمًاالقيمة تمثل حصصًاويةاوثائق متس

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

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

أساس اإلعداد ٣

بيان االمتثال٣,١) أ(
الخاص بالتقارير المالية المرحلية ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقًا المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

.حكام وقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعةألووفقًا

العرف المحاسبي٣,١)ب(
لعادلة من خالل بالقيمة اة فيما عدا االستثمارات وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخيالمختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

، والبدائل الشرعية للمشتقات المالية والتي تم الخسائر، االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرواألرباح 
تقييمها.التي تم إدراجها بالقيمة المعاد ، المحتفظ بها كممتلكات ومعدات، وقياسها بقيمتها العادلة واألرض

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



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٩-

(تتمة)أساس اإلعداد ٣

أساس توحيد البيانات المالية٣,١)ج(

من البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة له التالية:المختصرة الموحدةالمرحليةتتكون البيانات المالية

نسبة الشراكة
٢٠١٨٢٠١٧بلد 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 العقاراتام بي ام العقارية ذ.م.م
%١٠٠%١٠٠بي في أيخدمات الوساطة في األسهم١أديب انفست 

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

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

--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *Iأديب كابيتال انفست 
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *IIأديب كابيتال انفست 

--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصأديب ألتيرنيتيف ليمتد*

.المصرف على عملياتهاتابعة بحكم سيطرةاتشركالهذهوتعتبرهذه الشركات، أي عقد مباشر في المصرفىليس لد* 

وحيدتعليها سيطرة. يتمللمصرفتشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عمليات الشركات التابعة التي يكون 
يتم.الشركاتهذهعلىالسيطرةقدرةللمجموعةيصبحبموجبهالذيالتاريخوهواالستحواذ،تاريخعندالتابعةالشركات

.السيطرةهذهعلىالقدرةتتوقفالذيالتاريخفيالتابعةالشركاتتوحيدعنالتوقف

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

لموجوداتاوصافيأو الخسائراإليراداتصافيفيالمصرفقبلمنمملوكةالغيرالحصةمسيطرةالغيرالملكيةحقوقتمثل
المركزانبيوفيالشامل المرحلي الموحدالدخلبيانفيمنفصلًةعرضهاويتمللشركات غير المحتفظ بها من قبل المجموعة

.المصرفمساهميحقوقعنمنفصلًةالمساهمينحقوقضمنالمرحلي الموحدالمالي

القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

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

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

قد تؤثر تلك األحكام والتقديرات واالفتراضات على المبالغ المعلنة في السنوات المالية التالية. ويتم بصورة مستمرة تقييم تلك 
ز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى عديدة. ولتخفيض أثر عامل الموضوعية ، قامت التقديرات واألحكام وهي ترتك

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

في إطار إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة في تطبيق السياسات 
٣١المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات هي نفسها التي تطبق على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

.٢٠١٨يناير ١استثناء التقديرات واألحكام التالية القابلة للتطبيق اعتبارًا من ، ب٢٠١٧ديسمبر 



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-١٠-

(تتمة)أساس اإلعداد ٣

(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

تتعلق التغيرات في األحكام الصادرة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها التأثيرات الجوهرية األكبر على المبالغ المدرجة 
بالتغيرات التي تم إدخالها نتيجة العتماد ٢٠١٨سبتمبر٣٠في البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 

: األدوات المالية والتي تؤثر على:٩إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي 

تصنيف الموجودات المالية: تقييم نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية ·
م.المبلغ األساسي القائوربحللموجودات المالية هي عبارة فقط عن دفع المبلغ األساسي 

احتساب خسارة االئتمان المتوقعة: تتعلق التغيرات في االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة والتي لها التأثير الجوهري ·
بالتغيرات التي تم إدخالها نتيجة اعتماد المعيار ٢٠١٨سبتمبر٣٠األكبر على خسائر االئتمان المتوقعة للفترة المنتهية في 

: األدوات المالية. ويرجع ذلك األثر بشكل رئيسي إلى المدخالت واالفتراضات ٩لية رقم الدولي إلعداد التقارير الما
.٩والتقنيات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بموجب منهجية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

والتي لها األثر األكبر ٩لي إلعداد التقارير المالية رقم إن بعض المفاهيم الرئيسية في المعيار الدواالعتبارات 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.

سوف يتم إجراء تقييم للزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان كل ربع سنة على األقل لكل تعرض فردي بناًء على ثالثة 
أي من العوامل التالية يشير إلى حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، سوف يتم نقل األداة من المرحلة عوامل. إذا كان

:٢إلى المرحلة ١

)i( لقد وضعت المجموعة سقفًا للزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان استنادًا إلى التغّير في احتمال التعثر المتعلقة باإلدراج
احتمالية التعثر.المبدئي وكذلك سقف 

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

)iii( استحقاقها على افتراض قابل للنقض بأن األدوات التي تجاوز موعد٩يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
على ما إذا كانت ٣والمرحلة ٢يومًا قد شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. تعتمد التحركات بين المرحلة ٣٠

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 ٩لي إلعداد التقارير المالية رقم االئتمانية وفقًا للمعيار الدو

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



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-١١-

(تتمة)أساس اإلعداد ٣

(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

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

لية والظروف االقتصادية. سوف يتطلب تقدير وتطبيق المعلوماتالراهنة، فضالً عن التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث المستقب
التطّلعية أحكامًا جوهرية.

يتم بناء النموذج على أساس مدخالت احتمال التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض للتعثر المستخدمة لتقدير مخصصات 
االقتصاد الكلي (أو التغيرات في متغيرات االقتصاد الكلي) التي بناًء على متغيرات ٢والمرحلة ١الخسارة االئتمانية للمرحلة 

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخسائر االئتمان في المحفظة ذات الصلة. إن أي سيناريو من سيناريوهات االقتصاد الكلي تم استخدامه 
صلة.في حسابنا لخسائر االئتمان المتوقعة سيكون له توقعات لمتغيرات االقتصاد الكلي ذات ال

عبارة عن تقدير مخصوم لالحتماالت المرجحة والذي ٢والمرحلة ١سوف يكون تقدير خسائر االئتمان المتوقعة في المرحلة 
يأخذ في االعتبار ما ال يقل عن ثالثة سيناريوهات مستقبلية لالقتصاد الكلي.

ات االقتصاد الكلي الواردة من مصدر خارجي ذي سوف تعتمد الحالة األساسية، والسيناريوهات الصاعدة والهابطة على توقع
سمعة طيبة. سوف يتم تحديث هذه السيناريوهات على أساس ربع سنوي أو على أساس فترات أقصر منه إذا اقتضت الظروف 

ذلك.

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

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

٩٠بتعريف التعثر، ولكنه يحتوي على افتراض قابل للنقض بأن التعثر قد يحدث عندما يكون التعرض أكبر من ٩ية رقم المال
يومًا من تاريخ االستحقاق.

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

المسبق وخيارات التمديد وخيارات التجديد. بالنسبة لبعض تسهيالت االئتمان المتجددة التي ليس لها تاريخ استحقاق ثابت، يتم 
ترة التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان وكذلك عندما ال يتم االستعداد لمواجهة تقدير العمر المتوقع على أساس الف

خسائر االئتمان من خالل إجراءات اإلدارة.

لقد أنشأت المجموعة لجنة داخلية لإلشراف على عملية االنخفاض في القيمة في إطار المعيار الدولي إلعداد التقارير الحوكمة:
تكون اللجنة من ممثلين رفيعي المستوى من اإلدارة المالية وإدارة المخاطر، وسوف تكون مسؤولة عن مراجعة . ت٩المالية رقم 

واعتماد المدخالت واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقديراتنا المتعلقة بخسارة االئتمان المتوقعة. كما تقوم بتقييم مدى 
دراجها في البيانات المالية.مالءمة نتائج المخصصات اإلجمالية التي يتم إ



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-١٢-

الهامةالسياسات المحاسبية٤

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبيانات المالية الموحدة 
قراءتها مع البيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة التي يتم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب 

ال تشير ٢٠١٨سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج ٢٠١٧ديسمبر ٣١للمجموعة كما في 
.٢٠١٨ديسمبر ٣١بالضرورة إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

٢٦٣٥/٢٠٠٨") رقم SCAاألوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة ("كما هو مطلوب من قبل إشعار هيئة 
، تم توضيح السياسات المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية المفصح عنها في البيانات المالية ٢٠٠٨أكتوبر ١٢الصادر بتاريخ 

السنوية الموحدة أدناه:

داد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي نفسها المستخدمة في تحضير إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إع
.٢٠١٧ديسمبر ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

خالل الفترة، قامت المجموعة بالتطبيق المبكر، ألول مرة، بعض المعايير والتعديالت التي تتطلب إعادة إدراج البيانات المالية 
سابقة. إن طبيعة وتأثير كل معيار وتعديل جديد تم مناقشتها أدناه:ال

، 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 
والقياس واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط.

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

)i(دارة تلك الموجودات المالية؛ ونموذج أعمالها إل
)ii(.خصائص التدفقات النقدية للموجودات

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

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

ت األرباح ضمن األرباح والخسائر.تدوير األرباح والخسائر في وقٍت الحٍق ومع إدراج إيرادات توزيعا

وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للمجموعة عند اإلدراج المبدئي أن تختار بصورة غير قابلة لإللغاء تصنيف أصل مالي بالقيمة 
ن هذا إالعادلة من خالل األرباح والخسائر، إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو تقليل عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ إلى حٍد كبير. 

التصنيف متاح كذلك للموجودات المالية القائمة.



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-١٣-

الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية٤

األدوات المالية (تتمة)٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
بالنسبة للمطلوبات المالية، لم يكن هناك تغييرات في التصنيف والقياس.

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

يقدم المعيار نموذجًا جديدًا لقياس خسائر االنخفاض في القيمة على كافة الموجودات المالية بما في (ب) االنخفاض في القيمة:
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 ٩ية رقم المتوقعة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المال
. يتضمن نموذج خسارة االئتمان المتوقعة نهجًا من ثالث مراحل يعتمد على التغيير في الجودة االئتمانية للموجودات ٣٩رقم 

ى نظرة مستقبلية ويتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة علالمالية منذ اإلدراج المبدئي. يقوم نموذج خسارة االئتمان المتوقعة
للظروف االقتصادية المستقبلية عند تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسارة االئتمان المتوقعة.

زيادة جوهرية في الموجودات المالية التي لم تشهد شهر، على جميع١٢تنطبق 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.

هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي ولكن ال تعتبر ، عندما تكون٢في إطار المرحلة : ٢المرحلة 
االئتمانية لألدوات المالية منخفضة القيمة، سوف يتم إدراج مبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع القيمة

لناتجة عن التعثر والتعرض للتعثر على مدى العمر المتوقعلألداة والذي يتم احتسابه باستخدام إجراءات احتما التعثر والخسارة ا
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 

ندما يكون هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة في تاريخ التقارير المالية، ، ع٣في إطار المرحلة :٣المرحلة 
قيمتها االئتمانية منخفضة ويتم إدراج مبلغ مساٍو لخسارة االئتمان المتوقعة على سوف يتم تصنيف هذه األدوات المالية على أن
مدى العمر المتوقع لألداة للموجودات المالية.

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

المجلس الدولي للمعايير المحاسبية يعمل عليها كمشروع منفصل. يتضمن المعيار بمحاسبة التحوط على المستوى الكلي حيث أن 
٩خيار تأجيل تطبيق محاسبة التحوط وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

. غير أن المجموعة اختارت اعتماد أحكام محاسبة ٣٩واالستمرار في تطبيق محاسبة التحوط وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
.٩التحوط الجديدة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-١٤-

الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية٤

األدوات المالية (تتمة)٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

لمقارنة.والتصنيف والقياس في تاريخ التطبيق بدون إعادة إدراج معلومات ا

بالنسبة للتصنيف والقياس، من المتوقع أن يؤدي التطبيق لكل من خصائص التدفقات النقدية التعاقدية واختبارات نموذج األعمال 
إلى بعض الفروق في تصنيف الموجودات المالية عند مقارنتها بتصنيفنا الحالي بموجب معيار ٢٠١٨يناير ١معًا كما في 

. ٣٩المحاسبة الدولي رقم 

إن تأثير التطبيق على األرباح المحتجزة والتغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة االفتتاحية المصنف ضمن حقوق 
) هي كما يلي:٢٠١٨يناير ١المساهمين في بداية السنة الحالية (

األرباح المحتجزة

التغيرات المتراكمة 
في احتياطي القيمة 

العادلة
ألف درهـمألف درهـم

الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات في الصكوك اإلسالمية المدرجة 
بالتكلفة المطفأة والمحولة إلى االستثمار بالقيمة العادلة من خالل 

٢١,٩٧٩-الدخل الشامل اآلخر

النقص في مخصص إعادة القياس بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير
-)٥٨٨(٩المالية رقم 

)٢١,٩٧٩)٥٨٨



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-١٥-

الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية٤

األدوات المالية (تتمة)٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

(د) األثر االنتقالي (تتمة)

٩بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الجدول التالي التسوية بين الرصيد الختامي للموجودات المالية يوضج
.٢٠١٨يناير ١والرصيد االفتتاحي للموجودات المالية بتاريخ 

٣١كما في 
٢٠١٧ديسمبر 

(المعيار الدولي 
إلعداد التقارير 

)٩المالية رقم 

إعادة تصنيف 
الموجودات 

والمطلوبات المالية

إعادة قياس 
االنخفاض في 

القيمة

يناير ١كما في 
(المعيار ٢٠١٨

الدولي إلعداد 
التقارير المالية 

)٩رقم 
ألف درهمألف درهمألف درهـمألف درهـم

٢١,٤٦٧,٢٠٥--٢١,٤٦٧,٢٠٥النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية
٢,٧٣٧,٠٩٢)٢٨,٨١١(-٢,٧٦٥,٩٠٣األرصدة وودائع وكالة لدى البنوك والمؤسسات المالية

٢,١٢٥,٢٢١)٢٨(-٢,١٢٥,٢٤٩المرابحة والمضاربة لدى المؤسسات المالية
٣٣,٠٣٨,٥١١)٢١٠,٨٠٤(-٣٣,٢٤٩,٣١٥المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى

٢٥٨,٤٠٦٤٣,٥٣٨,٧٢٥-٤٣,٢٨٠,٣١٩تمويل اإلجارة
٨,١٧٠,٣٧٣)٩,٧٥٩()١,٨٧١,٨٩٦(١٠,٠٥٢,٠٢٨االستثمار في الصكوك اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة

٣,٤٢٠,٣٦٥-١,٥٢٦,٤٩٠١,٨٩٣,٨٧٥االستثمار المقاس بالقيمة العادلة
٣,٤٥٣,٩٢٦)٩,٥٩٢(-٣,٤٦٣,٥١٨موجودات أخرى

١١٧,٩٥١,٤١٨)٥٨٨(١١٧,٩٣٠,٠٢٧٢١,٩٧٩

قامت المجموعة بتعديل اإلفصاحات للفترة ):٧التقارير المالية رقم (هـ) األدوات المالية: اإلفصاحات (المعيار الدولي إلعداد 
مثل فئات التصنيف ٩الحالية لتشمل إفصاحات نوعية وكمية أكثر شموًال تتعلق بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ط الجديدة واألحكام االنتقالية.الجديدة، ونموذج االنخفاض في القيمة المؤلف من ثالث مراحل، ومتطلبات محاسبة التحو

ويحدد٢٠١٤مايوفيالمعيارإصدارتمالمتعاملينمعالعقودمناإليرادات١٥رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
دإلعداالدوليللمعياروفقًاالمتعاملين. معالعقودمنالناتجةاإليراداتعلىتطبيقهيتمخطواتخمسمنجديدانموذجا
أو ائعبيع البضمقابلفيتستحقهاأنالشركةتتوقعالتياألثمانيعكسبمبلغاإليراداتإدراجيتم١٥رقمالماليةالتقارير

وإدراجلقياستنظيمًاأكثرمنهجا١٥رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيارمبادئتقدمالمتعاملين. إلىالخدماتتقديم
لحاليةااإليراداتإدراجمتطلباتكافةعلىويسودالشركاتجميععلىللتطبيققابلالجديداإليراداتمعيارإن. اإليرادات

١٥قامت المجموعة بتقييم أن تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم . الماليةالتقاريرإلعدادالدوليةللمعاييروفقًا
الموحدة المختصرة للمجموعة كما في تاريخ التقارير المالية.غير جوهريًا على البيانات المالية



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-١٦-

الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية٤

األدوات المالية
االعتراف والقياس

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

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

العمالء للمجموعة من التالي:تتألف تمويالت 

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى؛ و·
تمويالت إجارة.·

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

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

التصنيف
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

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

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

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

يتم الحقًا قياس الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-١٧-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

التصنيف (تتمة)
الخسائروالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

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

. وكذلك الخسائروتكلفة المطفأة تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح إن الموجودات المالية األخرى التي ال تتطابق مع مبدأ ال
د االعتراف الخسائر عنوالموجودات المالية التي تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة والتي صنفت بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

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

المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليها بأسس مختلفة. 

وذج الخسائر عندما يتم تغيير نموالتكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية من 
العمل بحيث ال تتحقق شروط مبدأ التكلفة المطفأة. ال يجوز إعادة تصنيف الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الخسائر عند االعتراف المبدئي.واألرباح 

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

أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

إذا:الخسائر ومة العادلة من خالل األرباح تعتبر الموجودات المالية بالقي
تم شراؤها أساسًا لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو·
كانت عند االعتراف المبدئي جزءًا من أداة مالية محددة تديرهما المجموعة معًا ولها دليل على نمط فعلي حديث للحصول ·

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

القياس
الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

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

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

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

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

مالية تحت شروط معينة قد تكون في غير صالح المجموعة. 



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-١٨-

الهامة (تتمة)المحاسبيـةالسياسـات ٤

األدوات المالية (تتمة)

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

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

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

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

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

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

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

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

المدرج ناقصًا مخصصات االنخفاض.

الخسائرواألرباح لة من خالل العادالموجودات المالية بالقيمة
في تاريخ كل مركز مالي موحد ويتم االعتراف باألرباح الخسائر ومن خالل األرباح يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

يان الدخل بالخسائر المعترف بها في وإعادة القياس في بيان الدخل الموحد. ويتم تضمين صافي األرباح عنالخسائر الناتجة و
الموحد تحت بند "إيرادات االستثمارات".

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

باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة تحت بند البيان الموحد لإليرادات الشاملة األخرى االعترافويتم 
وتضاف التغيرات المتراكمة القيم العادلة ضمن حقوق المساهمين. 

قيمة عادلة ذات أرباح وخسائربالنسبة للصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تم إدراج أية 
ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد وتم إدراج تراكمها في التغيرات المتراكمة في 

خر، آلالقيمة العادلة ضمن حقوق الملكية. عندما يتم استبعاد الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا
الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد من حقوق الملكية إلى ويتم إعادة تصنيف األرباح 

بيان الدخل الموحد.

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق المالية ذات حركة نشطة بالرجوع إلى األسعار السوقية المعلنة.
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

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

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

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

من العمالءسالمية أخرىإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت ٥

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٦٦,٠٦٦٧٦,٠٨١٢٠٤,٩٢٦٢٣٢,٤٥١مرابحة مركبات
٣٩,٨٨٥٥٦,٤٨٧١٣٥,٩٨٥١٧٢,٤٥٤مرابحة بضائع
٢٥٨,١٩٤٢٧٢,٩٩٣٧٧١,٠٤٦٨٣٢,٩٩٠مرابحة أسهم
١٠٣,٢٦٠١٠٣,١٩٢٢٩٨,٩٦٣٣٠٦,٤٩٢الخير-مرابحة سلع 

٨٣,٥١١٨٤,٧١٨٢٤٨,٣٧٤٢٥٦,٧٨٩البطاقات اإلسالمية المغطاة (مرابحة)
٣٧,٤٣٢١٢,١١٠٨٠,٨٨١٣١,٢٨٥مرابحة أخرى

٥٨٨,٣٤٨٦٠٥,٥٨١١,٧٤٠,١٧٥١,٨٣٢,٤٦١إجمالي المرابحة

٥٩٣٧٠٢٢,٦٥٧١٥,٢٨٥المضاربة
٥٢٩,٠٠٢٤٨٩,٤٨٤١,٥٠٠,٧٣٧١,٣٦٨,٠٩٦اإلجارة

١,٧٢٠١,٨٠٦٥,١٢٤٥,٦١١اإلستصناع

١,١١٩,٦٦٣١,٠٩٧,٥٧٣٣,٢٤٨,٦٩٣٣,٢٢١,٤٥٣
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المقاسة بالقيمة العادلة ستثماراتالدخل من اال٦

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

الدخل من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة  
٢٠,٥٣٨١٣,٩٩٥٦٦,١٩٠٣٩,٩٣٨الخسائرواألرباح من خالل 

الدخل من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة  
-٣٥,٣٢٩-٨,٣٩٨الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

(خسائر) أرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة 
١٩,٥٨٤)١٩,٥٧٦(٥,٩٤٢)١٤,٣٤٧(الخسائرواألرباح بالقيمة العادلة من خالل 

مدرجة استثماراتمنمحققربح (خسارة) غير
٣,٣٥٤)٨,٧٨٥()١,٢٣١(١٠,٠٧١الخسائرواألرباح بالقيمة العادلة من خالل 

ربح محقق من بيع صكوك إسالمية مدرجة بالقيمة 
-٨,٧٤٨-٧٠٣العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٤٧٤,١٤٦)٤١٤(٢٣٨الدخل (الخسارة) من موجودات االستثمار األخرى
٤٩١٧٤٦٣٩٤٦٠دخل توزيعات األرباح

٢٥,٦٥٠١٨,٤٦٦٨٢,٦٩٢٦٧,٤٨٢

إيرادات الرسوم والعموالت، صافي٧

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

إيرادات الرسوم والعموالت
٢١٦,٣٨٨١٩٠,٤٠٢٥٧٦,٥١٣٥١١,٥٠٥إيرادات الرسوم والعموالت على البطاقات

٢٦,٤١٠٢٩,١٢٠٨٠,٠٢٧٨٤,٢٨١والعموالت المتعلقة بالتجارةإيرادات الرسوم 
٣١,٨٢٣٣٢,١٩٤٩٦,٣٨٨٩٠,٨١٥الرسوم المتعلقة بالتكافل
١٥,٣٥١١٥,٢٠٨٥١,٣٧٦٤٥,٤٦٣رسوم خدمات الحسابات

١٤,٧٦٦١٤,١٦٧٤٥,٠٨٥٤٧,١١٩رسوم إدارة المشاريع والممتلكات
٣٥,١٤٢٢٨,١٢٣٩٨,٤٦٥١٢٠,٢٨٣رسوم مشاركة المخاطر واالتفاقية

١,٩٢٠٤,٢٧١٧,٩٩١١٩,٧٧٧رسوم وعموالت الوساطة
٨٣,٥١٣٧٩,٦٥٩٢٢٧,٢٩١٢٣٨,٧٠٦رسوم وعموالت أخرى

٤٢٥,٣١٣٣٩٣,١٤٤١,١٨٣,١٣٦١,١٥٧,٩٤٩إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت

مصاريف الرسوم والعموالت
)٣٣٣,٤٢٩()٣٨٢,٠٩١()١٢٧,١٦٦()١٤٠,٩٦٨(وعموالت البطاقاتمصاريف متعلقة برسوم 

)٧٧,٥٠٢()٥٦,٨٧١()١٧,٩٨٧()١٧,٩١٣(مصاريف رسوم وعموالت أخرى

)٤١٠,٩٣١()٤٣٨,٩٦٢()١٤٥,١٥٣()١٥٨,٨٨١(إجمالي مصاريف الرسوم والعموالت

٢٦٦,٤٣٢٢٤٧,٩٩١٧٤٤,١٧٤٧٤٧,٠١٨إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
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تكاليف الموظفيـن٨

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣٥٠,١٦١٣١٦,٣٦٩١,٠٠٤,٩٨٤٩٥٥,٥٠٠األجورالرواتب و
٢٠,٤٢٥١٩,١٨١٥٠,٨٨٠٥٠,٢٣٦الخدمةمكافآت نهاية 

١٦,٤٣٩١٩,٠١٨٥٥,٤٤٠٤٨,٣٢٠خرىاألموظفين المصاريف

٣٨٧,٠٢٥٣٥٤,٥٦٨١,١١١,٣٠٤١,٠٥٤,٠٥٦

مصاريف عمومية وإدارية٩

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣١,٩٢٩٤٠,٦٨٩٦٨,٩٦١١١٧,٢١٤ومهنيةقانونيةمصاريف
٥٧,٤٧٣٦٣,٤٩٣١٩٦,٩٥٥١٩٧,٤٨٧المبنىمصاريف
٢١,٩٥١٢٢,٥٥٥٥٨,٤٧٧٧١,٠٣٨عالناإلوتسويقالمصاريف
٢٣,٣٨٠١٧,٣٥٣٦٣,٣٠٩٤٨,٦٢٣تصاالتاإلمصاريف
٣١,٣١٩٢٦,٢٦٢٩١,٢٣٦٩٤,٧٤١بالتكنولوجيامتعلقةمصاريف
٣٠,٧٧٨٣٠,٢٩٣١١٢,٠٦٩١١٦,٧٣٧أخرىتشغيليةمصاريف

١٩٦,٨٣٠٢٠٠,٦٤٥٥٩١,٠٠٧٦٤٥,٨٤٠

، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض١٠

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

١٦٦١,١٢٥١٩٨,٩٥٥٢٩٠,٥٧٨٥٤٧,٢٥٤آخرإسالميوتمويلمرابحة
١٧١٠٢,٤٧٣٣٠,٠٠٤١٨٣,٦٧٢٥٥,٩٥٢اإلجارةتمويل

)١,٦٦٤(٣٣,٦٦٥)١,٨٤٨(١٠,٨٧٦الشطب المباشر، صافي (المبالغ المستردة)
٢١,٩٠٤)٢٠,٩٤٤(١٥,٥٦٦)٢,٧٢٥(أخرى

١٧١,٧٤٩٢٤٢,٦٧٧٤٨٦,٩٧١٦٢٣,٤٤٦
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للمودعينالتوزيع١١

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٥١,٢٤٨٤٧,١٨١١٤٠,١٣٧١٢٩,٧٠٦التوفيرحسابات 
١٣٧,٧٠٥١٠٣,٧١٧٣٥٠,٧٢٨٢٩٨,٧٨٣حسابات االستثمار

١٨٨,٩٥٣١٥٠,٨٩٨٤٩٠,٨٦٥٤٢٨,٤٨٩

ربحية السهم األساسية والمخفضة١٢

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

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

يكون لها تأثير مخفض.

يعكس التالي اإليرادات وبيانات األسهم المستحوذة في احتساب اإليرادات للسهم:

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧إيضاحات

٥٨٩,٣٣٦٥٦٣,٦٢٥١,٧٥٢,٠٣٨١,٦٩١,٨٦٤)درهمألف(األسهمحامليلالعائدللفترةربحال
مدرجة-الشق األولصكوكعائد لالالربح: ناقصًا

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

)٣٨,٧٩٥()٤١,٤٤٤(--٣٠(ألف درهم)حكومة أبوظبي

مخصبعدالعادية األسهمحامليعائد لالللفترةربحال
٥٨٩,٣٣٦٥٦٣,٦٢٥١,٥٩٣,٥١٥١,٥٣٥,٩٩٠)درهمألف(األولالشقبصكوكالربح المتعلق

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

٠,١٨٦٠,١٧٨٠,٥٠٣٠,٤٨٥)درهم(للسهموالمخفضاألساسيالعائد

صكوك علىالربحيتم احتساب ال يوجد لدى المصرف أي أدوات قد تخفض الربح األساسي للسهم عند التحويل أو االستخدام. 
الشق األول ضمن عملية حساب ربحية السهم عند دفع هذا الربح.
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وأرصدة لدى المصارف المركزيةالنقد ١٣

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٧٥٠,٦٨٧١,٩٩٣,٣٩٧النقد في الصندوق

األرصدة لدى المصارف المركزية:
١,٢٦٣,٢٤٥١,٦٩٤,٩١٣الحسابات الجارية-
١١,٨٥٢,٥٢٦١١,٤٧٥,٧٥٧نظاميةودائع -
٢,١٦٨,٢٩٥٦,٣٠٣,١٣٨شهادات اإليداع اإلسالمية-

١٧,٠٣٤,٧٥٣٢١,٤٦٧,٢٠٥

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

لشريعة عوائد وفقًا لةأيعليهاالحسابات الجارية ال تدفع النقد في الصندوق والمركزي. إن المصرفيمكن سحبها إال بموافقة 
أساس االستثمار في مرابحات السلع الدولية التي وم علىهي تقوتدفع عليها عوائد،ةاإلسالمية. أما شهادات اإليداع اإلسالمي

.والمصرف بائعًالدولة اإلمارات العربية المتحدة والمصرف المركزي للعراق مشترينالمصرف المركزيكل من يكون فيها 

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

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٥,٩٠٨,٣٥٠١٩,٩٤٤,٠٠٨اإلمارات العربية المتحدة
١,٠٣٥,٤٣٤١,٣٠٠,٩٧٩الشرق األوسطباقي 

١,١٦٢١,٠٦٣أوروبا
٨٩,٨٠٧٢٢١,١٥٥أخرى

١٧,٠٣٤,٧٥٣٢١,٤٦٧,٢٠٥
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ومؤسسات مالية أخرىإسالميةاألرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف١٤

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٤٦٣,٤٣٣٨٣١,١٦٧حسابات جارية
٣,٦٢٦,٤٧٣١,٩٣٤,٧٣٦ودائع وكالة 

٤,٠٨٩,٩٠٦٢,٧٦٥,٩٠٣
-)١٣,٢٧٦(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة

٤,٠٧٦,٦٣٠٢,٧٦٥,٩٠٣

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

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

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٩٤٢,٨٢٧٦٨٤,١٢٥اإلمارات العربية المتحدة
٦٣٥,٨٧٢٢٧٤,٤٨٣الشرق األوسطباقي 

١٤٦,٠٦٠١٦٣,١٤٦أوروبا
١,٣٦٥,١٤٧١,٦٤٤,١٤٩أخرى

٤,٠٨٩,٩٠٦٢,٧٦٥,٩٠٣

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢,٥١٥,٤٠١٢,١٢٥,٢٤٩مرابحة
-١٩,٩٥٧مضاربة

٢,٥٣٥,٣٥٨٢,١٢٥,٢٤٩
-)٣٤(في القيمةناقصًا: مخصص االنخفاض

٢,٥٣٥,٣٢٤٢,١٢٥,٢٤٩



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٢٥-

(تتمة)مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

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

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

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢,٣٤٨,٥٠٤١,٩٥٧,٨٤٦اإلمارات العربية المتحدة
١٦٦,٨٩٧١٦٧,٤٠٣الشرق األوسطباقي 
-١٩,٩٥٧أخرى

٢,٥٣٥,٣٥٨٢,١٢٥,٢٤٩

وتمويالت إسالمية أخرىمرابحة ١٦

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٦,٠١٠,٠٤٨٦,٤٣٧,١٩٧المركباتاتمرابح
٥,٠٥٥,٣٣٦٥,٤٧٣,٣٠٥البضائعاتمرابح
١٧,١٣٦,٤٧٢١٧,٣٥٩,٢٤٩األسهماتمرابح
٨,٥٦٩,١٠٦٧,٩٦٥,١٨٢الخير–السلعاتمرابح

١٦,٤٢١,٦١٧١٦,٥٥٨,٥٣٤)(مرابحةاإلسالمية المغطاةالبطاقات 
٢,٧٨١,٤١٨١,٦٤٣,٣٧٧أخرىاتمرابح

٥٥,٩٧٣,٩٩٧٥٥,٤٣٦,٨٤٤اتالمرابحإجمالي

٣٨,٩٣٧٤٦,٦٨١مضاربة
١٢١,٦٨٦١٣٠,٣٢٢استصناع

٣٢٥,٠٨٤٢٨١,٨١٠تمويالت مدينة أخرى

٥٦,٤٥٩,٧٠٤٥٥,٨٩٥,٦٥٧إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)٢٠,٧٥٠,٢٠٥()٢٠,٣٨١,١٩٢(على المرابحةالمؤجلةاإليراداتناقصًا: 

٣٦,٠٧٨,٥١٢٣٥,١٤٥,٤٥٢
)١,٨٩٦,١٣٧()٢,١٦٨,٣١٦(في القيمةناقصًا: مخصص االنخفاض

٣٣,٩١٠,١٩٦٣٣,٢٤٩,٣١٥

٢,٢٧٨,٢٥٦٢,٠٣٦,٢٨٣إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية المنخفضة القيمة



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٢٦-

(تتمة)مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

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

مدققة
٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم –٢٠١٧ديسمبر ٣١

المعيار الدولي إلعداد 
٩التقارير المالية رقم 

(خسارة االئتمان المتوقعة)
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض ٢٠١٨سبتمبر٣٠

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مدققة (معيار المحاسبة الدولي–بداية الفترة في 
١,٨٩٦,١٣٧٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩)٣٩رقم 

تعديالت االنتقال للمعيار الدولي إلعداد التقارير
---٩٢١٠,٨٠٤المالية رقم 

معدلة (المعيار الدولي إلعداد –بداية الفترة في 
٢,١٠٦,٩٤١٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩)٩التقارير المالية رقم 

٢٩٠,٥٧٨٦٥٢,١٤٦٩,٢٢٦٦٦١,٣٧٢)١٠(إيضاح للفترةالمحمل 
)١٢٤,٩٠٠()١٢٤,٩٠٠(--تعديالت أخرى
)٤٦٢,١٠٤(-)٤٦٢,١٠٤()٢٢٩,٢٠٣(الفترةالمشطوب خالل

٢,١٦٨,٣١٦١,٠٤٣,١٩٦٨٥٢,٩٤١١,٨٩٦,١٣٧نهاية الفترةفي 

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

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٥٦٥,٢١٤٩٨١,٤١٥القطاع العام

٣,٧٤٠,٩٨٥٣,٨٥٥,٩٤٨شركات
٦٤١,٤٢٩٢٣٤,٣١٥ماليةمؤسسات 

٣٠,٦٤٦,٠٧٣٢٩,٣٩٩,٣٠١أفراد
٤٨٤,٨١١٦٧٤,٤٧٣شركات صغيرة ومتوسطة

٣٦,٠٧٨,٥١٢٣٥,١٤٥,٤٥٢

:القطاع الجغرافي
٣٤,٦٢١,٣٧٥٣٣,٨٨٥,٣٤٣اإلمارات العربية المتحدة

٨١٠,٧٤٦٧٨٣,٧٦٨الشرق األوسطباقي 
٥٢٣,٨٧٩٢١٠,٦٧٩أوروبا
١٢٢,٥١٢٢٦٥,٦٦٢أخرى

٣٦,٠٧٨,٥١٢٣٥,١٤٥,٤٥٢



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٢٧-

تمويالت إجارة١٧

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

اإليجار.

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:إن إجمالي ذمم عقود اإليجار المستقبلية المدينة هو كما يلي
٧,٣٣٩,٨٥٧٨,٦٣٦,٦٣٢مستحقة خالل سنة

٢٢,٩٠٢,٣١٨٢١,٨٧٦,٧٩٣مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة
٣٨,٩٩٧,٥٠٣٣٢,٦٨٢,٧٥٤مستحقة بعد خمس سنوات

٦٩,٢٣٩,٦٧٨٦٣,١٩٦,١٧٩إجمالي تمويالت اإلجارة
)١٨,٥٩١,٦٣٦()٢٣,٤٧٦,٥٣٨(ناقصًا: اإليرادات المؤجلة

٤٥,٧٦٣,١٤٠٤٤,٦٠٤,٥٤٣المدينةدفعات اإليجاردنى ألصافي القيمة الحالية 
)١,٣٢٤,٢٢٤()١,٢٤٣,٣٦١(في القيمةنخفاض االناقصًا: مخصص 

٤٤,٥١٩,٧٧٩٤٣,٢٨٠,٣١٩

٢,٢١٠,٥٨٦١,٩٧٧,٢٨٥إجمالي تمويل اإلجارة المنخفض القيمة

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

مدققة
٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم –٢٠١٧ديسمبر ٣١

المعيار الدولي إلعداد 
٩التقارير المالية رقم 

المتوقعة)(خسارة االئتمان 
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض ٢٠١٨سبتمبر٣٠

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مدققة (معيار المحاسبة–بداية الفترة في 
١,٣٢٤,٢٢٤٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤)٣٩الدولي رقم 

تعديالت االنتقال للمعيار الدولي إلعداد التقارير
---)٢٥٨,٤٠٦(٩المالية رقم 

معدلة (المعيار الدولي إلعداد–بداية الفترة في 
١,٠٦٥,٨١٨٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤)٩التقارير المالية رقم 

١٠٤,٥٦٦)٦٧,٥٣٥(١٨٣,٦٧٢١٧٢,١٠١)١٠(إيضاح للفترة(المعكوس)المحمل
)١١٧,٢٣٦(-)١١٧,٢٣٦()٦,١٢٩(الفترةالمشطوب خالل

١,٢٤٣,٣٦١٤٦٤,٠٥١٨٦٠,١٧٣١,٣٢٤,٢٢٤نهاية الفترةفي 



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٢٨-

تمويالت إجارة (تتمة)١٧

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

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:االقتصاديالقطاع 
٧٥٣,٠٢٠٧٥٢,٣٣٩القطاع الحكومي

٤,٧٠٢,٦٧٢٤,٤٨٠,٨١٤القطاع العام
١٩,٣١٤,٨٣٨١٨,٧٠٨,١٩١شركات

٢٠,٧٥٤,٩٢٦٢٠,٣٦٦,٨٦٣أفراد
١٦٢,٢١٨١٨٨,٣٥٥شركات صغيرة ومتوسطة

٧٥,٤٦٦١٠٧,٩٨١مؤسسات غير ربحية

٤٥,٧٦٣,١٤٠٤٤,٦٠٤,٥٤٣

:القطاع الجغرافي
٤٤,١٠٤,٣٧٦٤٢,٦٦٨,٣٥٣اإلمارات العربية المتحدة

٨٧٤,٧٧٧١,٠٢٥,٢٠٣الشرق األوسطباقي 
٣٨٤,٥٠٤٣٨٦,٦٥٦أوروبا
٣٩٩,٤٨٣٥٢٤,٣٣١أخرى

٤٥,٧٦٣,١٤٠٤٤,٦٠٤,٥٤٣

في الصكوك اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات١٨

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٠,٢١٩,٣٢١١٠,٠٥٢,٠٢٨مدرجة –صكوك
-)٢٢,٨١٠(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة

١٠,١٩٦,٥١١١٠,٠٥٢,٠٢٨

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٧,٢٣٩,٠٨٣٧,٤٤٣,٤٦٨العربية المتحدةاإلمارات 
١,٥٨٥,٦٩٠١,٣٦٥,٤٥٥الشرق األوسطباقي 

١٠٠,٣٧٢-أوروبا
١,٣٩٤,٥٤٨١,١٥٥,٥٣٥أخرى

١٠,٢١٩,٣٢١١٠,٠٦٤,٨٣٠



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٢٩-

مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ملف درهأألف درهم

الخسائرواألرباح مدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات
استثمارات مدرجة

١,٩٠٩,٣٧٥١,٣٧٧,٤٩١صكوك

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٣٣,٣٧٢٤٢,٣٠٧أسهم
-٨٥٢,٩٨٤صكوك

٨٨٦,٣٥٦٤٢,٣٠٧

استثمارات غير مدرجة
٥٠,٨٩٦٥٣,٦١٩صناديق

٦٠,٢٣١٥٣,٠٧٣أسهم خاصة

١١١,١٢٧١٠٦,٦٩٢

٩٩٧,٤٨٣١٤٨,٩٩٩

٢,٩٠٦,٨٥٨١,٥٢٦,٤٩٠
-)٢,٤٥٧(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة

٢,٩٠٤,٤٠١١,٥٢٦,٤٩٠

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١,٨٣٤,٦٢٨٩١٥,٥٣٤اإلمارات العربية المتحدة
٤٩٤,٠٧٨٨٩,٢٢١الشرق األوسطباقي 

٩٥,٢٥٨١٧٠أوروبا
٤٨٢,٨٩٤٥٢١,٥٦٥أخرى

٢,٩٠٦,٨٥٨١,٥٢٦,٤٩٠



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٣٠-

وشركات ائتالفاستثمارات في شركات زميلة٢٠

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

١,٠١٢,٠٨٣٩٨٨,٧٨٨استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف

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

-١٥,١٥٦الفترةفي بداية 
١٥,١٥٦-المحمل للفترة

١٥,١٥٦١٥,١٥٦في نهاية الفترة

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

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٨٢٠١٧

%%
الشركات الزميلة

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

صندوق عقاري٣٠٤١اإلمارات العربية المتحدةذا ريزيدينشال آر إي آي تي (آي سي) ليمتد

شركات ائتالف
اإلسالميمصرف أبوظبي

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

إلى مصرف إسالمي)
تمويل األفراد اإلسالمي٥١٥١المملكة العربية السعوديةشركة السعودية للتمويل ش.م.م

عرب لينك لتحويل األموال ش.م.خ (قيد
صرف العمالت٥١٥١اإلمارات العربية المتحدةالتصفية)

أبوظبي اإلسالمي ميرشنت أكوايرينغ
كومباني ذ.م.م 

االستحواذ التجاري٥١٥١اإلمارات العربية المتحدة
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عقاريةاستثمارات ٢١

كالتالي:الفترةكانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل 

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

التكلفة:
١,١٦١,٢٦٨١,٢٩١,٦٤٣بداية الفترةفي الرصيد

-٤,٩٥١عوائد المبيعات
)١٣٠,٣٧٥(-استبعادات 

١,١٦٦,٢١٩١,١٦١,٢٦٨نهاية الفترةفيالرصيد اإلجمالي 
)٢٤,٧٣٧()٢٤,٧٣٧(في القيمةنخفاضالناقصًا: مخصص ا

١,١٤١,٤٨٢١,١٣٦,٥٣١الفترةنهاية فيالرصيد صافي 

:االستهالك المتراكم
٤٣,١٤٨٥٥,٤٦٤بداية الفترةالرصيد في 

٦,١٠٣٩,٣٤٥للفترةالمحمل 
)٢١,٦٦١(-المتعلق باالستبعادات

٤٩,٢٥١٤٣,١٤٨نهاية الفترةالرصيد في

١,٠٩٢,٢٣١١,٠٩٣,٣٨٣صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة

، والمؤجرة تحت عقود تأجير تشغيلية، قد بلغت العقاريةإيجارات الممتلكات المكتسبة للمجموعة من االستثمارات إيرادات إن 
.٢٠١٨سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة ألف درهم)٢٠١٧:١٠,٢٦٩سبتمبر٣٠ألف درهم (٧,٨٢٩

خالل الفترة هي كما يلي:كانت الحركة في مخصص اإلنخفاض

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٢٤,٧٣٧٢٨,١٨٨بداية الفترة فيالرصيد 
٤٦٢-المحمل للفترة

)٣,٩١٣(-المتعلق باالستبعادات

٢٤,٧٣٧٢٤,٧٣٧الرصيد في نهاية الفترة

:كما يليهو العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات إن 

١,١٠٨,٧٥٤١,١٠٩,٩٠٦اإلمارات العربية المتحدة
٨,٢١٤٨,٢١٤الشرق األوسطباقي 

١,١١٦,٩٦٨١,١١٨,١٢٠
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قيد التطويرعقارات٢٢

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٨٣٧,٣٨١٨٣٧,٣٨١عقارات قيد التطوير

ألف درهم) مملوكة من ٨٠٠,٠٠٠: ٢٠١٧ألف درهم (٨٠٠,٠٠٠دفترية بلغت بقيمة ارض قيد التطوير العقاراتتتضمن 
قبل شركة تابعة للمصرف.

قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة.العقاراتجميع إن 

موجودات أخرى٢٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٥٤,٥٨٢٥٣,٠٧١مبالغ مدفوعة مقدمًا لشراء ممتلكات
٥٢٧,٢١٦٤١٨,١٥٧قبولأوراق

٢٠٧,٨٢٥١٨٦,٨٢٥موجودات مستحوذ عليها من تسوية مطالبات
٢٤٩,٦٣٢٣٠١,٣٤٧ذمم تجارية مدينة 

٩٥٨,٠٠٤٦٩٨,٤٧٨مصاريف مدفوعة مقدمًا
٢١٩,٦٨١١٤٩,٢٥٦مستحقةأرباح

٤٤,٧٦٦٤٧,٨٣٧ولينامبالغ مدفوعة مقدمًا لمق
١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدمًا 

١,٢٦٦,٠٣٢١,٤٥٩,٦٦٧أخرى

٣,٧١١,٣٦٣٣,٤٩٨,٢٦٣
)٣٤,٧٤٥()٢٩,٥٤٠(في القيمةناقصًا: مخصص االنخفاض 

٣,٦٨١,٨٢٣٣,٤٦٣,٥١٨

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

االنخفاض في القيمة) كما في تاريخ التحويل.مخصص 
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الشهرة والموجودات غير الملموسة٢٤

موجودات أخرى غير ملموسة
اإلجماليودائع أساسيةعالقات العمالءالشهرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠٩,٨٨٨٢٥٨,٣٩٧٥١,٨٥١٤٢٠,١٣٦مدققة –٢٠١٧يناير ١في
)٥٤,٧٩٣()٩,١٥٣()٤٥,٦٤٠(-السنةاإلطفاء خالل 

١٠٩,٨٨٨٢١٢,٧٥٧٤٢,٦٩٨٣٦٥,٣٤٣مدققة-٢٠١٨يناير ١في 
)٤٠,٩٥١()٦,٨٤٥()٣٤,١٠٦(-الفترةاإلطفاء خالل 

١٠٩,٨٨٨١٧٨,٦٥١٣٥,٨٥٣٣٢٤,٣٩٢مدققةغير –٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

الشهرة
االنخفاض في القيمة، يتم توزيع الشهرة لألقسام التشغيليلة للمصرف والتي تمثل أدنى مستوى داخل المصرف اختبارلهدف 

والذي يتم من خالله مراقبة الشهرة ألغراض اإلدراة الداخلية.

موجودات غير ملموسة أخرى

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

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

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

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

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

مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية٢٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١,٢٢٤,٧٧١١,٥٣٨,٩٥٤حسابات جارية
١,١٢٨,٩٠٥٢,١٤٩,٦٠٤ودائع استثمارية

٢,٣٥٣,٦٧٦٣,٦٨٨,٥٥٨
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حسابات المودعين٢٦

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٣٢,١٧٦,٦٢٣٣٢,٧٣٨,٦٦٤حسابات جارية
٦٥,٧٤٢,٣٢٩٦٦,٧٤٣,١٥٣حسابات االستثمار

٥٨٣,٨٨٩٥٢١,٨٠٢احتياطي تعديل األرباح

٩٨,٥٠٢,٨٤١١٠٠,٠٠٣,٦١٩

كما يلي:للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح 

٥٢١,٨٠٢٤٥٤,٤١٩بداية الفترةفي 
٦٢,٠٨٧٦٧,٣٨٣للفترةاألرباح الحصة من

٥٨٣,٨٨٩٥٢١,٨٠٢نهاية الفترةفي 

:كما يليوحسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي هإجمالي إن توزيع 

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٧,١٧٦,٢٤٤٦,٦٤٨,٩٩٤القطاع الحكومي
١٠,٤٢٤,٢٤٤٨,٣١٨,١٨٥العامالقطاع 
١٠,٩٧٦,٣٣١١٤,٩٦٥,٤٨٢شركات

١,٧٥٥,١٥٣١,٤٤٩,٨٠١مؤسسات مالية
٥٣,٤٥٤,٣٩٨٥٤,٢٦٩,٩٢٠أفراد

١١,٩٠٨,٩٨٧١١,٨٣٢,٠٢٦شركات صغيرة ومتوسطة الحجم
٢,٨٠٧,٤٨٤٢,٥١٩,٢١١مؤسسات غير ربحية

٩٨,٥٠٢,٨٤١١٠٠,٠٠٣,٦١٩

رف امصلابعد اقتطاع متطلبات احتياطيات، التوفيرحسابات بما في ذلك يقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار 
.المجموعةمن قبلومتطلبات السيولةوالسودان والعراقاإلماراتفي ةالمركزي

هي التقصير أو مخالفة شروط العقد، وإال فالتعدي أو فقط في حال يتحمل الخسارةفإن المصرف االستثماربودائعفيما يتعلق 
.على المانح (رب المال) أو (الرئيسي) الموكل
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مطلوبات أخرى٢٧

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٧٤٣,٨٦٩٤٣٢,٣٨٥ذمم دائنة
٥٢٧,٢١٦٤١٨,١٥٧قبولأوراق

١٩٥,٤٦٢٢٨٥,٤٨٥لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 
٣٦٠,٦٤٠٣٦٥,٤١٥شيكات بنكية

٣٥٦,٦٦٦٣٨٧,٨٩٦أخرىومصاريفالموظفين آتمخصص مكاف
٢٠,٩٠١٦٣,٤٨٣دائنةمحتجزات

١٥٥,١٠٨١٣٦,٨٩٠المتعاملينمبالغ مستلمة مقدمًا من 
٤٣٥,٦٣٠٢٠٥,٦١٣مصاريف مستحقة

١٠٩,٤٦٩١١٠,٨٤١أرباح موزعة غير مطالب بها
١٤٧,١٥٨١٦٣,٠٥٤إيرادات مؤجلة

١,٨٤٠٤,٩٠٥حساب األعمال الخيرية
٣١,٩٢٧١٣,٥٢٣حساب التبرعات

٥,١٩٨٤,٩٠١الماليةاألدوات لمشتقات للبدائل الشرعية القيمة العادلة السالبة 
٤٨٠,٤٨٨٤١٩,٧١٠أخرى

٣,٥٧١,٥٧٢٣,٠١٢,٢٥٨

رأس المـال٢٨

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

رأس المال المصرح به:
ألف) سهم عادي٤,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٧ألف (٤,٠٠٠,٠٠٠

٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٧بقيمة درهم واحد لكل سهم (

والمدفوع بالكامل:الصادررأس المال 
ألف) سهم عادي٣,١٦٨,٠٠٠: ٢٠١٧ألف (٣,١٦٨,٠٠٠

٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٧بقيمة درهم واحد لكل سهم (
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احتياطيات أخرى٢٩

التغيرات المتراكمة 
في القيم العادلة

احتياطي إعادة
األراضيتقييم

تحويلاحتياطي 
اإلجمالياحتياطي التحوطالعمالت األجنبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)٧٤٣,١٨٢()٤,٨٨١()٧٦٩,٧٣٢(١٩٢,٧٠٠)١٦١,٢٦٩(مدققة–٢٠١٨يناير ١في 
تعديالت االنتقال عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

٢١,٩٧٩---٩٢١,٩٧٩المالية رقم 

)٧٢١,٢٠٣()٤,٨٨١()٧٦٩,٧٣٢(١٩٢,٧٠٠)١٣٩,٢٩٠(معدلة–٢٠١٨يناير ١في 
مدرج بالقيمة العادلةصافي الحركة في تقييم استثمار
)٨,٩٦٩(---)٨,٩٦٩(من خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي الحركة في تقييم استثمار في صكوك إسالمية مدرجة 
)٢٧,٤٩٧(---)٢٧,٤٩٧(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمار في الصكوك 
اإلسالمية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

)٨,٧٤٨(---)٨,٧٤٨()٦اآلخر والتي تم تحريرها إلى بيان الدخل (إيضاح 
)٧٨,٩٧٦(-)٧٨,٩٧٦(--افيصاألجنبية، لعمليات اتحويل الناتجة عن تحويل الفروقات 

١٢,٦٥٧-١٢,٦٥٧--الربح من التحوط في العمليات األجنبية
)٢٧٥()٢٧٥(---القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقديةخسارة

)٨٣٣,٠١١()٥,١٥٦()٨٣٦,٠٥١(١٩٢,٧٠٠)١٨٤,٥٠٤(غير مدققة–٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

)٦٨٣,٧٦٨()١,٧٢٤()٧١١,٦٦٤(١٩٢,٧٠٠)١٦٣,٠٨٠(مدققة–٢٠١٧يناير ١في 
بالقيمة العادلة من مدرج استثمار صافي الحركة في تقييم 

)٣٦٣(---)٣٦٣(خالل الدخل الشامل اآلخر
خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

١٧٧---١٧٧خالل الدخل الشامل اآلخر
لعملياتاتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 

)١٢,٨٢٢(-)١٢,٨٢٢(--األجنبية، صافي
)٢٩,٥٨١(-)٢٩,٥٨١(--خسارة من التحوط في العمليات األجنبية

١,٦٥٦١,٦٥٦---القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقديةربح

)٧٢٤,٧٠١()٦٨()٧٥٤,٠٦٧(١٩٢,٧٠٠)١٦٣,٢٦٦(غير مدققة–٢٠١٧سبتمبر ٣٠في 

صكوك الشق األول٣٠
سبتمبر٣٠

٢٠١٨
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٣,٦٧٢,٥٠٠-(اإلصدار األول)مدرجة–صكوك الشق األول 
-٢,٧٥٤,٣٧٥)الثانيمدرجة (اإلصدار –صكوك الشق األول 
٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 

٤,٧٥٤,٣٧٥٥,٦٧٢,٥٠٠



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٣٧-

(تتمة)صكوك الشق األول٣٠

(اإلصدار األول)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 ٣٧,٢٨١. تم تكبد تكلفة اإلصدار البالغة ٢٠١٢أكتوبر ٢١في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي الذي انعقد في 

اإلصدار.في وقت 

يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه الصكوك على التزامات مباشرة من غير تعتبر هذه الصكوك دائمة حيث أنه ال
إن الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية وهي ضمان من جانب المصرف وفقًا لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.

("تاريخ اإلسترداد األولي") أو أي تاريخ دفع للربح ٢٠١٨أكتوبر ١٦الفترة المنتهية في قابلة لالسترداد من قبل المصرف بعد
٦في نهاية كل سنوي وتدفع بشكل نصف%٦,٣٧٥هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربة ربح يكون ووفقًا لحاالت معينة،

زائدًا هامشسنوات٦يبور إبيةاألولالفترة د ربح المتوقع بعالسنوات، ويقدر ستالمكونة من يةخالل الفترة األولسنوات 
.الموحدساهمينفي بيان التغيرات في حقوق المالموزعة. سيتم إظهار دفعات األرباح%٥,٣٩٣متوقع من

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

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

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

أكتوبر ١٦، أي كافة الصكوك في تاريخ االسترداد األولسترداد إشعار ال، قام المصرف بإصدار٢٠١٨سبتمبر ١٢بتاريخ 
الجمعية العمومية غير اجتماع المصرف في دة من قبل مساهمي المعتمالصالحيات. تم إصدار اإلشعار بموجب ٢٠١٨

إلى الملكية، تمت إعادة تصنيف الصكوك من حقوق ٢٠١٨سبتمبر ٣٠كما في .٢٠١٨أغسطس ١٩قد في الذي عُ االعتيادية
المطلوبات.

)الثانيمدرجة (اإلصدار -صكوك الشق األول 
مدرجة (اإلصدار الثاني) ("الصكوك") بقيمة تبلغ –، قام المصرف بإصدار صكوك الشق األول ٢٠١٨سبتمبر ٢٠بتاريخ 

مليون دوالر أمريكي). تم إصدار هذه الصكوك بموجب الصالحيات المعتمدة من قبل مساهمي ٧٥٠ألف درهم (٢,٧٥٤,٣٧٥
. تم تكبد تكلف إصدار بقيمة ٢٠١٨أغسطس ١٩الذي ُعقد بتاريخ المصرف في اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية

ألف درهم في تاريخ اإلصدار.١٩,٣٧٣

من جانبشكل التزامات مباشرة وغير مضمونة ا تاريخ استرداد ثابت وتال يوجد لهحيث أنه مةدائهذه الصكوك تعتبر
وهي قابلة لالسترداد من قبل إيرلندا لألوراق الماليةسوقفيمدرجة الصكوك إنلشروط وأحكام المضاربة. المصرف وفقًا

وفقًا لشروط بعد ذلك ("تاريخ االسترداد األول")  أو أي تاريخ دفع للربح ٢٠٢٣سبتمبر ٢٠المصرف بعد الفترة المنتهية في 
بخمس سنوات بشكل يستحق سداده خالل الفترة األولية التي تقدر%٧,١٢٥معينة. تحمل الصكوك ربح مضاربة متوقع بمعدل 

للمضاربةجديد متوقعربحمعدليتم إعادة تحديد، سنوات بعد ذلك٥بعد الفترة األولية، ولكل نصف سنوي على أقساط متأخرة. 
توزيعات األرباح إدراجيتم وف . س٪٤,٢٧٠بنسبةهامش متوقع زائدًاسنوات ٥ة لمدةاألمريكيالخزينةفائدةمعدل على أساس 
.الموحدالمساهمينيرات في حقوق في بيان التغ



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٣٨-

(تتمة) (تتمة)صكوك الشق األول٣٠

(تتمة))الثانيمدرجة (اإلصدار -صكوك الشق األول 
الحدث ا هذ، وال يعتبر وفق ما كان متوقعًالمضاربة أية أرباح على اأن ال يقوم بتوزيع، وفق إرادته المطلقة، للمصرفيجوز 
ن (أ) باإلعالالمصرف، فلن يقوم في حال وقوع حدث عدم توزيع أرباحأو توزيع أرباحعدم المصرففي حال قرر . تعثرًا

االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي رأس أو إلغاء أو تخفيض أو شراءتوزيعات أرباح أو (ب) استرداد أو ةعن أو دفع أي
تي الاألوراق المالية،صكوك باستثناء المن بدرجة أقلوالمصنفة بالتساوي مع أو خاصة بالمصرفأوراق ماليةةمال أو أي

تنص شروطها الخاصة على إلزامية استردادها أو تحويلها إلى حقوق ملكية في كل حالة ما لم يتم أو حتى يتم توزيع أرباح 
المضاربة التالية المتوقعة.

حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 
ج حكومة أبوظبي لتعزيز المالءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية، أصدر ، وتماشيا مع برنام٢٠٠٩بريل إ١٦في 

") لصالح دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي بقيمة اسمية بلغت الحكوميةالمصرف صكوك من الشق األول ("الصكوك
ل االجتماع الغير عادي من قبل المساهمين خالالحكوميةدرهم. تمت الموافقة على إصدار هذه الصكوكألف٢,٠٠٠,٠٠٠

.٢٠٠٩مارس٢٢والذي 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 وقبل المصرف وفقًا لحاالت معينة،
. وسيتم توزيع %٢,٣شهور زائدًا هامش ٦من خمس سنوات، ويقدر الربح المتوقع بعد هذه السنوات الخمس األولى بإيبور

.لموحداالمساهمينفي بيان التغيرات في حقوق الموزعةاألرباح المحققة على شكل نصف سنوي. سيتم إظهار دفعات األرباح

ث ديحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي أرباح على المضاربة وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر هذا الح
تخلفًا عن سدادها. في حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم بتوزيع األرباح أو في حال األحداث التي تستوجب  عدم قيامه 
بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو (ب) االسترداد أو شراء أو إلغاء أو 

كانت على أي جهة إصدار مساوية للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص تخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة
بنودها على إلزامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح 

المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.

طارئةالتزامات ومطلوبات٣١

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

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

لك العقود ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.االلتزامات دون سحب أو استخدام التسهيالت، فإن مجموع مبالغ ت
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٣٩-

(تتمة)التزامات ومطلوبات طارئة٣١

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

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

٢٠١٨سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

ةالمطلوبات الطارئ
٣,٥٠٨,٠١٦٣,٢١٥,١٩٩خطابات االعتماد

٦,٨٤٦,٠٨٩٨,٥٧٢,٨٥٨ضمانخطابات 

١٠,٣٥٤,١٠٥١١,٧٨٨,٠٥٧

االلتزامات
٧٣٥,٥٠٤٦٦٦,٩٤٥التزامات التسهيالت غير المسحوبة

١٦٠,٨٢٧١٧٤,٦٩٩رأسمالية مستقبليةنفقات
٤,٣٩٦٦,١٠٨قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 

٩٠٠,٧٢٧٨٤٧,٧٥٢

١١,٢٥٤,٨٣٢١٢,٦٣٥,٨٠٩

مراجعة مخاطر االمتثال٣٢

أصبح مصرف أبوظبي اإلسالمي على علم ببعض المعامالت المالية المتعلقة بالدفعات بالدوالر األمريكي والتي من ٢٠١٤في 
قام ،المحتملةاالنتهاكات قوانين العقوبات األمريكية السارية في ذلك الوقت. بعد التعرف على هذه انتهكتهاالمحتمل أن

بات امتثاله لقوانين العقومدىقانونيين خارجيين لمساعدته في مراجعة هذه المعامالت ومراجعةاستشاريينالمصرف بتعيين 
، قدم مصرف أبوظبي اإلسالمي النتائج التي توصل إليها إلى عملية المراجعة هذهعام. بعد بشكٍلامتثالهوإجراءاتاألمريكية 

. كما ساعدت ٢٠١٧والواليات المتحدة األمريكية في أوائل عام العربية المتحدةاإلماراتدولةفيالمعنيةالجهات التنظيمية
ين ال لقوانلضمان االمتثالتي يتوجب اتخاذها مصرف أبوظبي اإلسالمي في تحديد الخطوات اإلضافية هذه المراجعة عملية 

جوابًا يتلقى المصرف، لم ٢٠١٨سبتمبر ٣٠كما في لذلك. ته وفقًابتعزيز عملياالمصرفالعقوبات المعمول بها، حيث قام 
، فإن النتيجة المرجحة لمراجعتهم ال تزال مجهولة.، وبالتاليالمصرفنتائج الحصول علىبعد من الجهات التنظيمية المعنية
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٤٠-

النقد وما يعادله٣٣

٢٠١٧سبتمبر٢٠١٨٣٠سبتمبر٣٠
ألف درهـمألف درهـم

٤,٥٧٦,٤٧٤٧,٢٢٩,٨٧٦نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل
لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية وكالةاألرصدة وودائع

٣,٣٧٤,٥٦١١,٣٢٤,٩٣٨أخرى، قصيرة األجل
١,٩٠٠,٠٣٠١,٠٦٥,٤٨٩مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

)٢,٧٦٠,٩١٦()٢,٢٣٢,٦٧٥(قصيرة األجلمبالغ مستحقة لمؤسسات مالية،

٧,٦١٨,٣٩٠٦,٨٥٩,٣٨٧

ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٣٤

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

نشطة وخالية من أي مخصص الموجودات الماليةالعالقة. إن جميع ذوبناًء على تقييم المصرف لمخاطر االئتمان للطرف 
.في القيمةلالنخفاض

والمعامالت بين المصرف وشركائه التابعة التي تمثل أطراف ذات عالقة، قد تم حذفها في عملية توحيد البيانات إن األرصدة 
المالية ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٤١-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٤

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 

شركات زميلة
وشركات 

اإلجماليآخرونائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة -٢٠١٨سبتمبر٣٠
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٧,٤٦٣-٧,٤٦٣--مؤسسات مالية

اإلجارة وتمويالتوالمضاربةومن المرابحةالدخل
٦٠,٢٤٨٩٩,٩١٨-٣٩,٣٥٢٣١٨من العمالءإسالمية أخرى

١٢٦١,٩٦٤٢,٣٨٨٤,٣٧٩دخل الرسوم والعموالت، صافي

٣٢٤--٣٢٤-تشغيليةمصاريف 

٨٨١٥٤٥٨٣٣٧١,٥٥٥للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

غير مدققة -٢٠١٧سبتمبر٣٠
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

١٠,٨٦٣-١٠,٨٦٣--مؤسسات مالية

وتمويالتاإلجارة والمضاربةومن المرابحةالدخل
٦٠,٩٩٩١٠٥,٥٣١-٤٤,١٨٦٣٤٦من العمالءإسالمية أخرى

١٣٨١٢٢٢,٦٠٢٢,٧٦٣دخل الرسوم والعموالت، صافي

٣٢٤--٣٢٤-مصاريف تشغيلية

٣٥٨٥٦٤٣٥١٣٨٩٨٧للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية، وتمويل العمالء المقدمة إلى إن معدالت الربح المحققة على 
في السنة).%٦:  صفر إلى ٢٠١٧(%٦,١أطراف ذات عالقة خالل الفترة قد تراوحت من صفر إلى 

ذات عالقة خالل الفترة إن معدالت الربح المدفوعة على مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية وودائع العمالء الموضوعة من أطراف 
في السنة).%٠,٨: صفر إلى ٢٠١٧في السنة (%٠,٨قد تراوحت من صفر إلى 



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٤٢-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٤

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

ارة اإلد
شركات زميلة

اإلجماليآخرونوشركات ائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة–٢٠١٨سبتمبر٣٠
األرصدة وودائع وكالة لدى بنوك إسالمية 

٧٧١,٥١١-٧٧١,٥١١--ومؤسسات مالية أخرى
١٦٦,٦٨٢-١٦٦,٦٨٢--مع مؤسسات ماليةالمضاربةوالمرابحة

المرابحة والمضاربة واإلجارة والتمويالت 
٣,٤٤٥,٩٤٥٦,٠٥٥,٣٥٠-٢,٥٩٧,٩٦٥١١,٤٤٠اإلسالمية األخرى
١٠٨,٩٦١٢١١,٢٤٢٣٢٠,٢٠٣--الموجودات األخرى

٢,٥٩٧,٩٦٥١١,٤٤٠١,٠٤٧,١٥٤٣,٦٥٧,١٨٧٧,٣١٣,٧٤٦

٣٢,٠٨٩-٣٢,٠٨٩--مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية
٦٧,٩٨٢٢٠,٩٧٥١١٥,٢١٠٥٥,٥٨١٢٥٩,٧٤٨حسابات المودعين

٤٤٨١٦١٢٢٧,٦١٨٢٨,٠٩٤مطلوبات أخرى

٦٨,٤٣٠٢٠,٩٩١١٤٧,٣١١٨٣,١٩٩٣١٩,٩٣١

مدققة-٢٠١٧ديسمبر ٣١
األرصدة وودائع وكالة لدى بنوك إسالمية 

٩١٨,٨١٧-٩١٨,٨١٧--ومؤسسات مالية أخرى
١٦٧,٠٥٩-١٦٧,٠٥٩--المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية

المرابحة والمضاربة واإلجارة والتمويالت 
٣,٤٧٦,٧٩٩٦,٠٩٨,٠٨٦-٢,٦١١,٢٢٧١٠,٠٦٠اإلسالمية األخرى

٨٥,٩٣٣١٨٦,٥٤١٢٧٢,٤٧٤--موجودات أخرى

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

٣١,٠١٩-٣١,٠١٩--مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية
٦٧,٣٨٢٢٤,٧٨١٢١٦,٨٢٤١٧,٩٦٨٣٢٦,٩٥٥حسابات المودعين

٦٢٥١٨٢٩٢,٩٦١٣,٦٣٣مطلوبات أخرى

٦٨,٠٠٧٢٤,٧٩٩٢٤٧,٨٧٢٢٠,٩٢٩٣٦١,٦٠٧

مصر، وهناك اتفاقية رسمية -أبوظبي اإلسالمي مصرفإن المصرف ومساهمه الرئيسي يمتلكان حصة مشتركة مسيطرة في 
).٢٠مصر (إيضاح -أبوظبي اإلسالمي مصرفللسيطرة المشتركة الستثمارها في 



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٤٣-

العالقة (تتمة)طراف ذات األالمعامالت مع ٣٤

موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات
كما يلي:الفترةموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل تعويضاتكانت 

أشهر المنتهية التسعة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٨

أشهر المنتهية التسعة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

٢٢,٠٩٨٢٥,٩٠٢رواتب ومكافآت أخرى
١,٤٣١٢,١٤٥مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٢٣,٥٢٩٢٨,٠٤٧

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

بعد ٢٠١٧ديسمبر ٣١ألف درهم إلى مجلس اإلدارة والمتعلق بالسنة المنتهية في ٤,٩٠٠، تم دفع مبلغ بقيمة ٢٠١٨خالل 
، ٢٠١٧. خالل ٢٠١٨مارس ٢١الحصول على موافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 

في بعد الحصول على موافقة المساهمين٢٠١٦ديسمبر ٣١لق بالسنة المنتهية في والمتعألف درهم٤,٩٠٠تم دفع مبلغ بقيمة
.٢٠١٧إبريل ٢السنوي المنعقد في العموميةالجمعيةاجتماع 

معلومات القطاعات٣٥

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

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

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

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

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



عامةساهمةمشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٤٤-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٥

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

بما في ذلك األراضياإليجارالتطوير،،، البيعللمصرف بأنشطة عمليات الشراءتابعةاتتقوم شرك-الخدمات العقارية
.إدارة وإعادة بيع الممتلكات وجميع األنشطة المتعلقةباإلضافة إلى ، والمباني

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

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٤٥-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٥

خدمات مصرفية 
عالمية لألفراد

خدمات مصرفية
للشركاتعالمية

خدمات مصرفية 
اإلجماليأخرىعملياتعقاريةخدمات الخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
غير مدققة–٢٠١٨سبتمبر٣٠

اإليرادات والنتائج

٢,٦١٦,٧٩٧٧٥٠,٩٢٨١٠٦,٥٩٥٣٥٥,٨٩٣٦١,٣٢١٢٦٢,٦٠٤٤,١٥٤,١٣٨إيرادات القطاع، صافي
في مخصص االنخفاضباستثناءمصاريف تشغيلية 

)١,٩١٤,٦٥٦()٨٣,٩٣٨()٥٩,٢٥٦()٣٤,١٧٨()٤٦,٦٣٣()٢٩٢,٥٣٦()١,٣٩٨,١١٥(صافي،القيمة

١,٢١٨,٦٨٢٤٥٨,٣٩٢٥٩,٩٦٢٣٢١,٧١٥٢,٠٦٥١٧٨,٦٦٦٢,٢٣٩,٤٨٢تشغيليةأرباح 
)٤٨٦,٩٧١()١٤٩,١٧٥(-٨,٤٥٥)٢,٠٨٧()٨٠,٧٦٥()٢٦٣,٣٩٩(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

٩٥٥,٢٨٣٣٧٧,٦٢٧٥٧,٨٧٥٣٣٠,١٧٠٢,٠٦٥٢٩,٤٩١١,٧٥٢,٥١١للفترةأرباح 

)٤٧٣()٤٧٣(-----مسيطرة الحقوق غير ال

٩٥٥,٢٨٣٣٧٧,٦٢٧٥٧,٨٧٥٣٣٠,١٧٠٢,٠٦٥٢٩,٠١٨١,٧٥٢,٠٣٨المصرفحاملي أسهمعائدة إلىالللفترةأرباح 

الموجودات
٥٨,٣٠٨,٦٤٠٣١,٣٧٤,٧٥٨٣,٥٦٦,٨٨١٢١,٤٨٠,٠٧٨٢,٦٥٦,٦٦٥٦,٩٠٢,٧٤٤١٢٤,٢٨٩,٧٦٦موجودات القطاع

المطلوبات
٦٣,٦٧٨,٢٤٩٢٣,٥٨١,٩٠٠٣,٤٨٣,٥٦٣٩,٦٣٦,٢١٩٣١٧,٧١٦٧,٤٠٢,٩٤٢١٠٨,١٠٠,٥٨٩مطلوبات القطاع



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠

-٤٦-

)(تتمةمعلومات القطاعات٣٥
خدمات مصرفية 

وتجارية 
خدمات مصرفية 

للشركات
خدمات مصرفية 

اإلجماليأخرىعملياتالخدمات العقاريةالخزينةخاصة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

غير مدققة–٢٠١٧سبتمبر٣٠
اإليرادات والنتائج

٢,٥٤٣,١٤٧٩٢٠,١٣١١٠١,٣٨٤٣٨٣,٩٨٦٩٠,٤٦٩١٦٥,٢٨٧٤,٢٠٤,٤٠٤إيرادات القطاع، صافي
، ةفي القيممخصص االنخفاضباستثناءمصاريف تشغيلية 

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

١,٢٣٥,١٠٠٦٢٥,٧٠٥٥٨,٨٩٢٣٥٢,٦٣١٣١,٤٢٨١٢,٦٤٦٢,٣١٦,٤٠٢الربح التشغيلي
)٦٢٣,٤٤٦()٤٤,٧٨٦(--٤٠٨)١٦٨,٤٥٢()٤١٠,٦١٦(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

١,٦٩٢,٩٥٦)٣٢,١٤٠(٨٢٤,٤٨٤٤٥٧,٢٥٣٥٩,٣٠٠٣٥٢,٦٣١٣١,٤٢٨للفترةأرباح (خسائر) 

)١,٠٩٢()١,٠٩٢(-----حقوق غير مسيطرة 

١,٦٩١,٨٦٤)٣٣,٢٣٢(٨٢٤,٤٨٤٤٥٧,٢٥٣٥٩,٣٠٠٣٥٢,٦٣١٣١,٤٢٨المصرفحاملي أسهم العائدة إلى للفترةأرباح (خسائر) 

مدققة–٢٠١٧ديسمبر ٣١
الموجودات

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

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

المعلومات الجغرافية
ت الزميلة الفروع والشركامنطقتين جغرافيتين رئيسيتين، محلية ودولية. تمثل اإلمارات العربية المتحدة المنطقة المحلية التي تتضمن عمليات المجموعة الناتجة منتعمل المجموعة  في

والشركات الزميلة والتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات المجموعة داخل داخل الدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة بعمليات المصرف الصادرة من فرعي العراق والسودانوالشركات التابعة
ومطلوبات المجموعة، لذلك لم يتم عرض معلومات الدولة تمثل األغلبية الكبرى من ايرادات المجموعة، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمالي أصول

لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)، الموجودات والمطلوبات.القطاعات الجغرافية 
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نسبة كفاية رأس المال٣٦

الخاصة برأس المال والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا ٣أصدر المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة لوائح بازل 
الشق األول من حقوق الملكية متطلبات الحد األدنى من رأس المال على ثالثة مستويات، وهي ، وقد قدمت ٢٠١٧فبراير ١من 

وإجمالي رأس المال.")T1("والشق األول لرأس المال )"CET1العادية ("

:٣فيما يلي معدل كفاية رأس المال وفقًا للتنظيم الرأسمالي لبازل 

٣بازل 
سبتمبر٣٠

٢٠١٨
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

الشق األول من حقوق الملكية العادية
٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠رأس المال

٢,٠٨٥,٧٨٨٢,٠٨٥,٧٨٨احتياطي قانوني
١,٦٩٤,٤٨٦١,٦٩٤,٤٨٦احتياطي عام

٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان
٤,٨١٨,١٢٨٣,٢٨٠,١٩١أرباح محتجزة

)٧٣٧,٥٦٥()٨٠٤,٢٢٠(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

١١,٣٦٢,١٨٢٩,٨٩٠,٩٠٠
خصومات تنظيمية:

)٢٩٢,٢٧٤()٣٢٤,٣٩٢(والموجودات غير الملموسةالشهرة 
)٨٧,١٤٢()١٣٠,٦٣٠(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة واحتياطي التحوط

١٠,٩٠٧,١٦٠٩,٥١١,٤٨٤
خصومات الحد األدنى:

)٢٢٠,٤٠٠()٢٨٢,٩٣٨(استثمارات اإلقلية الجوهرية

١٠,٦٢٤,٢٢٢٩,٢٩١,٠٨٤العاديةالملكية إجمالي الشق األول لحقوق 

الشق األول لرأس المال اإلضافي
٤,٧٥٤,٣٧٥٥,٦٧٢,٥٠٠صكوك الشق األول
)٧٤,٩٧٧(-للشق األول لرأس المال اإلضافيوخصومات الحد األدنىخصومات تنظيمية

٤,٧٥٤,٣٧٥٥,٥٩٧,٥٢٣إجمالي الشق األول اإلضافي

١٥,٣٧٨,٥٩٧١٤,٨٨٨,٦٠٧لرأس المالإجمالي الشق األول 

الشق الثاني لرأس المال
١,٠٩٥,٣٢٥١,٠٩٢,٢٧٩مخصص انخفاض جماعي للموجودات التمويلية

)٧٤,٩٧٧(-للشق الثاني من رأس المالوخصومات الحد األدنى خصومات تنظيمية 

١,٠٩٥,٣٢٥١,٠١٧,٣٠٢إجمالي الشق الثاني

١٦,٤٧٣,٩٢٢١٥,٩٠٥,٩٠٩قاعدة رأس المالإجمالي

الموجودات المرجحة للمخاطر
٨٧,٦٢٥,٩٨٩٨٧,٣٨٢,٣٤٧مخاطر االئتمان
٢,٦١٠,٤٥٩٢,٢١١,٥٩٨مخاطر السوق
٩,٨٨٧,٨٣٩٩,٢٥٩,٧٢٩مخاطر تشغيلية

١٠٠,١٢٤,٢٨٧٩٨,٨٥٣,٦٧٤إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر

المالرأسنسب
%١٦,٠٩%١٦,٤٥رأس المال التنظيمي كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطرإجمالي

%١٥,٠٦%١٥,٣٦الشق األول لرأس المال التنظيمي كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطرإجمالي

%٩,٤٠%١٠,٦١المرجحة للمخاطركنسبة من إجمالي الموجودات الشق األول من حقوق الملكية العادية
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توزيعات األرباح٣٧

ديسمبر ٣١من رأس المال المدفوع والمتعلقة بالسنة المنتهية في %٢٨,٨٧، تم دفع تويعات أرباح نقدية بنسبة ٢٠١٨خالل 
العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ ألف درهم بعد الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية ٩١٤,٥٣٠والبالغة قيمتها ٢٠١٧

.٢٠١٨مارس ٢١

ديسمبر ٣١من رأس المال المدفوع والمتعلقة بالسنة المنتهية في %٢٤,٥٢، تم دفع توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٢٠١٧خالل 
ة المنعقدة بتاريخألف درهم بعد الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوي٧٧٦,٧٨٢والبالغة قيمتها ٢٠١٦

.٢٠١٧إبريل ٢

موسمّية النتائج٣٨

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

اإلستالم أو الدفع خالل الفترة.

القيمة العادلة لألدوات المالية٣٩

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد
تستخدم المجموعة التراتيبية التالية للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية، حسب طريقة التقييم: 

األسعار السوقية (الغير معدلة السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة).المستوى األول:
على القيمة العادلة المدرجة ملحوظة، بشكل جوهري طرق تقييم أخرى تكون فيها جميع المدخالت المؤثرة المستوى الثاني:

سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر.
طرق تقييم غير مبنية على مدخالت سوق ملحوظة ولها تأثير جوهري على القيم العادلة المدرجة.المستوى الثالث:
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وات المالية (تتمة)القيمة العادلة لألد٣٩

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد (تتمة)
يقدم الجدول التالي تحليل لألدوات المالية التي تم قياسها بعد اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة، مصنفة إلى مجموعات من المستوى 

القيمة العادلة ملحوظة.األول إلى الثالث على المدى التي تكون فيه

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

غير مدققة–٢٠١٨سبتمبر٣٠

موجودات ومطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة:
موجودات مالية

الخسائرواألرباح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
استثمارات مدرجة

١,٩٠٩,٣٧٥--١,٩٠٩,٣٧٥صكوك

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مدرجة

٣٣,٣٧٢--٣٣,٣٧٢أسهم
٨٥٢,٩٨٤--٨٥٢,٩٨٤صكوك

٨٨٦,٣٥٦--٨٨٦,٣٥٦

استثمارات غير مدرجة
٥٠,٨٩٦٥٠,٨٩٦--صناديق 

٦٠,٢٣١٦٠,٢٣١--أسهم خاصة

--١١١,١٢٧١١١,١٢٧

١١١,١٢٧٩٩٧,٤٨٣-٨٨٦,٣٥٦

المطلوبات المالية
٥,١٩٨-٥,١٩٨-)٢٧(إيضاح لعقود التبادلالبدائل الشرعية 

الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:
١,٣٣٩,٩١٤١,٣٣٩,٩١٤--استثمارات عقارية 

١٠,٠١٦,٣٣٤--١٠,٠١٦,٣٣٤صكوك-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

مدققة-٢٠١٧ديسمبر ٣١

بالقيمة العادلة:موجودات ومطلوبات مقاسة 
موجودات مالية

الخسائرواألرباح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
١,٣٧٧,٤٩١--١,٣٧٧,٤٩١صكوك

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مدرجة

٤٢,٣٠٧--٤٢,٣٠٧أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥٣,٦١٩٥٣,٦١٩--صناديق 

٥٣,٠٧٣٥٣,٠٧٣--استثمارات خاصة

--١٠٦,٦٩٢١٠٦,٦٩٢

١٠٦,٦٩٢١٤٨,٩٩٩-٤٢,٣٠٧

مطلوبات مالية
٤,٩٠١-٤,٩٠١-)٢٧(إيضاح لعقود التبادلالبدائل الشرعية 

:لهاعادلةقيمعناإلفصاحتمالتيالموجودات
١,٣٣٤,٢٦٢١,٣٣٤,٢٦٢--استثمارات عقارية

٢٦٤,٠٠٠١٠,٣٦٨,٤٧٦-١٠,١٠٤,٤٧٦صكوك-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٣٩

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

: تم تحويل استثمارات في األسهم المدرجة ٢٠١٧لم تطرأ أية تحويالت بين المستوى األول والثاني والثالث خالل الفترة الحالية (
ألف درهم من المستوى الثالث إلى المستوى األول).٤١,٣٦٢والبالغة قيمتها 

مبلغ االفتتاح واالختتام لموجودات مالية من المستوى الثالث التي يتم إدراجها بالقيمة العادلة:تسويةالجدول التالي يبين

سبتمبر٣٠
٢٠١٨

(مدققة)
٢٠١٧ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

١٠٦,٦٩٢١٣٢,٦٩٨في بداية الفترة
)٤١,٣٦٢(-تحويل إلى المستوى األول

٤,٤٣٥١٣,٩٤٠صافي المشتريات
١,٤١٦-الربح المدرج ضمن حقوق الملكية

١١١,١٢٧١٠٦,٦٩٢في نهاية الفترة

األحداث الالحقة٤٠

٤٦٤,٠٠٠الحقوق علىعلى إصدارالجمعية العمومية غير االعتيادية، وافق المساهمون في اجتماع٢٠١٨أغسطس ١٩بتاريخ 
: ال شيء) من رأس المال المدفوع إلى جانب عالوة قدرها ٢٠١٧(٪١٤,٦٥والتي تمثلسهمألف سهم بقيمة درهم واحد لكل 

اكتتاب وتخصيص عملية تم االنتهاء منألف درهم.١,٠٠٢,٢٤٠يبلغ إجمالي مبلغ إصدار الحقوق درهم للسهم الواحد.١,١٦
.٢٠١٨سبتمبر ٣٠الحقوق بعدأسهم


