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 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 
 

 المحترمينالسادة أعضاء مجلس اإلدارة إلى 
 شركة مساهمة عامة –مصرف أبوظبي اإلسالمي 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 مقدمـة
ــاهمة عامة رفالمصـــرففت  ال ـــركات  –المالية المرحلية المرفقة لمصـــرف أبوظبي اإلســـالمي  المعلوماتقمنا بمراجعة  شـــركة مسـ

،  التي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في 2020 سبتمبر  30فت كما في  ي ار إليها معًا بـــــ فالمجموعةالتابعة ر
ــبتمبر  30 ــاملبيان ،   بيان الدخل المرحلي الموحد،  2020 ســ ــاهمين بيان ،  المرحلي الموحد  الدخل ال ــ التغيرات في حقوق المســ

اإلدارة مســــــــ  لة عن ن  إ  .المنتهية في ذلك التاريخ  تســــــــعة أشــــــــهرلفترة ال المرحلي الموحد  التدفقات النقديةبيان    المرحلي الموحد
إن مســـــ  ليتنا . ففالتقارير المالية المرحلية  34 فقًا للمعيار المحاســـــبي الد لي رق  المرحلية    المالية المعلومات إعداد  عرض هذه

 هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية استنادًا إلى مراجعتنا.

 المراجعـةنطاق 
فمراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة التي يقو  بهـا   2410لقـد قمنـا بمراجعتنـا  فقـًا للمعيـار الـد لي حول عمليـات المراجعـة رق  

. تتضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايا  برجراء اإلســتفســارات، ب ــ ل ر يســي من مدقق الحســابات المســتقل للمن ــ ة ف
ــل األشخاص المس    لين عن األمور المالية  المحاسبية،  إتباع إجراءات تحليلية  إجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

جوهريا من نطاق الايا  بالتدقيق  فقًا للمعايير الد ليــــــــــــــــة للتدقيق،  بالتالي، فرنها ص تم ننا من الحصــول على ت  يد حول جمي  
 لتدقيق. لذا، فرننا ص نبدي رأي تدقيق ب  نها.األمور الهامـة التي يم ن أن يبينها ا

 اصستنتـاج  
ــتنادًا إلى مراجعتنا، ل  يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  يت  إعدادها، من جمي   اســ

 .حليةالتقارير المالية المر  34النواحي الجوهرية،  فقًا للمعيار المحاسبي الد لي رق  
 

  ديلويت آند توش رال رق األ سطت
  
  
  

  موق  من قبل:
  محمد خميس التح

  717رق  القيد 
  2020 نوفمبر 2

 أبوظبي
 اإلمارات العربية المتحدة
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 الموحدالموجز  المرحلي  بيان الدخل
 )غير مدققة(  2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال
 

 الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر  30

 المنتهية في  تسعة أشهر ال
 سبتمبر  30

  2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم  ألف درهـ   ألف درهـم  إيضاحات  
      

      إيرادات تشغيلية 
مةسسات    لدنالمضاربة شالوكالة  ،الدخل من المرابحة

 100,151 53,380 34,477 9,929  مالية
الدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة شتمويالت  

 3,380,679 2,851,053 1,109,808 912,987 5 من العمالء   إسالمية أخرن 
 402,226 372,308 178,709 95,511  الدخل من الص وك المقاسة بالتكلفة المطف ة 

 103,489 118,153 25,953 64,928 6 العادلة الدخل من امستثمارات المقاسة بالبيمة 
 5,662 30,712 (21,329) 12,125  شمشاريل مشتركة  الحصة من نتا ج شركات زميلة

 747,712 717,944 280,045 300,804 7 ، صافي الرسو  شالعمومت دخل
 228,712 146,631 79,213 52,578  صرف عمالت أجنبيةالدخل من 

 30,836 36,746 11,630 16,104    عقاريةمن استثمارات  الدخل
 7,040 13,341 1,346 7,030  دخل آخر 

      
      
  1,471,996 1,699,852 4,340,268 5,006,507 
      

      المصاريف التشغيلية 
 (1,150,873) (1,140,316) (401,873) (371,164) 8 تكاليف الموظفين

 (569,932) (484,396) (188,394) (161,192) 9 عمومية شعدارية مصاريف 
 (223,742) (206,210) (70,775) (67,418)  امستهالك 

 (40,951) (40,989) (13,800) (13,763) 25 إطفاء الموجودات غير الملموسة 
 (552,460) (954,109) (207,459) (245,468) 10 ، صافي في البيمة م صص امن فاذ

      
      
  (859,005) (882,301) (2,826,020) (2,537,958) 
      
      

 2,468,549 1,514,248 817,551 612,991  ، قبل التوزيع للمودعين  العملياتالربح من 
      

 (615,652) (407,649) (196,110) (95,963) 11 للمودعين   التوزيل
      
      
 1,852,897 1,106,599 621,441 517,028  للفترة قبل الزكاة والضريبة ربح  ال
      

 (2,410) 14,796 (1,410) 16,746 12 الزكاة شالضريإة
      
      

 1,850,487 1,121,395 620,031 533,774  الربح للفترة بعد الزكاة والضريبة 
      
      

      العا د إلى: 
 1,849,703 1,120,521 619,789 533,434  المصرف مساهمي 

 784 874 242 340  مسيطرة الحقوق الملكية غير 
      
      
  533,774 620,031 1,121,395 1,850,487 
      
      

ا سه   العا د إلى  للسه  ا ساسي شالم فض  الربح
 0,440 0,242 0,144 0,120 13 العادية )دره ( 
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 الموحد  الموجز المرحلي بيان الدخل الشامل
 )غير مدققة(  2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال
 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر  30
 المنتهية في  تسعة أشهر ال

 سبتمبر  30
  2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم  ألف درهـ   ألف درهـم  ايضاحات  
      
 1,850,487 1,121,395 620,031 533,774  للفترة بعد الزكاة والضريبة ربح  ال
      

      اآلخر الشامل  الدخل
البنود التي لن يت  إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل  

      الموحد 
      

تقيي  امستثمارات المدرجة  من  الحركة صافي 
 9,110 494 2,544 401 30 بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 (4,900) (7,350) - - 35 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
      

البنود التي قد يت  إعادة تصنيفها محقاً إلى بيان 
      الدخل الموحد 

      
صافي الحركة في تقيي  امستثمارات في الص وك  
المدرجة بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 6,066 9,404 (2,473) 16,872 30 اآلخر 
 42,958 (1,089) 8,903 22,127 30 أجنبية عمليات تحويلفرشقات الصرف الناتجة عن 

على التحوط في العمليات   )خسارة(/ م سب
 11,442 2,913 11,298 (14,368) 30 ا جنبية

البيمة العادلة من تحوط   في  م سب / خسارة()
 7,372 (1,162) 1,546 (2,849) 30 لتدفقات النقدية ا
      
      

 72,048 3,210 21,818 22,183  للفترة  اآلخرالشامل  الدخل
      
      

 1,922,535 1,124,605 641,849 555,957  للفترة إجمالي الدخل الشامل  
      
      

      : العا د إلى
 1,921,751 1,123,731 641,607 555,617  مساهمي المصرف   
 784 874 242 340  مسيطرة الحقوق الملكية غير   
      
      
  555,957 641,849 1,124,605 1,922,535 
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 الموحد  الموجز   المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين
 مدققة( )غير  2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال
 

   العا د إلى مساهمي المصرف شحاملي ص وك الشق ا شل للمصرف  

 احتياطي عا  احتياطي قانوني رأس المال إيضاحات 
احتياطي م اطر 

 محتجزةأرباح  ام تمان

أرباح مقترح 
توزيعها لألعمال 

 احتياطيات أخرن  ال يرية
ص وك الشق 

 اإلجمالي ا شل
غير الملكية حقوق 

 مسيطرةال
حقوق  إجمالي

 المساهمين
 الف دره  الف دره  الف دره  ألف دره  الف دره  الف دره  الف دره  الف دره  الف دره  الف دره  الف دره   
             

 19,103,417 11,101 19,092,316 4,754,375 ( 361,775)  20,000 5,756,978 400,000 2,250,033 2,640,705 3,632,000  مدقق – 2020 يناير 1الرصيد في 
 1,121,395 874 1,120,521 - - - 1,120,521 - - - -  ربح الفترة

 3,210 - 3,210 - 10,560 - ( 7,350)  - - - -  الدخل الشامل اآلخر
 ( 196,250)  - ( 196,250)  - - - ( 196,250)  - - - - 31 مدرجة )اإلصدار الثاني(  –أرباح مدفوعة على ص وك الشق ا شل 
 ( 45,979)  - ( 45,979)  - - - ( 45,979)  - - - - 31 ح ومة أبوظبي  –أرباح مدفوعة على ص وك الشق ا شل 

 ( 994,313)  - ( 994,313)  - - - ( 994,313)  - - - - 38 توزيعات أرباح مدفوعة
 ( 20,000)  - ( 20,000)  - - ( 20,000)  - - - - -  توزيعات أرباح مدفوعة لألعمال ال يرية
 - - - - 68,508 - ( 68,508)  - - - - 30 محدد -تحويل إلى احتياطي ان فاذ البيمة 
 - - - - 129,533 - ( 129,533)  - - - - 30 عا  -تحويل إلى إحتياطي إن فاذ البيمة 

             
             

 قغير مدق – 2020 سبتمبر 30الرصيد في 
 

3,632,000 2,640,705 2,250,033 400,000 5,435,566 -  (153,174 ) 4,754,375 18,959,505 11,975 18,971,480 
             
             

 17,736,685 10,761 17,725,924 4,754,375 ( 865,449)  31,000 5,152,466 400,000 1,980,827 2,640,705 3,632,000  مدقق – 2019 يناير 1الرصيد في 
 1,850,487 784 1,849,703 - - - 1,849,703 - - - -  ربح الفترة

 72,048 - 72,048 - 76,948 - ( 4,900)  - - - -  الدخل الشامل اآلخر
 ( 196,250)  - ( 196,250)  - - - ( 196,250)  - - - - 31 مدرجة )اإلصدار الثاني(  –أرباح مدفوعة على ص وك الشق ا شل 
 ( 53,687)  - ( 53,687)  - - - ( 53,687)  - - - - 31 ح ومة أبوظبي  –أرباح مدفوعة على ص وك الشق ا شل 

 ( 994,988)  ( 675)  ( 994,313)  - - - ( 994,313)  - - - - 38 توزيعات أرباح مدفوعة 
 ( 31,000)  - ( 31,000)  - - ( 31,000)  - - - - -  توزيعات أرباح مدفوعة لألعمال ال يرية

             
             

 18,383,295 10,870 18,372,425 4,754,375 ( 788,501)  - 5,753,019 400,000 1,980,827 2,640,705 3,632,000  غير مدقق – 2019 سبتمبر 30الرصيد في 
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 الموحد  الموجز  المرحليبيان التدفقات النقدية 
 )غير مدققة(  2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال
 المنتهية تسعة أشهرال  

 2020 سبتمبر  30في  
 المنتهية  تسعة أشهر ال

 2019 سبتمبر 30في 
 ألف درهـ   ألف درهـم  إيضاحات  

    األنشطة التشغيلية
 1,850,487 1,121,395  الفترة ربح 

    : لـ تعديالت 
 12,829 12,812 22 ية استهالك استثمارات عقار 

 168,755 143,955  استهالك ممتلكات شمعدات 
 42,158 49,443  الموجودات  حق إست دا  استهالك 

 40,951 40,989 25 إطفاء الموجودات غير الملموسة 
 (5,662) ( 30,712)  شمشاريل مشتركة  الحصة من نتا ج شركات زميلة 

 (65) ( 200) 6 توزيعات أرباح  إيرادات 
 (26,409) 9,033 6 ال سارةمدرجة بالبيمة العادلة من خالل الربح أش  محققة من بيل استثمارات م اسب( ) / خسا ر

 (18,826) ( 21,114) 6 م اسب غير محققة من امستمثارات المدرجة بالبيمة العادلة من خالل الربح أش ال سارة
 (62) ( 29,811) 6 محققة من الص وك المدرجة بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  م اسب

 12,389 6,963 9 تكاليف تمويل على مطلوبات عقود اإليجار 
 552,460 954,109 10   ، صافي في البيمة  م صص امن فاذ
 (2,364) ( 6,507)  ية استثمارات عقار  م سب من إستإعاد

        
     2,626,641 2,250,355  في الموجودات شالمطلوبات التشغيلية  راتقبل التغي التشغيلية رباح  ا 

 1,355,813 3,415,967  في ا رصدة لدن مصارف مركزية   النقص
 (1,163,862) 278,540  ا رصدة ششدا ل الوكالة لدن مصارف إسالمية شمةسسات مالية أخرن في  الزيادة( ) النقص/ 
 (826,385) ( 45,522)    شالمضاربة مل مةسسات ماليةفي المرابحة الزيادة 
 (442,982) ( 1,509,604)  في المرابحة شالتمويالت اإلسالمية ا خرن  الزيادة
 (521,038) ( 1,414,646)  في تمويالت اإلجارة  الزيادة

 (8,332,869) ( 6,374,464)  من خالل الربح أش ال سارة مدرجة بالبيمة العادلة شراء استثمارات 
 8,475,335 5,642,560  مدرجة بالبيمة العادلة من خالل الربح أش ال سارة متحصالت من بيل استثمارات 

 (89,602) ( 132,473)  في الموجودات ا خرن  الزيادة
 371,597 1,297,378  في المإالغ المستحقة لمةسسات مالية  الزيادة 
 (37,012) ( 685,773)  في حسابات المودعين  النقص

 (93,775) 317,811    في مطلوبات أخرن  ( النقصالزيادة/ )
        

 1,321,861 3,040,129  العمليات  الناتج منالنقد  
 (4,900) ( 7,350)  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة 

        
 1,316,961 3,032,779  ا نشطة التشغيلية  الناتج من صافي النقد

    
    األنشطة االستثمارية
 65 200 6 توزيعات أرباح مستلمة 
 (4,821) ( 419,287)  درجة بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ماستثمارات صافي الحركة في 
 1,041,718 601,033  مدرجة بالتكلفة المطف ةاستثمارات صافي الحركة في 
 8,333 10,416  شمشاريل مشتركة  شركات زميلة صافي الحركة في 

 7,400 15,800  متحصالت من إستإعاد إستثمارات عقارية 
 (130,517) ( 158,503)  شراء ممتلكات شمعدات 

        
 922,178 49,659  ا نشطة امستثمارية  الناتج من صافي النقد

    
    األنشطة التمويلية

 (196,250) ( 196,250) 31 مدرجة )اإلصدار الثاني(  –أرباح مدفوعة على ص وك الشق ا شل  
 (53,687) ( 45,979) 31 إلى ح ومة أبوظبي  أرباح مدفوعة على ص وك الشق ا شل

 (12,389) ( 6,963) 9 مطلوبات عقود اإليجار تكاليف تمويل على 
 (1,002,812) ( 998,647)  مدفوعة توزيعات أرباح 

        
 (1,265,138) ( 1,247,839)  ا نشطة التمويلية  المست د  في صافي النقد 

        
     974,001 1,834,599  النقد ومرادفات النقدفي  الزيادة
 6,508,853 6,515,417  يناير   1في  شمرادفات النقدالنقد  

        
 7,482,854 8,350,016 34   سبتمبر 30في  ومرادفات النقدالنقد 

    
 
، الص وك ششدا ل  العمالء المالية، تمويلالمرابحة شالمضاربة مل المةسسات  خرن،أ شمةسسات ماليةاإلسالمية أرصدة ششدا ل الوكالة لدن المصارف  الربح على  من التشغيلية  التدفقات النقدية إن

  ، هي كما يلي: العمالء
 3,735,178 2,975,471  ا رباح المستلمة 

    
    

 539,195 428,492  شحاملي الص وك  ا رباح المدفوعة للمودعين
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

ش   ر )لالمصرفل( في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة عامة ذات مسةشلية  –اإلسالمي  ت سس مصرف أبوظبي
للمرسو   )شتعديالته( ششفقاً 1984( لسنة 8عربية المتحدة رق  ) ح ا  قانون الشركات التجارية امتحادي لدشلة اإلمارات ال محدشدة طإقاً 
لسنة    8محل القانون امتحادي الحالي رق   بش ن الشركات التجارية  ،  2015لسنة    2القانون امتحادي رق   حل    .1997لسنة    9ا ميري رق   

1984 . 
 

متنوعة مثل   يقو  المصرف ششركاته التابعة )لالمجموعةل( بتقدي  جميل ال دمات المصرفية، التمويلية شامستثمارية من خالل أدشات مالية
شفقًا لمإادئ شأح ا  الشريعة  ، المشاركة، اإلجارة، الوكالة شالص وك شأدشات أخرن. إن أعمال المصرف تت المرابحة، امستصنار، المضاربة
 ت سيس الشركات التابعة للمجموعة.  هيئة الفتون شالرقابة الشرعية للمصرف ششفقًا لعقود تقررهااإلسالمية، التي تحر  الربا، كما 

 
فرر( شثالثة فرشر   81: 2019) فرر في دشلة اإلمارات العربية المتحدة 69، يمتلك المصرف باإلضافة إلى الم تب الر يسي في أبوظبي

  . إن ه   البيانات المالية باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية المتحدة شالمملكة المتحدة شقطر شالسودان في العراقخارجية 
 الشركات التابعة. ش الر يسي للمصرف، الفرشر   المركزتتضمن نشاطات  الموحدةالموجزة  المرحلية

 
 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.313 .إن عنوان الم تب الر يسي المسجل للمصرف هو  .ب

 
 . 2020 نوفمبر  2 للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة في  الموحدةالموجزة  المرحلية ت  اعتماد إصدار البيانات المالية 

 
 تعريفات 2
 

 شتعريفاتها محددة كاآلتي: الموحدة البيانات الماليةفي  المست دمةالمصطلحات التالية هي 

 ة  المرابح
( شذلك مقابل ثمن حبيقة أش ُحكماً سواًء لها شفي حيازتها ) مملوكاً  سهماً أأش سلعة أش  عينياً  هي عقد تبيل المجموعة بموجإه للمتعامل أصالً 

 تكلفة الشراء شهامش ربح متفق عليه.بيل يتكون من 

 االستصناع
بحيث يتفقان على   مست دمة المواد ال اصة بهاله  تصنعها هو عقد بين المجموعة )الصانل( شالمتعامل )المستصنل( تبيل بموجإه عيناً 

بتطوير )صناعة( العين محل عقد   مواصفاتها الدقيقة شثمن البيل شأجله شتاريخ التسلي ، شتكون الصناعة على المجموعة. تقو  المجموعة 
شل تتعاقد معه شمن ث  تقو  بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتفق عليها في تاريخ التسلي  المتفق اامستصنار بنفسها أش من خالل مق

 عليه.  

 اإلجارة
  ب اته )تمتلكه المجموعة أش است جرته( أش موصوفاً   )أش خدمة( معيناً   عينياً   عقد تةجر المجموعة )المةجر( بموجإه للمتعامل )المست جر( أصالً 

بتعاقد مستقٍل ناقٍل   جرفي ال مة، لمدة معلومة شمقابل أقساط إيجار محددة، شقد تنتهي اإلجارة  صل عيني بتمليك المست جر ا صل المة 
 للملكية.

 القرض الحسن
ا موال لفترة معينة على أن يقو  بسداد نفس مبلغ القرذ عند  القرذ الحسن هو تمويل من غير ربح يهدف لتم ين المقترذ من است دا   

 . بدشن أخ  أي ربح أش أي مقابل على ذلك القرذ أجل القرذ



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 الموحدة  المرحلية الموجزةالمالية  إيضاحات حول البيانات

 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30

- 8  - 

 
 )تتمة( تعريفات 2

 المشاركة 
هي عقد بين المجموعة شالمتعامل يساهمان بموجإه في مشرشر استثماري معين، قا   أش جديد، أش في ملكية أصل معين، إما بصفة مستمرة 

تنتهي  إلى أن أش لفترة محدشدة تت   المجموعة خاللها عدة ترتيإات مل المتعامل لتبيل له أجزاءا من حصتها في المشرشر بش ل تدريجي
ل لمحل المشاركة بش ل كامل )المشاركة المتناقصة(. يت  اقتسا  ا رباح حسب العقد المبر  بين الطرفين شيتحمالن ال سارة بتملك المتعام

 بنسإة حصصهما في رأس مال المشاركة.

 اربةالمض
لطرف اآلخر )المضارب( شيقو  امن المال  معيناً  هي عقد بين المجموعة شالمتعامل بحيث يقد  بموجإه أحد الطرفين )رب المال( مبلغاً 

باستثمار  في مشرشر أش نشاط معين شيوزَّر الربح بين الطرفين حسب الحصص المتفق عليها في العقد، شيتحمل المضارب ال سارة في حالة  
 شعم فهي على رب المال.  ،أش م الفة أي من شرشط عقد المضاربةش/شالتقصير أالتعدي 

 الةالوك
من المال شيوكل باستثمار  حسب شرشٍط   الموكل( لآلخر )الوكيل( مبلغاً   الر يسي:ل بحيث يقد  أحد الطرفين )هي عقد بين المجموعة شالمتعام

دة بمبلغ مقطور شقد يضاف إليها ما زاد عن نسإة محددة من الربح المتوقل كربح تحفيزي للوكيل   شبنود محددة شتكون عمولة الوكيل محدَّ
 .الر يسيرة في حالة التعدي أش التقصير أش م الفة أي من شرشط شبنود عقد الوكالة، شعم فهي على  على حسن ا داء. يتحمل الوكيل ال سا

 الصكوك
( أش في ملكية المستقبلفي    أش موصوفاً   شا عة في ملكية أصل معين )مةجر، أش سيةجر سواء كان قا ماً   شية البيمة تمثل حصصاً اشثا ق متس

ن يتملكه حملة الص وك، أش في ملكية سلعة مترتإة في ال مة، أش في ملكية مشرشعات تدار على  حقوق مترتإة على بيل أصل قا   بعد أ
أساس المضاربة أش الشركة، شفي كل ه   الحامت ي ون حملة الص وك مالكين لحصته  الشا عة من ا صول المةجرة، أش من الحقوق أش 

 المضاربة.الشركة أش  مشاركةالسلل المترتإة في ال مة، أش من أصول 
 
 أساس اإلعداد   3

 بيان االمتثال )أ( 3-1
ح ا    ال ا  بالتقارير المالية المرحلية ششفقاً  34لمعيار المحاسإة الدشلي رق  شفقًا  الموحدة موجزةالالمرحلية ت  إعداد البيانات المالية 

 . للمجموعة شقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة الفتون شالرقابة الشرعية 

 العرف المحاسبي )ب(  3-2
أش  الربحبالبيمة العادلة من خالل شفقًا لمبدأ التكلفة التاري ية فيما عدا امستثمارات  الموحدة موجزةالالمرحلية ت  إعداد البيانات المالية 

ات المالية شالتي ت  قياسها ببيمتها العادلة  ، شالبدا ل الشرعية للمشتق، امستثمارات بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرال سارة
 التي ت  إدراجها بالبيمة المعاد تقييمها.، المحتفظ بها كممتلكات شمعدات، ش شا رذ

 
تدشير لقد ت   ،لمصرفالوظيفية لبدره  اإلمارات العربية المتحدة )الدره ( شهي العملة  الموحدة موجزةالالمرحلية البيانات المالية  عرذت  

  قرب ألف، إم إذا ت  اإلشارة إلى غير ذلك.  مل المإالغ



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 الموحدة  المرحلية الموجزةالمالية  إيضاحات حول البيانات

 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30

- 9  - 

 
 )تتمة( أساس اإلعداد  3

 أساس توحيد البيانات المالية)ج(  3-2
 من البيانات المالية للمصرف شالشركات التابعة له التالية:  الموحدة موجزةال  المرحلية البيانات الماليةتتكون 

 
 نسبة الشراكة   
 2019 2020 بلد المنش  النشــاط 
     

 % 95 % 95 اإلمارات العربية المتحدة خدمات الوساطة في ا سه  أبوظبي اإلسالمي لألشراق المالية ذ. . .شركة 
 % 100 % 100 اإلمارات العربية المتحدة استثمارات في العقارات  .شركة برشم العقارية ذ.  . 

 % 100 % 100 اإلمارات العربية المتحدة خدمات العقارات ا  بي ا  العقارية ذ. . 
 % 100 % 100 بي في أي خدمات الوساطة في ا سه  1أديب انفست 

 % 100 % 100 اإلمارات العربية المتحدة تزشيد القون العاملة شركة كوادر لل دمات ذ.  .  .
 % 100 % 100 المملكة المتحدة ال دمات المصرفية اإلسالمية أديب )المملكة المتحدة( ليمتد

 - - جزر القنال اإلنجليزي  شركة ذات غرذ خا  )تحت التصفية( اديب هولدينجز )جيرسي( ليمتد*
 - - الكيمانجزر  شركة ذات غرذ خا  * ني ليمتداأديب ص وك كومإ
 - - جزر الكيمان شركة ذات غرذ خا  * ليمتد II نياأديب ص وك كومإ

 - - جزر الكيمان شركة ذات غرذ خا  ليمتد * Iأديب كابيتال انفست 
 - - جزر الكيمان شركة ذات غرذ خا  ليمتد * IIأديب كابيتال انفست 

 - - الكيمانجزر  شركة ذات غرذ خا  أديب ألتيرنيتيف ليمتد*
 
 .المصرف على عملياتها تابعة بح   سيطرة اتشركال ه   شتعتبر، ه   الشركات ي عقد مإاشر في ب المصرف م يحتفظ* 
 

يت  توحيد الشركات التابعة بالكامل من  يسيطر عليها البنك. الموحدة عمليات الشركات التابعة التي موجزةالتشمل البيانات المالية المرحلية 
 ستمر توحيدها حتى تاريخ توقف ه   السيطرة.، شيتاريخ امستحواذ، شهو التاريخ ال ي تحصل فيه المجموعة على السيطرة

 
يت  استإعاد جميل ا رصدة ت  إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس سنة التقارير المالية للبنك، باست دا  سياسات محاسبية متوافقة. 

 بين شركات المجموعة بالكامل.  ما شا رباح شال سا ر الناتجة من المعامالت شالمصاريف يرادات شاإلشالمعامالت 
 

للشركات  الموجودات شصافي ال سا رأش  اإليرادات صافي في المصرف قبل من مملوكةال غير الحصة مسيطرةال غير الملكية حقوق  تمثل
المرحلي  المالي المركز بيان  شفي الموحدالشامل المرحلي  الدخل  بيان في بش ل منفصل عرضها شيت  غير المحتفظ بها من قبل المجموعة 

 . المصرف مساهمي حقوق  عن بش ل منفصل المساهمين حقوق  ضمن الموحد
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 )تتمة( أساس اإلعداد  3

 والتقديرات الهامة  األحكام  3-2
تقديرات أح ا ، شفقًا لمعايير التقارير المالية الدشلية من اإلدارة أن تقو  بوضل  الموحدة موجزةال المرحلية البيانات الماليةإعداد  يتطلب

للموجودات شالمطلوبات المالية شاإلفصاح عن املتزامات  المدرجةشافتراضات التي تةثر على تطبيق السياسات المحاسبية شعلى المإالغ 
 اإليرادات شالمصرشفات شالم صصات باإلضافة للتغيرات في البيمة العادلة.  التقديرات شامفتراضات علىش ا ح ا  الطار ة. كما تةثر ه   

 
يت  تقيي  التقديرات شا ح ا  حالًيا  .الالحقةالمالية  السنواتفي  المدرجةالمإالغ قد تةثر ه   ا ح ا  شالتقديرات شامفتراضات على المإالغ 

تقدير التدفقات   لتتم ن من، شضعت المجموعة معايير شاضحة  شلت فيض أثر عامل الموضوعية  التاري ية شعوامل أخرن.شتستند إلى ال برة  
 الم صصات.   تلك ا ح ا ، فقد ت تلف النتا ج الفعلية، مما يةدي إلى تغييرات مستقبلية في    علىتستند  شبما أن التقديرات    النقدية المستقبلية.

 
ا ح ا  الهامة التي قامت بها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  ف ن  ،  موجزة الموحدةالت المالية المرحلية  بياناإعداد ه   ال  عند

ديسمبر  31 شللسنة المنتهية في فيكما البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية  في المطإقة مثل تلكشالمصادر الر يسية للتقديرات هي 
2019 . 

 
 السياسات المحاسبية الهامة 4
 
  التي ت  إعدادها المعلومات شاإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة الكاملة    كافةالموحدة  الموجزة  البيانات المالية المرحلية    منضتتم  

ديسمبر  31ة السنوية للمجموعة كما في مل البيانات المالية الموحد جنإًا إلى جنبلتقارير المالية، شيجب قراءتها لشفقًا للمعايير الدشلية 
متوقعة للسنة  الالنتا ج  مةشر على بالضرشرةم تعتبر  2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرالإن نتا ج  . باإلضافة إلى ذلك،2019

 . 2020ديسمبر  31المالية المنتهية في 
 

،  2008أمتوبر  12بتاريخ  2008 /2635اإلمارات العربية المتحدة بموجب التعمي  رق  شفقًا لمتطلإات هيئة ا شراق المالية شالسلل بدشلة 
 في البيانات المالية الموحدة السنوية أدنا : با دشات الماليةفقد ت  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة 

 
متوافقة مل تلك المست دمة في إعداد شعرذ  الموحدة الموجزة البيانات المالية المرحلية إن السياسات المحاسبية المست دمة في إعداد ه   

 . 2019ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

  قارير الماليةلتل ةالدولي المعايير تطبيقالتغييرات في السياسات المحاسبية بعد 
لتقارير المالية الصـــــــــادرة عن مجلس معايير المحاســـــــــإة لفي الفترة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدشلية  

الت على المعايير تطبيق ه   التعديل  ي ن ل.  2020يناير   1تبدأ في أش بعد التي محاسبية  اللفترة لشالتي تصإح فّعالة بش ل إلزامي  الدشلية  
ــتقبليةعلى ةثر تالدشلية للتقارير المالية أي ت ثير مادي على المإالغ المدرجة للفترة الحالية شلكن قد  ــبية أش الترتيإات المسـ  المعامالت المحاسـ

 للمجموعة.
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1تعـديالت على المعـيار المحـاســــــــــــــبي اـلدشلي رق   -  تعريف المـادـية

التغييرات  8شالمعيار المحاســـــــــــبي الدشلي رق    عرذ البيانات المالية
 في التقديرات شا خطاء المحاسبية

 2020يناير  1 

   
على المعـيار اـلدشلي للتـقارير المـالـية رق  تعـديالت  -تعريف ا عـمال  

 إندمام امعمال 3
 2020يناير  1 

   
المراجل حول اإلطـار المفـاميمي في المعـايير الـدشليـة تعـديالت على 
 للتقارير المالية

 2020يناير  1 
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 والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
 
 شالتي ل  يحن موعد تطبيقها بعد. التاليةبتطبيق المعايير الدشلية للتقارير المالية الجديدة شالمعدلة  تق  المجموعة بش ل مإ رل  
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  عقود الت مين: 17المعيار الدشلي للتقارير المالية رق  

ــة رق   ــاليـ ــارير المـ ــدشلي للتقـ ــار الـ ــديالت على المعيـ ــات  10تعـ ــانـ البيـ
اســــــــتثمارات في  28شالمعيار المحاســــــــبي الدشلي رق    المالية الموحدة

 ( 2011) شركات زميلة شمشاريل مشتركة

ت جيل ســـــــريان التطبيق إلى أجل غير مســـــــمى. م  
 يزال التطبيق مسموح به.

 
كما في أش عندما يت   الموحدة للمجموعةديدة شالتفسيرات شالتعديالت سيت  تطبيقها في البيانات المالية تتوقل اإلدارة أن ه   المعايير الج

الموحدة الموجزة تطبيقها، شان تطبيق ه   المعايير الجديدة شالتفسيرات شالتعديالت، قد م يـكون لها ت ثيرًا جوهريًا على البيـانات المالية 
 في فتـرة التطبيق المبد ي.    للمجموعة

 األدوات المالية

 اإلعتراف والقياس
 :للمجموعة   المالية الموجوداتفيما يلي مزيد من التحليل  المالية. شالمطلوبات المالية تالموجودا من المالية  ا دشات تت لف

 
  المتعاملين؛ تمويالت •
  أخرن؛ مالية شمةسسات إسالمية مصارف لدن الوكالة ششدا ل ا رصدة •
  مالية؛ مةسسات مل شمضاربة مرابحة •
  ص وك؛ في استثمارات •
  ؛الملكيةحقوق  أدشات في استثمارات •
  ش أخرن؛ش  تجاريةمدينة  ذم  •
 .للمشتقات اإلسالمية الشريعة مل المتوافقة البدا ل •
 

 :مما يلي للمجموعة  المتعاملين تمويالت تت لف
 
  ش أخرن؛ إسالمية شتمويالت مرابحة •
 .إجارة تمويالت •
 

 ة التعاقدي ةالنقدي اتالمالية شخصا ص التدفق وجوداتالمالمالية بالكامل على أساس نموذم أعمال المجموعة إلدارة  الموجوداتيت  تصنيف 
 المالية إما بالتكلفة المطف ة أش بالبيمة العادلة.  الموجوداتيت  قياس  المالية.  للموجودات

 التصنيف
 المطف ة بالتكلفة المالية الموجودات

 شالمرابحة شالقبومت  مالية مةسسات لدن شالمضاربة شالمرابحة أخرن  مالية شمةسسات إسالمية مصارف لدن الوكالة ششدا ل ا رصدة قياس يت 
 ت  إستيفاء كال الشرطين كما يلي: حال في المطف ة، بالتكلفة ص وك، في شامستثمار( ارباستثناء امستصن) ا خرن  اإلسالمية شالتمويالت

 
 ضمن نموذم ا عمال ال ي يهدف إلى امحتفاظ بالموجودات للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية؛ ش با صليت  امحتفاظ  ( أ)
على المبلغ    شالربحفي تواريخ محددة تدفقات نقدية التي هي فقط دفعات  صل الدين   يءنش                              ُ الشرشط التعاقدية لألصل المالي ت   (ب)

 الر يسي القا  .
 
 .العادلة  بالبيمة محقاً  ا خرن  المالية الموجودات جميل قياس يت 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

 األدوات المالية )تتمة( 

 )تتمة( التصنيف
 بالبيمة العادلة من خالل الربح اش ال سارة المالية الموجودات

غير ما ب نه ل، ما ل  تحدد المجموعة استثماًرا بالبيمة العادلة من خالل الربح أش ال سارةيت  تصنيف امستثمارات في أدشات حقوق الملكية 
 خر عند امعتراف المبد ي. اآلشامل  الدخل اللمتاجرة بالبيمة العادلة من خالل  ا غرذ

 
. باإلضافة إلى  بالبيمة العادلة من خالل الربح أش ال سارةالتكلفة المطف ة  متطلإاتي المالية ا خرن التي م تستوف الموجوداتيت  تصنيف 

ت  تصنيفها بالبيمة العادلة من خالل الربح  معايير التكلفة المطف ة شلكن عند امعتراف المبد ي  تستوفي  المالية التي    الموجودات، بعض  ذلك
عند امعتراف   بالبيمة العادلة من خالل الربح أش ال سارةا صل المالي    تصنيفقد يت     بما يتماشى مل نموذم أعمال المجموعة.   أش ال سارة

 الموجودات البياس أش امعتراف ال ي قد ينش  من قياس يقو  ب لغاء أش ي فض بش ل كبير عد  التطابق في  التصنيفالمبد ي إذا كان ه ا 
  ساس م تلف.بأش امعتراف بالم اسب أش ال سا ر عليها  المطلوباتأش 
 

عند تغيير نموذم العمل بحيث ل  تعد   البيمة العادلة من خالل الربح اش ال سارة يت  إعادة تصنيف ا صل المالي من التكلفة المطف ة إلى 
عند   ل سارةبالبيمة العادلة من خالل الربح أش ا المالية التي ت  تصنيفها  الموجوداتإعادة تصنيف  وزجم يالتكلفة المطف ة.  تستوفي شرشط

 امعتراف المبد ي.
 بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المالية الموجودات

في أدشات حقوق  )لكل أداة على حدة( شذلك لتحديد اإلســـــــــــتثمارات بشـــــــــــ ل نها يعند اإلعتراف المبد ي، يم ن للمجموعة أن تقو  باختيار 
 الملكية كموجودات مالية بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
 إذا: محتفظ به من خالل الربح اش ال سارةا صل المالي  يعتبر

 
 ؛بش ل مبد ي بهدف بيعه في المستقبل القريب اإلستحواذ عليهت   •
ً                                         دة تـديرهـا المجموعـة معـا  شلـديهـا دليـل فعلي لنمط أداة مـاليـة تحقق  عنـد اإلعتراف المبـد ي يمثـل جزء من محفظـة أدشات مـاليـة محـد •                      

 أش ؛أرباح على المدن القصير
 .مانت البدا ل الشرعية للمشتقات المالية غير مصنفة ك داة تحوط فعالة أش كضمان مالي •

 القياس
 المطف ة بالتكلفة أش المطلوبات المالية  المالية الموجودات
في ص وك بالتكلفة   ات)باستثناء امستصنار( شامستثمار   ا خرن  اإلسالمية شالتمويالتالمرابحة  ش   بالتكلفة المطف ة  المالية  الموجوداتيت  قياس  

شيت  احتساب التكلفة المطف ة باست دا  طريقة معدل الربح الفعلي. شيت  إدرام العالشات شال صومات، المطف ة ناقًصا أي ان فاذ في البيمة.  
 مالية شمةسسات المعاملة ا شلية، ضمن البيمة الدفترية لألداة المعنية شيت  إطفاؤها شفقًا لمعدل الربح الفعلي لألداة. في ذلك تكاليف بما

 أخرن 
 

المرابحة، ، شالمضاربة مل مةسسات مالية تشتمل الموجودات المالية على ا رصدة شالودا ل لدن مصارف شمةسسات مالية أخرن، المرابحة
ثابتة أش متوقعة. ه   ا صول غير مدرجة في سوق نشط. تنش  أرباح شتمويالت إسالمية أخرن مالية ذات دفعات  إلجارة، المضاربةا

عندما تقو  المجموعة بتقدي  أموال مإاشرة  حد المتعاملين مل عد  شجود نية للمتاجرة في المإالغ المدينة. المطلوبات  الموجودات المالية 
مالية  المطلوبات التي تفرذ على المجموعة التزامات تعاقدية بتقدي  مإالغ نقدية أش موجودات مالية أخرن أش استبدال أدشاتهي  المالية

 تحت شرشط معينة قد تكون في غير صالح المجموعة. 
 

إن فاذ  مإالغ مشطوبة أش م صصاتيت  إدرام ا رصدة ششدا ل الوكالة لدن المصارف شالمةسسات المالية ا خرن بالتكلفة ناقصًا أية 
 إن شجدت.  ،البيمة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

 األدوات المالية )تتمة( 

 القياس )تتمة(
 )تتمة( المطف ة بالتكلفة أش المطلوبات المالية  المالية الموجودات

 أش ا رباح المتوقعة(.   بالتكلفة المطف ة ناقصًا م صص امن فاذ، )باستثناء الدخل المةجل يت  إدرام المرابحة شالمضاربة مل مةسسات مالية  
 

شتمويالت  يتكون التمويل اإلسالمي من مديني المرابحة، المضاربة، امستصنار، شالإطاقات اإلسالمية المغطاة )على أساس المرابحة(
 إسالمية أخرن.

 
 لبيانات المالية الموحدة برصيد م يزيد عن المبلغ النقدي المعادل له. يت  قياس شعدرام تكلفة امستصنار في ا

 
 يت  إدرام التمويالت اإلسالمية ا خرن بالتكلفة المطف ة )باستثناء الدخل المةجل( ناقصًا أية م صص ان فاذ. 

 
نهاية  ل عقود مستقلة ناقلة للملك عنداإلجارة ك جارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيل ا صول المةجرة للمست جر من خال تصنيفيت  

المةجرة عقود  اإلجارة شيترتب على ذلك نقل كافة الم اطر شالمنافل المترتإة على ملكية ه   ا صول إلى ذلك المست جر. تمثل ا صول
له   الموجودات. يت  إدرام   إيجار تمويلية  صول لفترات معينة شالتي تكون إما قاربت أش ت طت فترة كبيرة من العمر اإلنتاجي المقدر

 ناقصًا م صصات امن فاذ. الم تسب ا صول المةجرة ببيمة مساشية لصافي امستثمار القا   في اإليجار المدرم بما في ذلك الدخل
 بالبيمة العادلة من خالل الربح أش ال سارة المالية الموجودات

شيت  امعتراف با رباح أش  ، بالبيمة العادلة نهاية كل فترة تقريرفي ربح أش ال سارة من خالل اليت  قياس الموجودات المالية بالبيمة العادلة 
  ضمنصافي ا رباح أش ال سا ر المعترف بها في بيان الدخل الموحد    إدرامإعادة البياس في بيان الدخل الموحد. شيت     ال سا ر الناتجة عن

 لإيرادات امستثماراتل. بند
 يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالب المالية الموجودات

شيت   إليها تكاليف المعامالت. شيت  قياسها محقًا بالبيمة العادلة  اً يت  قياس امستثمارات في أدشات الملكية مبد يًا بالبيمة العادلة مضاف
شتضاف التغيرات المتراممة الدخل الشامل اآلخر الموحد  بند بيان    ضمنامعتراف با رباح شال سا ر الناتجة عن التغيرات في البيمة العادلة  

 في البي  العادلة ضمن حقوق المساهمين.
 

ال سا ر شالتي   عند استإعاد أصول مالية، باستثناء الص وك المقاسة بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ف ن ترام  ا رباح أش
إعادة تصنيفها إلى أرباح  المتراممة في البي  العادلة م يت  إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد شلكن يت ت  إضافتها مسإقًا في التغيرات 

 . خالل الدخل الشامل اآلخر بالبيمة العادلة من  المقاسةمحتجزة. م يتطلب إجراء اختإار لالن فاذ في قيمة الموجودات المالية 
 

المتراممة   دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، التي ت  استإعادها، يت  إعادة تصنيف ا رباح أش ال سا ربالنسإة للص وك المقاسة بالبيمة العا
 المدرجة في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد من حقوق المساهمين إلى بيان الدخل الموحد. 

 
 نشطة بالرجور إلى ا سعار السوقية المعلنة. يت  تحديد البيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في ا سواق المالية ذات حركة 

 
 لالستثمارات ا خرن التي م يوجد لها أسواق نشطة، يت  قياس البيمة العادلة بناًء على إحدن الطرق التالية: 

 
 لتدفقات النقدية المتوقعة م صومة بمعدمت ا رباح الحالية المطإقة للبنود ذات شرشط شسمات م اطر مماثلة ·ا •
 وسطاء المعلنة أسعار ال •
 في السوق  الحديثةالمعامالت  •

 
استال  ه     يت  امعتراف بتوزيعات ا رباح على امستثمارات في أدشات الملكية في بيان الدخل الموحد عندما ينش  حق للمجموعة في

 التوزيعات، إم إذا كانت ه   التوزيعات تمثل بش ل شاضح استرداد لجزء من تكاليف امستثمار.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

 األدوات المالية )تتمة( 

 القياس )تتمة(
 امعتراف إلغاءامعتراف /  ( 1)

المدرجة   تقو  المجموعة بصورة مبد ية بامعتراف بالموجودات المالية بالبيمة العادلة من خالل ا رباح أش ال سا ر شالموجودات المالية
التاريخ ال ي تصإح فيه  بالتكلفة المطف ة شالموجودات المالية المدرجة بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ التسوية، أي

 المجموعة طرفًا في ا ح ا  التعاقدية ال اصة با داة.
 

في التاريخ   وجودات للطرف المقابل. يت  امعتراف بالمطلوبات المالية شيت  امعتراف بالتمويالت للمتعاملين في اليو  ال ي يت  فيه دفل الم
 ال ي تصإح به المجموعة طرفًا لألداة المتعاقد عليها.

 
عند البيا   امعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية ال اصة بالتدفقات النقدية للموجودات المالية المعنية أش إلغاءيت  

المحدد في العقد أش يت   ، أي عندما يت  تسوية املتزا عند إنقضا هاامعتراف بالمطلوبات المالية  إلغاءلموجودات المالية. شيت  بتحويل ا
 إلغاؤ  أش تنتهي مدته.

 
العادلة من خالل   بيمة امعتراف بالموجودات المالية بالبيمة العادلة من خالل ا رباح أش ال سا ر شالموجودات المالية المدرجة بال إلغاءيت  

في التاريخ ال ي تلتز  فيه  الدخل الشامل اآلخر عندما يت  بيعها، شيت  امعتراف بالمإالغ المدينة المترتإة شالمستحقة الدفل من المشتري 
 امعتراف.  إلغاءالناتجة عن   المجموعة ببيل الموجودات. تست د  المجموعة طريقة التعريف المحددة لتحديد ا رباح أش ال سا ر

 مقاصة ا دشات المالية ( 2)
ششرعي شاجب   تت  مقاصة الموجودات شالمطلوبات المالية شيت  إدرام صافي المبلغ في بيان المركز المالي عندما ي ون هناك حق قانوني

للتسوية على أساس صافي   النيةالتطبيق يتناسب مل مإادئ الشريعة اإلسالمية قابل للتطبيق بمقاصة المإالغ المعترف بها شتكون هناك 
 المبلغ أش تحقيق الموجودات شتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

 إن فاذ قيمة الموجودات المالية( 3)
 تقييم إنخفاض القيمة:

اآلخر   لشاملتقو  المجموعة بتقيي  ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطف ة شالمدرجة بالبيمة العادلة من خالل الدخل ا
التدفقات النقدية   من فضة البيمة ام تمانية. يعتبر ا صل المالي لمن فض البيمة ام تمانيةل عند شقور حدث أش أمثر ذش ت ثير ضار على

 ة: الملحوظة التالي المستقبلية المقدرة لألصل المالي. تتضمن ا دلة على أن ا صل المالي من فض البيمة ام تمانية على البيانات
 
 صعوبة مالية كبيرة بالنسإة للمتعامل الحاصل على التمويل أش المصدر؛  -
 خرق للعقد مثل تعثر أش ت خر في السداد؛  -
 إعادة مي لة تمويل من قبل المجموعة بشرشط ل  تكن لت خ ها المجموعة في امعتإار في ظرشٍف أخرن؛ -
 حالة إفالس أش إعادة تنظي  مالي آخر؛ أشأن يصإح من المحتمل أن يدخل المتعامل الحاصل على التمويل في  -
 اختفاء السوق النشط للضمان نتيجة للصعوبات المالية. -

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة:
رق    ةيالمال ريلتقار لالدشلي  اريشفقًا لنموذم خسارة ام تمان المتوقعة الوارد ضمن المع ةيالموجودات المال مةياحتساب امن فاذ في ق ت ي
التمويالت شالص وك المقاسة   ذلك   لبياس خسا ر امن فاذ في البيمة لكافة الموجودات المالية بما في  شاحداً المعيار نموذجًا جديدًا    . يقد  9

المتوقعة على منهج م ون من ثالث  ام تمان بالتكلفة المطف ة أش بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يشتمل نموذم خسا ر
. يست د  نموذم خسا ر ام تمان المتوقعة نموذم المبد ياإلعتراف  مراحل شال ي يعتمد على التغيير في جودة ا تمان الموجودات المالية من   

تفار الجوهري في م اطر ام تمان المستقبلية أثناء تحديد امر   امقتصادية  تطلعي شيتطلب است دا  توقعات معقولة شقابلة للدع  عن الظرشف 
 شقياس م اطر ام تمان المتوقعة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

 األدوات المالية )تتمة( 

 القياس )تتمة(
 إن فاذ قيمة الموجودات المالية )تتمة(( 3)

 : )تتمة( قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 بش ل  ام تمان م اطر فيها ترتفل ل  التيالمالية  الموجوداتشهًرا على جميل  12لمدة  المتوقعة اإل تمان خسارة تطبيق يت  :1المرحلة 
 التعثر  يةباست دا  عامل يمثل احتمال  المتوقعة  اإل تمان  خسارة  إحتسابشالتي ل  تن فض قيمتها ام تمانية. سيت     المبد ي  إدراجها  من   جوهري 
 شال سارة الناتجة عن التعثر في السداد.  اً شهر  12خالل  الحدشث لةمحتم تكون  شالتي
 

  ذاتفي م اطر ام تمان من  امعتراف ا شلي شلكن م تعتبر ا دشات المالية    هامةزيادة    هناك  تكون   عندما،  2المرحلة    بموجب  : 2المرحلة  
احتمالية التعثر،  باست دا   حسابهشيت   المتوقل العمرمدن ام تمان المتوقعة على  ل سارةمبلغ مساٍش  تسجيلقيمة ا تمانية من فضة، سيت  

  نتيجة . من المتوقل أن تكون الم صصات أعلى في ه   المرحلة ال سارة الناتجة عن التعثر في السداد شالتعرذ عند التعثر في السداد
 شهًرا في المرحلة ا شلى.  12مقارنة بـ  باإلعتإار   أخ الزمني ا طول ال ي يت   المدنالم اطر شت ثير  فيزيادة ال
 

دليل موضوعي على ان فاذ البيمة في تاريخ التقرير، سيت  تصنيف ه   ا دشات   هناك ي ون  عندما، 3بموجب المرحلة  :3المرحلة 
 . موجودات الماليةمدن فترات سداد الام تمان المتوقعة على  خسارة يعادلمبلغ با تمانية من فضة  قيمة ذاتالمالية 

 
  المالية  ا دشات باستثناء لألداة، المتوقل العمر مدن على  المتوقعة ام تمان ل سارة مساشٍ  بمبلغ ال سارة م صصات ببياس المجموعة تقو 
 خسارة من اً جزء اً شهر  12ام تمان المتوقعة لمدة  خسارة رتعتب. المبد ي إدراجها من  جوهري  بش ل ام تمان م اطر فيها ترتفل ل  التي

خالل   الحدشث  محتملة  تكون   شالتيعلى أداة مالية    السداد  في  التعثر  أحداثعن    تنتج  شالتي  لألداة   المتوقل  العمر  مدن  على  المتوقعة  ام تمان
 .المالية التقاريربعد تاريخ  اً شهر  12
 

م ونات ر يسية، شهي احتمالية التعثر، شال سارة الناتجة عن التعثر في    ثالثةيت  احتساب خسارة ام تمان المتوقعة من خالل حاصل ضرب  
السداد شالتعرذ عند التعثر في السداد، شال ص  بمعدل الربح الفعلي المبد ي. قامت المجموعة بتطوير مجموعة من النماذم لتقدير ه    

بالنسإة للمحافظ التي تتوفر لها بيانات تاري ية كافية، قامت المجموعة بتطوير نموذم إحصا ي، أما بالنسإة للمحافظ ا خرن المةشرات. 
 فت  تطوير نماذم تعتمد على ا ح ا .

 تسهيالت تمويلية معاد التفاوض بشأنها
اتفاقيات  ضمانات. شقد يشمل ذلك تمديدال يسعى المصرف، حيثما أم ن، إلى إعادة مي لة التسهيالت التمويلية بدًم من امستحواذ على 

كافة المدفوعات   الدفل شامتفاق على شرشط جديدة. تقو  اإلدارة باستمرار بمراجعة التسهيالت التي أُعيد التفاشذ بش نها للت مد من أن
 . بدرجة عاليةة من المتوقل حدشثها المستقبلي

 
التي يواجهها  عند إعادة التفاشذ على شرشط أصل مالي أش تعديلها أش عند استبدال أصل مالي قا   ب صل جديد نتيجة للصعوبات المالية

 :كما يليالمتوقعة  نالمتعامل الحاصل على التمويل، عندها يت  تقيي  ما إذا كان يجب استإعاد ا صل المالي شقياس خسارة ام تما
 
يت  إدرام التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة عن ا صل المالي  نهف  الحالي، ا صل استإعاد لىإ المتوقعة لهيكلةا دةعاإ  ديؤت ل إذا  -

 المعدلة،   أش  بش نها  التفاشذ  المعاد  النقدية  للتدفقات  الحالية  كالبيمةلألصل المالي    المدرجةالبيمة    إجماليالمعدل  في عملية احتساب  
 في الربح.  التعديل عن الناتجةال سارة ب اإلعترافالربح الفعلي ا صلي شيجب  بمعدلخصمها من ا صل المالي  يت 
 

على أنها  إذا أدت إعادة الهي لة المتوقعة إلى استإعاد ا صل الحالي، عندها يت  التعامل مل البيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد -
ا صل المالي  تدفقات نقدية نها ية من ا صل المالي الحالي عند استإعاد . يت  إدرام ه ا المبلغ أثناء احتساب العجز النقدي من

الربح الفعلي ا صلي لألصل    الحالي. يت  خص  العجز النقدي من التاريخ المتوقل لالستإعاد إلى تاريخ التقارير المالية باست دا  معدل
 لي. المالي الحا
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

 األدوات المالية )تتمة( 

 القياس )تتمة(
 إن فاذ قيمة الموجودات المالية )تتمة(( 3)

 الموجودات المنخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الموّلدة
المبد ي. يت  اإلعتراف إن الموجودات المن فضة البيمة ام تمانية المشتراة أش الموّلدة هي موجودات مالية من فضة البيمة ام تمانية عند 
حقًا بناًء إيرادات الربح م إدرام الموجودات المن فضة البيمة ام تمانية المشتراة أش الموّلدة بالبيمة العادلة عند اإلدرام المبد ي شيت  إدرام

العمر المتوقل لألداة فقط إلى الحد ال ي  على معدل الربح المتوقل المعّدل ا تمانيًا. يت  إدرام أش تحرير خسارة ام تمان المتوقعة على مدن 
 ينتج عنه تغيير محق ل سارة ام تمان المتوقعة.

 تسيهالت البطاقات الُمغطاة
تقليل التسهيالت   تسيهالت الإطاقات المغطاة، شالتي يحق فيها للمجموعة إلغاء ش / أش  يشمل عرذ منتجات المجموعة مجموعة متنوعة من 

من ذلك تقو  باحتساب خسارة  في غضون مهلة قصيرة. م تحد المجموعة من تعرضها ل سا ر ام تمان لفترة اإلشعار التعاقدي، شلكن بدمً 
من الم اطر المستقبلية   الحدفي السداد شعجراءات    سلوك المتعامل، شاحتمالية تعثر ام تمان المتوقعة على مدن فترة تع س توقعات المجموعة ل

 للمجموعة، شالتي يم ن أن تتضمن ت فيض أش إلغاء التسهيالت.
 

المنتجات،  المتوقعة له  بناًء على ال برة السابقة شتوقعات المجموعة، يت  تقدير الفترة التي تقو  فيها المجموعة باحتساب خسارة ام تمان 
 من خالل إجراءات اإلدارة.   بناًء على الفترة التي تتعرذ فيها المجموعة لم اطر ام تمان شعندما م ي ون باإلم ان الحد من خسا ر ام تمان



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 الموحدة  المرحلية الموجزةالمالية  إيضاحات حول البيانات

 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30

- 17  - 

 
 من العمالء   سالمية أخرى إالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت  5
 

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 سبتمبر 30

 المنتهية في  تسعة أشهرال
 سبتمبر 30

 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم  ألف درهـ   ألف درهـم  
     

 183,297 174,219 60,582 58,045 مركإات ةمرابح
 112,236 91,770 39,195 24,919 بضا ل ةمرابح
 763,077 726,882 255,121 236,464 أسه  ةمرابح
 314,755 271,507 104,535 87,805 ال ير  –سلل  ةمرابح

 234,544 215,072 76,756 68,097 ( ةاإلسالمية المغطاة )مرابح الإطاقات
      124,952 129,694 45,373 47,421 أخرن  ةمرابح
     

 1,732,861 1,609,144 581,562 522,751 إجمالي المرابحة 
     

 289 290 97 98 المضاربة 
 13,537 17,078 4,514 5,580 الوكالة 
 1,643,351 1,224,356 527,025 384,498 اإلجارة

      4,178 185 1,124 60 امستصنار
     
 912,987 1,109,808 2,851,053 3,380,679      
 
 المقاسة بالقيمة العادلة ستثمارات الدخل من اال 6
 

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 سبتمبر 30

 المنتهية في  تسعة أشهرال
 سبتمبر 30

 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم  ألف درهـ   ألف درهـم  
     

الدخل من الص وك المقاسة بالبيمة العادلة من  
 49,911 41,448 11,784 12,021   الربح اش ال سارة خالل

الدخل من الص وك المقاسة بالبيمة العادلة من  
 9,989 40,714 2,816 16,029 خالل الدخل الشامل اآلخر 

محققة من بيل استثمارات  أرباح /)خسا ر(
الربح أش  مدرجة بالبيمة العادلة من خالل  

 26,409 (9,033) 8,432 (4,270) ال سارة
مدرجة بالبيمة  استثمارات من محققة أرباح غير

 18,826 21,114 1,432 19,092 الربح أش ال سارةالعادلة من خالل  
محققة من بيل الص وك اإلسالمية أرباح 

 المقاسة بالبيمة العادلة من خالل 
 62 29,811 3,035 22,096 الدخل الشامل اآلخر   

 ( 1,773) (6,101) ( 1,546) (40) من موجودات استثمارية أخرن  ال سارة
      65 200 - - الدخل من توزيعات أرباح

     
 64,928 25,953 118,153 103,489      
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 إيرادات الرسوم والعموالت، صافي 7

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 سبتمبر 30

 المنتهية في  تسعة أشهرال
 سبتمبر 30

 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم  ألف درهـ   ألف درهـم  
     

     إيرادات الرسوم والعموالت 
 640,151 514,534 253,511 192,787 إيرادات الرسو  شالعمومت على الإطاقات

 59,816 47,327 20,195 13,128 الرسو  شالعمومت المتعلقة با عمال
 108,097 129,759 34,745 63,281 الرسو  المتعلقة بالتكافل 
 49,370 55,454 16,637 18,282 رسو  خدمات الحسابات

 36,139 30,123 11,457 10,664 رسو  إدارة مشاريل شممتلكات
 70,292 77,291 34,429 40,554 رسو  الترتيب شمشاركة الم اطر

 11,733 14,949 3,408 6,321 الوساطة رسو  شعمومت 
      242,978 263,268 71,151 96,809 رسو  شعمومت أخرن 

     
      1,218,576 1,132,705 445,533 441,826 إيرادات الرسو  شالعمومت إجمالي

     
     مصاريف الرسوم والعموالت 

 ( 415,281) (371,992) ( 146,913) (127,621) المصاريف المتعلقة برسو  شعمومت الإطاقات
      ( 55,583) (42,769) ( 18,575) (13,401) مصاريف رسو  شعمومت أخرن 

     
      ( 470,864) (414,761) ( 165,488) (141,022) مصاريف الرسو  شالعمومت إجمالي

     
      747,712 717,944 280,045 300,804 إيرادات الرسو  شالعمومت، صافي

 
 تكاليف الموظفيـن 8

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 سبتمبر 30

 المنتهية في  تسعة أشهرال
 سبتمبر 30

 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم  ألف درهـ   ألف درهـم  
     

 1,043,238 1,033,235 364,035 337,029 الرشاتب شا جور 
 51,885 49,531 19,646 16,153 م افآت نهاية ال دمة  

      55,750 57,550 18,192 17,982 موظفين أخرن  مصاريف
     
 371,164 401,873 1,140,316 1,150,873      
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 مصاريف عمومية وإدارية  9

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 سبتمبر 30

 المنتهية في  تسعة أشهرال
 سبتمبر 30

 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم  ألف درهـ   ألف درهـم  
     

 114,884 91,991 37,766 34,774 مصاريف قانونية شمهنية
 119,061 81,019 35,019 27,647 المإانيمصاريف 

 52,568 42,697 19,846 13,098 مصاريف تسويق شععالنات
 66,890 62,503 23,077 22,518 مصاريف اتصامت
 95,863 115,561 32,147 38,732 بالتكنولوجيامصاريف متعلقة 

 12,389 6,963 4,001 448 تكاليف تمويل على مطلوبات عقود اإليجار
      108,277 83,662 36,538 23,975 مصاريف تشغيلية أخرن 

     
 161,192 188,394 484,396 569,932      
 

 ، صافيفي القيمة مخصص االنخفاض 10
 

 أشهر المنتهية في  الثالثة إيضاحات 
 سبتمبر 30

 المنتهية في  تسعة أشهرال
 سبتمبر 30

  2020 2019 2020 2019 
 ألف دره   ألف درهم ألف دره   ألف درهم  
      

 275,568 209,843 133,265 17,849 17 مرابحة شتمويالت إسالمية أخرن 
 129,744 629,792 6,604 209,460 18 تمويالت اإلجارة
 ( 999) (12,148) 2,338 3,809  للمإالغ المستردة مإاشرال صافي الشطب

       148,147 126,622 65,252 14,350  أخرن 
      
  245,468 207,459 954,109 552,460       
 

 للمودعين التوزيع 11
 أشهر المنتهية في  الثالثة 

 سبتمبر 30
 المنتهية في  تسعة أشهرال

 سبتمبر 30
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم  ألف درهـ   ألف درهـم  
     

 154,183 136,023 53,582 45,223 حسابات التوفير
      461,469 271,626 142,528 50,740 حسابات امستثمار 

     
 95,963 196,110 407,649 615,652      
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 الزكاة والضريبة 12

 الزكاة
للجهة الح ومية المعنية المسةشلة   شيت  دفعهاإلزامية بالقانون  ششركاته التابعة  في بعض السلطات القضا ية، تكون الزكاة عن فرشر المصرف  

 المصرف بالعمل شفقًا للقانون شدفل الزكاة له   الجهات.  يقو   اًء على ذلك،ن، شبعن الزكاة
 

قرار من  موجب النظا  ا ساسي أش بموجب أش ببموجب قوانين دشلة اإلمارات العربية المتحدة بما أن المصرف ليس ملزمًا بدفل الزكاة 
 مسةشلية المساهمين.  ، ف ن دفل الزكاة هي منالجمعية العمومية

 الضريبة
 شفًقا لقوانين الضرا ب السا دة في تلك البلدان.  ششركاته التابعة الدشلية دفل الضريإة فقط على فرشعه يقو  المصرف ب

 
 

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 13
 

لمصرف على المتوسط المرجح لعدد ا سه  العادية  ل  العادية  سه ا المتعلقة بحاملي    للفترةيحتسب الربح ا ساسي على السه  بتقسي  ا رباح  
 .الفترةخالل القا مة 

 
المرجح لعدد ا سه   لمصرف على المتوسطل العادية سه ا المتعلقة بحاملي  الفترةالربح الم فض للسه  بتقسي  أرباح يت  احتساب مإالغ 

 ، التي قد ي ون لها ت ثير م فض.، المعدلة لت ثيرات أي أدشات ماليةالفترةخالل القا مة العادية 
 

 للسه :  العا دفي احتساب  المست دمةاإليرادات شبيانات ا سه   فيما يلي
 

 الثالثة أشهر المنتهية في  إيضاحات  
 سبتمبر  30

 المنتهية في  تسعة أشهرال
 سبتمبر  30

  2020 2019 2020 2019 
      

 1,849,703 1,120,521 619,789 533,434  )ألف دره (  سه ا حاملي ل العا د الفترةربح 
        حاملي ص وك الشق ا شلل العا دناقصًا: الربح 

 (196,250) ( 196,250) (98,125) ( 98,125) 31 )ألف دره ( -مدرجة )اإلصدار الثاني(  –
       (53,687) ( 45,979) - -  31 )ألف دره (  -ح ومة أبوظبي  –

حاملي ا سه  بعد خص  الربح ل الفترة العا دربح 
       1,599,766 878,292 521,664 435,309  المتعلق بص وك الشق ا شل )ألف دره (

  المتوسط المرجح لعدد ا سه  العادية الصادرة
       3,632,000 3,632,000 3,632,000 3,632,000  (سه  )ألف

      
       0,440 0,242 0,144 0,120  )دره ( ربحية السه  ا ساسية شالم فضة

 
يت  احتساب الربح على ص وك الشق ا شل  م يوجد لدن المصرف أي أدشات قد ت فض الربح ا ساسي للسه  عند التحويل أش امست دا . 

 ضمن عملية حساب ربحية السه  عند دفل ه ا الربح. 
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 النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية  14
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 2,047,920 1,278,623 النقد في الصندشق 
   

   ا رصدة لدن المصارف المركزية:
 1,154,579 1,273,945 الحسابات الجارية  -  
 11,317,264 5,912,873 نظامية شديعة -  
    5,306,867 9,694,617 شهادات اإليدار اإلسالمية -  
   
 18,160,058 19,826,630 

    ( 3,221) (1,102) ناقصًا: م صص امن فاذ في البيمة
   
 18,158,956 19,823,409    
 

عند الطلب،    شالسودان  نظامية مل المصرف المركزي لكل من اإلمارات العربية المتحدة شالعراق  إحتياطياتعلى المصرف اإلبقاء على    يتوجب
اإللزامية ليست متاحة لالست دا  في عمليات المصرف اليومية شم يم ن سحبها إم بموافقة    اإلحتياطيات. إن ه    شدا ل  جل ششدا ل أخرن 

عوا د، شهي   ف نها تحملاإلسالمية  أية عوا د. أما شهادات اإليدار تحملت الجارية م المركزي. إن النقد في الصندشق شالحسابا المصرف
لدشلة اإلمارات العربية المتحدة شالمصرف  مرابحات السلل الدشلية التي ي ون فيها المصرف المركزي معامالت في  الدخولتقو  على أساس 

 المركزي للعراق مشتريين شالمصرف با عًا.
 

 المركزية حسب القطار الجغرافي هي كما يلي: النقد شا رصدة لدن المصارفإن توزيل 
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 18,081,793 16,852,814 اإلمارات العربية المتحدة
 1,677,254 1,204,416 الشرق ا شسطباقي 
 772 - أشرشبا
    66,811 102,828 أخرن 

   
 18,160,058 19,826,630    



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 الموحدة  المرحلية الموجزةالمالية  إيضاحات حول البيانات

 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30

- 22  - 

 
 ومؤسسات مالية أخرى  إسالمية  األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف 15
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 326,124 670,965 حسابات جارية
       1,965,780 2,300,812 شدا ل شكالة  

 2,971,777 2,291,904 
       ( 8,662) (8,425) ناقصًا: م صص امن فاذ في البيمة

 2,963,352 2,283,242    
 

يحصل المصرف على أية عوا د على أرصدة   للشريعة اإلسالمية، يت  استثمار الودا ل مل مةسسات مالية إسالمية فقط. م ح ا  شفقًا 
 الجارية مل المصارف شالمةسسات المالية. الحسابات 

 
 شالمةسسات المالية ا خرن حسب القطار الجغرافي هي كما يلي: امسالمية  لدن المصارف الوكالة   شدا لإن توزيل ا رصدة ش 

 
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 364,159 818,622 اإلمارات العربية المتحدة
 758,025 1,253,957 الشرق ا شسطباقي 
 115,300 151,887 أشرشبا
       1,054,420 747,311 أخرن 

 2,971,777 2,291,904    
 
 

 مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية 16
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 1,080,052 538,527 مرابحة
       ( 25) (136) ناقصًا: م صص امن فاذ في البيمة

 538,391 1,080,027    



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 الموحدة  المرحلية الموجزةالمالية  إيضاحات حول البيانات

 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30
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 )تتمة(  مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية 16
 

للنشاطات التي تتوافق بش ل كامل مل الشريعة لمةسسات المالية اإلسالمية أش  مل اف ن التمويل بالمضاربة ي ون فقط  شفقًا للشريعة اإلسالمية،  
 اإلسالمية.

 
 إن توزيل إجمالي أرصدة المرابحة شالمضاربة مل مةسسات مالية حسب القطار الجغرافي هي كما يلي:

 
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 910,892 421,450 اإلمارات العربية المتحدة
       169,160 117,077 الشرق ا شسطباقي 

 538,527 1,080,052    
 
 

 مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى  17
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 5,137,909 5,082,479 المركإات اتمرابح
 5,325,180 5,285,907 الإضا ل اتمرابح
 16,711,237 16,267,603 ا سه  اتمرابح
 7,503,812 7,040,265 ال ير  – السلل اتمرابح

 13,900,837 12,336,699 ( )مرابحة الإطاقات اإلسالمية المغطاة
       4,009,034 5,569,850 أخرن  اتمرابح

 52,588,009 51,582,803 اتالمرابح إجمالي
   

 51,741 28,432 مضاربة
 95,005 94,857 استصنار

 725,260 1,280,298 شكالة
       151,737 76,984 تمويالت مدينة أخرن 

 53,611,752 53,063,374 إجمالي المرابحة شالتمويالت اإلسالمية ا خرن 
       ( 17,302,308) (15,349,786) على المرابحة المةجلة  اإليراداتناقصًا: 

 37,713,588 36,309,444 
       ( 1,681,879) (1,774,114) في البيمةناقصًا: م صص امن فاذ 

 35,939,474 34,627,565    
   

    2,165,574 3,080,284 3المصنفة ضمن المستون إجمالي المرابحة شالتمويالت اإلسالمية ا خرن 



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 الموحدة  المرحلية الموجزةالمالية  إيضاحات حول البيانات

 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30
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 )تتمة(  وتمويالت إسالمية أخرى مرابحة  17
 

 كما يلي: الفترةخالل في البيمة لقد كانت الحركة في م صص امن فاذ 
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 1,701,499 1,681,879 في بداية الفترة
 240,268 209,843 ( 10)إيضاح  محمل للفترة

 ( 179,601) (117,608) الفترةالمشطوب خالل 
    ( 80,287) - تعديالت أخرن 

   
    1,681,879 1,774,114 الرصيد في نهاية الفترة

 
 شالتمويالت اإلسالمية ا خرن حسب القطار امقتصادي شالجغرافي هو كما يلي: ةالمرابحإجمالي إن توزيل 

 
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 

   :القطاع االقتصادي
 1,650,049 3,626,770 القطار العا   
 3,494,594 1,526,451 شركات 
 1,148,847 1,852,406 ماليةمةسسات  
 29,681,000 30,371,408 أفراد  
       334,954 336,553 شركات صغيرة شمتوسطة 
 37,713,588 36,309,444    

   :القطاع الجغرافي
 33,760,148 34,478,647 اإلمارات العربية المتحدة 
 1,443,423 1,582,798 الشرق ا شسط باقي  
 824,303 1,143,161 أشرشبا  
       281,570 508,982 أخرن  
 37,713,588 36,309,444    



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 الموحدة  المرحلية الموجزةالمالية  إيضاحات حول البيانات
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- 25  - 

 
 تمويالت إجارة 18
 

للفترات التي إما تعادل أش تغطي اجزاء ر يسية من ا عمار اإلنتاجية له     تمثل تمويالت اإلجارة صافي امستثمار في الموجودات الت جيرية
 البنك لبيل الموجودات المةجرة للمست جر عند استحقاق عقد اإليجار. من قبليتضمن التوثيق تعهد منفصل الموجودات. 

 
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 

   :كما يليمدفوعات الت جير المدينة المستقبلية هي إجمالي إن 
 8,564,571 10,294,176 مستحقة خالل سنة   
 22,396,454 21,486,466 مستحقة من السنة الثانية إلى ال امسة  
       33,429,191 30,573,725 مستحقة بعد خمس سنوات  

 64,390,216 62,354,367 إجمالي تمويالت اإلجارة
       ( 16,578,412) (13,132,096) ناقصًا: اإليرادات المةجلة 

 47,811,804 49,222,271 المدينة  للحد ا دنى لدفعات اإليجارصافي البيمة الحالية 
       ( 1,331,363) (1,956,976) في البيمةن فاذ امناقصًا: م صص 

 47,265,295 46,480,441    
   

    3,274,584 4,724,310 3تمويالت اإلجارة المصنفة ضمن المستون إجمالي 
 

 كما يلي: الفترةخالل في البيمة لقد كانت الحركة في م صص امن فاذ 
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 1,180,751 1,331,363 في بداية الفترة
 218,880 629,792 ( 10)إيضاح  محمل للفترة

    ( 68,268) (4,179) المشطوب خالل الفترة
   

    1,331,363 1,956,976 الرصيد في نهاية الفترة



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 الموحدة  المرحلية الموجزةالمالية  إيضاحات حول البيانات
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 )تتمة( تمويالت إجارة 18
 

 الجغرافي هي كما يلي:ش إن توزيل إجمالي تمويالت اإلجارة حسب القطار اإلقتصادي 
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 

   :القطاع االقتصادي
 1,058,190 985,983 الح وميالقطار  
 6,153,665 8,384,027 العا  القطار  
 18,000,803 17,883,597 شركات 
 22,341,025 21,712,062 أفراد  
 117,666 110,076 شركات صغيرة شمتوسطة 
       140,455 146,526 غير ربحيةمةسسات  
 49,222,271 47,811,804    

   :القطاع الجغرافي
 45,925,231 47,574,742 اإلمارات العربية المتحدة 
 1,121,334 1,039,368 الشرق ا شسط باقي  
 376,726 363,359 أشرشبا  
       388,513 244,802 أخرن  
 49,222,271 47,811,804    
 
 

 المطفأة بالتكلفةمقاسة  الفي الصكوك  استثمارات 19
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 10,689,314 10,088,281 مدرجة  -ص وك 
       ( 30,694) (86,488) ناقصًا: م صص امن فاذ في البيمة

 10,001,793 10,658,620    



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 الموحدة  المرحلية الموجزةالمالية  إيضاحات حول البيانات

 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30
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 )تتمة( المطفأة بالتكلفةمقاسة  الفي الصكوك  استثمارات 19
 

 كما يلي: كانامستثمارات حسب القطار الجغرافي  إجمالي إن توزيل
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 7,811,319 7,129,188 العربية المتحدةاإلمارات 
 1,911,829 2,167,511 باقي الشرق ا شسط

       966,166 791,582 أخرن 
 10,088,281 10,689,314    
 

 مقاسة بالقيمة العادلة  استثمارات 20
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم  

   األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل   مدرجة  استثمارات
   مدرجةاستثمارات 

       987,330 1,731,315 ص وك  
   الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة من خالل الدخل مدرجة  استثمارات

   استثمارات مدرجة
 30,293 29,389 أسه    
       1,101,745 1,565,010 ص وك  
 1,594,399 1,132,038    

   استثمارات غير مدرجة
 76,535 74,628 ص وك  
 37,244 37,368  صناديق  
       57,938 56,356 أسه  خاصة   
 168,352 171,717       
 1,762,751 1,303,755       
 3,494,066 2,291,085 

       ( 9,420) (16,061) ناقصًا: م صص امن فاذ في البيمة
    2,281,665 3,478,005 بالقيمة العادلة المقاسةإجمالي االستثمارات 



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
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 )تتمة(  مقاسة بالقيمة العادلة  استثمارات 20
 

 كما يلي: كانامستثمارات حسب القطار الجغرافي  إجمالي إن توزيل
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 1,818,743 2,001,798 اإلمارات العربية المتحدة
 410,259 567,936 باقي الشرق ا شسط

 356 369 أشرشبا
       61,727 923,963 أخرن 

 3,494,066 2,291,085    
 

 ومشاريع مشتركة  استثمارات في شركات زميلة 21
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

    1,280,677 1,315,786 استثمارات في شركات زميلة شمشاريل مشتركة
 

 مانت الحركة في م صص امن فاذ في البيمة خالل الفترة كما يلي:
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 15,156 16,535 الفترةفي بداية 
    1,379 563 المحمل للفترة

   
    16,535 17,098 في نهاية الفترة



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
 الموحدة  المرحلية الموجزةالمالية  إيضاحات حول البيانات
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 ومشاريع مشتركة  استثمارات في شركات زميلة 21
 

 كما يلي:هي  سبتمبر 30كما في  شمشاريل مشتركة ةشركات زميل إن تفاصيل استثمار المصرف في
 

 النشاط الرئيسي  الملكية  حصة نسبة بلد المنشأ  
  2020 2019  
  % %  

     الشركات الزميلة 
 الت مين التكافلي اإلسالمي  42 42 اإلمارات العربية المتحدة  ش   ر   –أبوظبي الوطنية للتكافل 

 مصرف إسالمي  27 27 البوسنة دي.دي  بنك البوسنة الدشلي 
 صندشق عقاري  30 30 اإلمارات العربية المتحدة   ( REITصندشق عقاري س ني)

     
     مشاريع مشتركة 

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

 مصرف تجاري )قيد التحويل  49 49 جمهورية مصر العربية 
 إلى مصرف إسالمي(   

 ا فراد اإلسالمي تمويل  51 51 المملكة العربية السعودية  شركة السعودية للتمويل ش. .  
 عرب لينك لتحويل ا موال ش. .خ 

 )قيد التصفية(   
 تحويل ا موال  51 51 اإلمارات العربية المتحدة 

 أبوظبي اإلسالمي ميرشنت 
 ومإاني ذ. .   كأموايرينغ   

 امستحواذ التجاري  51 51 اإلمارات العربية المتحدة 

 
 عقارية استثمارات  22
 

 كالتالي: الفترةمانت الحركة في امستثمارات في العقارات خالل 
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف دره   ألف درهم 

   التكلفة:
 1,537,174 1,529,731 الرصيد في بداية الفترة  
 - 1,694 تعديالت أخرن   
    ( 7,443) (14,674) استإعادات   
   

 1,529,731 1,516,751 نهاية الفترة فيالرصيد إجمالي 
    ( 118,446) (118,446) في البيمة ن فاذمناقصًا: م صص ا

   
    1,411,285 1,398,305 نهاية الفترة فيالرصيد صافي 

   :امستهالك المترام 
 55,180 69,849 بداية الفترةالرصيد في   
 17,076 12,812 لفترةل المحمل   
    ( 2,407) (5,381) بامستإعاداتالمتعلق   
   

    69,849 77,280 نهاية الفترة الرصيد في 
   

    1,341,436 1,321,025 صافي البيمة الدفترية في نهاية الفترة



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
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 عقارية )تتمة( استثمارات  22
 

ألف دره    28,544عقود ت جير تشغيلية  بموجب، شالمةجرة العقاريةللمجموعة من امستثمارات  المحققة إيجارات الممتلكات إيرادات  بلغت
 . 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال ألف دره ( 28,472 :2019 سبتمبر 30)
 

 :كما يليهي  الفترةالحركة في م صص اإلن فاذ خالل مانت 
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف دره   ألف درهم 
   

 84,817 118,446 بداية الفترة في  الرصيد
    33,629 - المحمل للفترة

   
    118,446 118,446 في نهاية الفترة الرصيد

 
 :كما يليهو  العقاريةالتوزيل الجغرافي إلجمالي امستثمارات إن 
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 1,451,668 1,431,257 اإلمارات العربية المتحدة
       8,214 8,214 باقي الشرق ا شسط

 1,439,471 1,459,882    
 

 قيد التطوير عقارات 23
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 837,381 837,381 عقارات قيد التطوير
       ( 92,532) (92,532) في البيمة ن فاذمناقصًا: م صص ا

 744,849 744,849    



    عامة مساهمة شركة  – اإلسالمي أبوظبي  مصرف
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 )تتمة( قيد التطوير عقارات 23
 

 :كما يليهي  الفترةالحركة في م صص اإلن فاذ خالل مانت 
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف دره   ألف درهم 
   

 1,736 92,532 بداية الفترة في  الرصيد
    90,796 - المحمل للفترة

   
    92,532 92,532 في نهاية الفترة

 
شـــــــــــــركة تابعة   تعود إلىألف دره (    707,468:  2019ألف دره  )  707,468 بمبلغ مدرجةببيمة ارذ قيد التطوير  العقاراتتتضـــــــــــــمن 
 للمصرف.

 
 قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة. العقاراتجميل إن 
 

 موجودات أخرى  24
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 115,745 307,867 قبول أشراق
 200,910 134,802 محققة مطالإات من مستحوذ عليهاموجودات 

 189,596 212,852 ذم  مدينة تجارية 
 749,150 703,701 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 189,780 254,549 أرباح مستحقة
 46,777 46,777 شلين امإالغ مدفوعة مقدمًا لمق

 183,625 183,625 ( 35ذم  مدينة أخرن )إيضاح 
 للبدا ل المتوافقة مل الشريعة اإلسالمية الموجإةالبيمة العادلة 

 2,336 561  دشات مالية مشتقة   
 - 18,859 ضريبية مةجلة موجودات

    1,182,817 1,076,795 ، صافي أخرن 
   
 2,940,388 2,860,736    
 

إن الموجودات المستحوذ عليها مقابل مطالإات من أجل تحقيق تحصيل منتظ  يت  تسجيلها لمموجودات مستحوذ عليها من مطالإات محققةل. 
بيمته العادلة ناقصًا تكاليف تكاليف البيل شالبيمة المدرجة للمطالإة )بالصافي من م صص ان فاذ بيت  إدرام ا صل المستحوذ عليه 

 كما في تاريخ التحويل.أقل أيهما البيمة( 
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 الشهرة والموجودات غير الملموسة  25
 

  موجودات أخرن غير ملموسة    
 اإلجمالي  شديعة أساسية  عالقات العمالء  الشهرة  
 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   
     
 310,591 33,546 167,157 109,888 مدققة    – 2019يناير  1في

      (54,752) (9,152) (45,600) - السنة اإلطفاء خالل 
     

 255,839 24,394 121,557 109,888 مدققة  - 2020يناير  1في 
      (40,989) (6,851) (34,138) - الفترة اإلطفاء خالل 

     
      214,850 17,543 87,419 109,888 مدققة غير  –  2020 سبتمبر 30في 
 

  خالل . المتحدة العربية اإلمارات دشلة  في باركليز لبنك التجارية المصرفية ا عمال على  بامستحواذ  المصرف قا  ، 2014 ابريل  6 بتاريخ
. قا  المصرف المتحدة العربية اإلمارات لدشلة  المركزي  المصرف قبل من امستحواذ ه ا على الموافقة  تمت، 2014 سنة  من الثاني الربل

 ألف دره  كشهرة شذلك على أساس توزيل سعر الشراء.  109,888ألف دره  كموجودات غير ملموسة شمبلغ   438,012بتسجيل مبلغ 

 الشهرة
شال ي يت  من  المصرفشالتي تمثل أدنى مستون داخل  للمصرفا  التشغيليلة ي البيمة، يت  توزيل الشهرة لألقسلهدف اختإار امن فاذ ف

 الداخلية.  اإلدارةاذ الشهرة  غر خالله مراقإة 

 موجودات غير ملموسة أخرى 
تمثل الموجودات غير الملموسة لعالقات العمالء البيمة العا دة لألعمال المتوقل أن تتولد من العمالء  العالقة مل العمالء

البيمة العادلة لعالقات العمالء، ت  اعتإار عمالء ال ين كانوا موجودين في تاريخ امستحواذ. عند تحديد  
الإطاقات المغطاة بش ل منفصل، نظرًا مختالف بيانات الم اطر شالعالقات شالومء. من المتوقل من  

 ه   العالقات أن تولد دخل مادي متكرر على ش ل إيرادات عمالء، رسو  شعمومت.
  

لموسة من شدا ل أساسية من حبيقة أنه من المتوقل أن تكون توزيعات مالتظهر قيمة الموجودات غير  أساسية شديعة
ا رباح المتوقعة له   الودا ل، على ضوء شرشطها التعاقدية، أقل من توزيعات ا رباح المتوقعة لغيرها 

بين توزيعات ا رباح المتوقعة له    الفرق من أدشات ص وك سوق الجملة شسوق التمويل المالي. يمثل 
 ا ساسية غير الملموسة.  الوديعةشأدشات الص وك، قيمة  الودا ل

 
 مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية 26
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 1,135,800 1,601,101 حسابات جارية
       1,279,482 2,443,917 شدا ل إستثمارية

 4,045,018 2,415,282 
       46,196 - العربية المتحدة المصرف المركزي لدشلة اإلمارات –الحساب الجاري 

 4,045,018 2,461,478    
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 حسابات المودعين 27
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 30,717,575 30,735,892 حسابات جارية
 70,008,852 69,268,014 حسابات امستثمار

       677,848 717,806 احتياطي تعديل ا رباح
 100,721,712 101,404,275    
 

 كما يلي: للفترةلقد كانت الحركة على م صص احتياطي تعديل ا رباح 
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 601,293 677,848 بداية الفترةفي 
       76,555 39,958 الحصة من ا رباح للفترة

    677,848 717,806 في نهاية الفترة
 

 :كما يلي وحسابات المودعين بحسب القطار امقتصادي هإجمالي إن توزيل 
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 6,930,975 9,817,252 القطار الح ومي
 14,343,606 8,365,787 العا  القطار 
 9,465,149 4,587,434 شركات

 937,135 2,376,160 مةسسات مالية
 57,380,650 63,644,556 أفراد 

 9,448,494 9,156,820 شركات صغيرة شمتوسطة الحج  
       2,898,266 2,773,703 منظمات غير ربحية

 100,721,712 101,404,275    
 

في   ةرف المركزيامصال احتياطياتمتطلإات بعد اقتطار ، التوفيرحسابات بما في ذلك يقو  المصرف باستثمار جميل شدا ل امستثمار 
 . المجموعة   من قبل شمتطلإات السيولةشالسودان  شالعراق اإلمارات

 
المانح التعدي أش التقصير أش م الفة شرشط العقد، شعم فهي على فقط في حال  يتحمل ال سارةف ن المصرف  امستثمار بودا لفيما يتعلق 

 .( الموكل)الر يسي أش   (رب المال)
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 ات أخرى مطلوب 28
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 357,796 396,091 ذم  تجارية دا نة
 115,745 307,867 أشراق قبول

 350,778 259,654 مطلوبات عقود اإليجار
 254,246 193,445 الربح المستحق للتوزيل على المودعين شحملة الص وك

 331,479 506,151 شي ات بنكية
 413,449 382,377 م صصات م افآت الموظفين شمصاريف أخرن 

 15,315 14,342 محتجزات دا نة
 56,373 55,394 مإالغ مستلمة مقدمًا من العمالء

 410,374 421,354 مصاريف مستحقة
 100,748 96,414 أرباح موزعة غير مطالب بها

 108,986 106,331 إيرادات مةجلة 
 1,931 2,965 حساب ا عمال ال يرية 

 41,527 21,587 حساب التبرعات
 1,799 - الشرعية لمشتقات ا دشات المالية البيمة العادلة السالإة للبدا ل 

       457,455 613,752 أخرن 
 3,377,724 3,018,001    
 

 رأس المال  29
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 

   رأس المال المصرح به: 
 ألف( سه  عادي ببيمة  4,000,000:  2019ألف )  4,000,000

    4,000,000 4,000,000 : دره  شاحد لكل سه (  2019دره  شاحد لكل سه  )  
   

   رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل:
 ألف( سه  عادي 3,632,000:  2019ألف )  3,632,000

    3,632,000 3,632,000 : دره  شاحد لكل سه ( 2019ببيمة دره  شاحد لكل سه  )  
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 احتياطيات أخرى  30
 

 

التغيرات  
المتراممة في  
 البي  العادلة 

احتياطي  
  تقيي  إعادة

 ا رذ 

احتياطي  
  تحويل

العمالت  
 ا جنبية 

احتياطي  
 التحوط 

احتياطي  
ان فاذ  
  -البيمة 
 محدد 

  إحتياطي
  إن فاذ
 اإلجمالي  عا  - البيمة 

 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   
        
 ( 361,775) 403,436 - 2,336 ( 791,145) 192,700 ( 169,102) مدققة  - 2020 يناير 1 في
     -   

الحركة في تقيي  استثمار في حقوق ملكية   صافي
 مدرم  

 - - - 94 بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

- 

- 94 
 صافي الحركة في تقيي  استثمار في ص وك مدرجة  

 - - - 39,215 بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
- 

- 39,215 
التغيرات في البيمة العادلة لالستثمار في   صافي

الص وك المدرجة بالبيمة العادلة من خالل الدخل  
 - - - (29,811) ( 6الشامل اآلخر المحولة إلى بيان الدخل )إيضاح 

- 

- (29,811) 
تحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات  الفرشقات  
 - (1,089) - - ا جنبية 

- 
- (1,089) 

 2,913 - - - 2,913 - - ا جنبية  العمليات  في التحوط من ربح
 (1,162) - - (1,162) - - - من تحوط التدفقات النقدية  العادلة  البيمة في  خسارة

 68,508 - 68,508  - - - محدد  -صافي الحركة في احتياطي ان فاذ البيمة 
 129,533 129,533 - - - - - عا  - البيمة  إن فاذ إحتياطي في الحركة صافي

        
        

 ( 153,174) 532,969 68,508 1,174 ( 789,321) 192,700 ( 159,204) غير مدققة  –  2020سبتمبر  30في 
        
        

 (865,449) - - (6,983) (845,302) 192,700 (205,864) مدقق  - 2019يناير  1في 
     -   

الحركة في تقيي  استثمار في حقوق ملكية   صافي
 مدرم  

 - - - 9,110 بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

- 

- 9,110 
 صافي الحركة في تقيي  استثمار في ص وك مدرجة  

 - - - 6,128 بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
- 

- 6,128 
العادلة لالستثمار في  التغيرات في البيمة   صافي

المدرجة بالبيمة العادلة من خالل الدخل   الص وك
 - - - (62) ( 6اآلخر المحولة إلى بيان الدخل )إيضاح  الشامل 

- 

- (62) 
تحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات  الفرشقات  
 - 42,958 - - ا جنبية 

- 
- 42,958 

 11,442 - - - 11,442 - - ا جنبية  العمليات  في التحوط من ربح
 7,372 - - 7,372 - - - من تحوط التدفقات النقدية العادلة  البيمة  في ربح
        
        
 ( 788,501) - - 389 ( 790,902) 192,700 ( 190,688) غير مدققة  –  2019سبتمبر  30 في
        
 

 صكوك الشق األول 31
 

 سبتمبر 30
2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 2,754,375 2,754,375 )اإلصدار الثاني(   مدرجة – ص وك الشق ا شل
       2,000,000 2,000,000 ح ومة أبوظبي –ص وك الشق ا شل 

 4,754,375 4,754,375    
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 )تتمة(  صكوك الشق األول 31

 )اإلصدار الثاني(  مدرجة –صكوك الشق األول 
متوافقة مل الشريعة اإلسالمية )لالص وكل(  مدرجة -  من الشق ا شل المصرف بعملية إصدار لص وكقا  ، 2018سبتمبر  20بتاريخ 

 المعتمدة من قبل مساهميمليون دشمر أمري ي(. ت  إصدار ه   الص وك بموجب الصالحيات  750ألف دره  ) 2,754,375 ببيمة تبلغ
  19,373 إصدار ببيمة تكاليف. ت  تكبد 2018أغسطس  19المصرف في اجتمار الجمعية العمومية غير امعتيادية ال ي ُعقد بتاريخ 

 ألف دره  في تاريخ اإلصدار. 
 

 إبرامهاعند  ونة من جانب المصرفتعد ه   الص وك دا مة حيث إنه م يوجد لها تاريخ استرداد ثابت شتش ل التزامات مإاشرة شغير مضم
المصرف بعد الفترة المنتهية   شفقًا لشرشط شأح ا  المضاربة. إن الص وك مدرجة في سوق إيرلندا لألشراق المالية شهي قابلة لالسترداد من قبل

وقعًا معينة. تحمل الص وك ربحًا متلشرشط    )لتاريخ امسترداد ا شلل( أش أي تاريخ دفل للربح )المحقق( بعد ذلك شفقاً   2023سبتمبر    20في  
التي تقدر ب مس سنوات بش ل نصف سنوي عند نهاية  % يستحق سداد  )عند تحققه( خالل الفترة ا شلية7,125)في المضاربة( بمعدل 

معدل عا د   تحديد معدل ربح جديد متوقل للمضاربة على أساس سنوات بعد ذلك، يت  إعادة 5نصف كل سنة. بعد الفترة ا شلية، شلكل 
. سوف يت  إدرام توزيعات ا رباح في بيان التغيرات في حقوق %4,270 سنوات زا دًا هامشًا متوقعًا بنسإة 5ال زينة ا مري ية لمدة 

 المساهمين الموحد. 
 

تعثرًا. في حال   ه ا الحدث يجوز للمصرف، شفق إرادته المطلقة، أن م يقو  بتوزيل أية أرباح على المضاربة شفق ما كان متوقعًا، شم يعتبر 
عن أش دفل أية توزيعات أرباح  قرر المصرف عد  توزيل أرباح أش في حال شقور حدث عد  توزيل أرباح، فلن يقو  المصرف )أ( باإلعالن

مصرف  مال أش أية أشراق مالية خاصة بال أش )ب( استرداد أش شراء أش إلغاء أش ت فيض أش امستحواذ ب ي شسيلة كانت على أي رأس
تنص شرشطها ال اصة على إلزامية استردادها أش تحويلها   شالمصنفة بالتساشي مل أش بدرجة أقل من الص وك باستثناء ا شراق المالية، التي

 المضاربة التالية المتوقعة.  إلى حقوق ملكية في كل حالة ما ل  يت  أش حتى يت  توزيل أرباح

 حكومة أبوظبي –صكوك الشق األول 
المصرف ص وك   ، شتماشيا مل برنامج ح ومة أبوظبي لتعزيز المالءة المالية لعدد من المةسسات المصرفية، أصدر  2009ابريل   16في 

ألف دره . تمت الموافقة    2,000,000  من الشق ا شل )لالص وك الح وميةل( لصالح دا رة المالية لح ومة إمارة أبوظبي ببيمة اسمية بلغت
 . 2009مارس   22عادي. شال ي عقد يو  اللص وك الح ومية من قبل المساهمين خالل امجتمار غير على إصدار ه   ا 

 
غير ضمان   تعتبر ه   الص وك الح ومية دا مة حيث أنه م يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل ه   الص وك على التزامات مإاشرة من

قبل المصرف شفقًا لحامت  ية. تكون ه   الص وك الح ومية قابلة لالسترداد منمن جانب المصرف شفقًا لشرشط شأح ا  المضاربة الشرع
من خمس سنوات، شيقدر الربح المتوقل بعد   % سنويًا خالل الفترة ا شلى الم ونة6معينة، شي ون الربح المتوقل له   الص وك الح ومية هو  

ا رباح المحققة على ش ل نصف سنوي. سيت  إظهار دفعات   سيت  توزيل%. ش 2,3شهور زا دًا هامش    6ى ب يبور  ه   السنوات ال مس ا شل
 ا رباح الموزعة في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد. 

 
في   شفق ما كان متوقعا، شم يعتبر ه ا الحدث ت لفًا عن سدادها.مضاربة يحق للمصرف شفق إرادته المطلقة أن م يقو  بتوزيل أي أرباح 

يحق للمصرف:  لمصرف باختيار أن م يقو  بتوزيل ا رباح أش في حال ا حداث التي تستوجب عد  قيامه به ا التوزيل، ف نه محال قيا  ا
ب ي شسيلة كانت على أي جهة  )أ( اإلعالن عن أش دفل أش توزيل أية أرباح، أش )ب( امسترداد أش شراء أش إلغاء أش ت فيض أش امستحواذ

امسترداد أش التحويل إلى حقوق ملكية، إم  ك أش أقل منها، باستثناء ا شراق المالية التي تنص بنودها على إلزاميةإصدار مساشية للص و 
 متتاليتين. إذا ت  في كل حالة من ه   الحامت، البيا  بتوزيل أرباح المضاربة المتوقعة مرتين
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 التزامات ومطلوبات طارئة 32
 

ية شخطابات إن املتزامات المتعلقة بالتسهيالت ام تمانية تشمل املتزامات بتقدي  شتوفير التسهيالت ام تمانية اإلسالمية شامعتمادات المستند
 المصرف.  متعامليالضمان شك لك أشراق القبول الم صصة لتلبية متطلإات 

 
تعاقدية شفقًا لعقود التمويالت اإلسالمية. عادة ما ي ون له   املتزامات بالتزامات  مثل املتزامات المتعلقة بتقدي  تسهيالت ا تمانية إسالمية  تت

حب أش است دا   تواريخ انتهاء ثابتة أش بنود تعاقدية متعلقة بانتها ها شعادة ما تتطلب دفل رسو . شبما انه من المم ن انتهاء املتزامات دشن س
 التسهيالت، ف ن مجمور مإالغ تلك العقود م يمثل بالضرشرة المتطلإات النقدية المستقبلية.

 
بالوفاء بالتزاماته   المتعاملشخطابات الضمان بصرف دفعات نيابة عن عمال ه في حالة عد  قيا     خطابات امعتماديلتز  المصرف بموجب  

 شفقًا لشرشط العقد. 
 

 مصرف املتزامات التالية المتعلقة بالتسهيالت ام تمانية شالمطلوبات الطار ة شاملتزامات الرأسمالية ا خرن:لقد كان على ال
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

   ةالمطلوبات الطارئ
 5,423,240 6,534,830 خطابات امعتماد  
    6,958,297 6,467,395 خطابات ضمان  
   
 13,002,225 12,381,537    

    االلتزامات
 612,618 312,446 مسحوبةالغير التزامات التسهيالت   
 154,642 225,355 مصاريف رأسمالية مستقبلية  
    4,885 4,975 قيد التطوير عقارية شعقاراتاستثمارات   
   
 542,776 772,145    
   
 13,545,001 13,153,682    
 

 مخاطر االمتثال مراجعة  33
 
المحتمل   أصإح مصرف أبوظبي اإلسالمي على عل  بإعض المعامالت المالية المتعلقة بالدفعات بالدشمر ا مري ي شالتي من  2014  سنة  في

المصرف بتعيين استشاريين   ه   امنتهامات المحتملة، قا أنها انته ت قوانين العقوبات ا مري ية السارية في ذلك الوقت. بعد التعرف على 
ا مري ية شعجراءات امتثاله بش ٍل عا . بعد  قانونيين خارجيين لمساعدته في مراجعة ه   المعامالت شمراجعة مدن امتثاله لقوانين العقوبات

لجهات التنظيمية المعنية في دشلة اإلمارات العربية ا  عملية المراجعة ه  ، قد  مصرف أبوظبي اإلسالمي النتا ج التي توصل إليها إلى
عملية المراجعة ه   مصرف أبوظبي اإلسالمي في تحديد ال طوات    . كما ساعدت2017  سنة المتحدة شالوميات المتحدة ا مري ية في أشا ل  

  30رف بتعزيز عملياته شفقًا ل لك. كما في العقوبات المعمول بها، حيث قا  المص اإلضافية التي يتوجب ات اذها لضمان اممتثال لقوانين
من الجهات التنظيمية المعنية بعد الحصول على نتا ج المصرف، شبالتالي، ف ن النتيجة المرجحة  ، ل  يتلقى المصرف جواباً 2020 سبتمبر

 لمراجعته  م تزال مجهولة.
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 ومرادفات النقدالنقد  34
 

 سبتمبر 30 
2020 

 سبتمبر 30
2019 

 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 7,971,519 9,052,765 نقد شأرصدة لدن المصارف المركزية، قصيرة ا جل
  أخرن، شمةسسات مالية إسالمية لدن مصارف  شكالة شدا لا رصدة ش 

 455,232 1,664,810 قصيرة ا جل 
 822,469 77,535 مةسسات مالية، قصيرة ا جل لدنمرابحة شمضاربة 

    ( 1,766,366) (2,445,094) مإالغ مستحقة لمةسسات مالية، قصيرة ا جل
   
 8,350,016 7,482,854    
 
 

 ف ذات العالقةاطر األالمعامالت مع   35
 

مجلس اإلدارة،  شأعضاء تشمل المساهمين الر يسيين،  شالتييقو  المصرف ضمن سياق أعماله امعتيادية بالتعامل مل أطراف ذات عالقة 
كرهن ا مالك  ضماناتششركاته  ذات العالقة. يقو  المصرف بالحصول على  الر يسين ن يالمدير ش ، المشتركة المشاريلش الشركات الزميلة، ش 

 التفاشذ   إعادة  تمت  ، 2016  سنة  خالل   .العالقة   يذ)ا سه  شالص وك( بناًء على تقيي  المصرف لم اطر ام تمان للطرف   الية شا شراق الم
إن جميل التمويالت نشطة شخالية من أي م صص   .اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة الشرشط على بناءً  العالقة ذات ا طراف تمويل بش ن
ه التابعة التي تمثل أطراف ذات عالقة، قد ت  ح فها في عملية  ت. إن ا رصدة شالمعامالت بين المصرف ششركافي البيمة لالن فاذمحدد 

 توحيد البيانات المالية شل  يت  اإلفصاح عنها في ه ا اإليضاح.
 
  عالقة   ذات  أطراف   إلى  المقدمة  متعاملين  شتمويل  المالية   شالمةسسات  المصارف  لدن   الوكالة  ششدا ل  رصدةا   على   المحققة  الربح   معدمت  إن

 (. السنة في  %9,9% إلى  صفر:  2019)  %9,9% إلى  صفر  من تراشحت قد الفترة خالل
 
 تراشحت قد الفترة خالل عالقة ذات أطراف من متعاملين ششدا ل مالية لمةسسات المستحقة الودا ل مإالغ على  المدفوعة الربح معدمت إن
  في السنة(. % 2% إلى  صفر: 2019)  السنة  في %2% إلى صفر من
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 )تتمة(  ف ذات العالقةاطر األالمعامالت مع   35
 

 :كما يليالموحد  الموجز المرحلي كانت المعامالت الهامة مل ا طراف ذات العالقة في بيان الدخل  الفترةخالل 
 

 
 مساه  ر يسي

أعضاء مجلس 
 اإلدارة 

 شركات زميلة
  اإلجمالي أخرن   شمشاريل مشتركة

 ألف درهـ  ألف درهـ  ألف درهـ  ألف درهـ  ألف درهـ  
      غير مدققة  -2020 سبتمبر 30

 وكالة ملالمضاربة ش المرابحة ش المن  الدخل
       15,244 - 15,244 - - مةسسات مالية  

 من المرابحة، المضاربة، الدخل
       92,730 51,540 - 1,876 39,314 من العمالء اإلجارة  شتمويالت إسالمية أخرن   
      

       2,632 1,436 1,196 - - دخل الرسو  شالعمومت، صافي
      

       510 - - 510 - المصاريف التشغيلية
      

       1,170 6 680 5 479 للمودعين شحاملي الص وك التوزيل
      
      غير مدققة  -2019 سبتمبر 30

 وكالة ملالمضاربة ش المرابحة ش المن  الدخل
       13,472 - 13,472 - - مةسسات مالية  

 من المرابحة، المضاربة، الدخل
       102,935 63,619 - 46 39,270 من العمالء اإلجارة  شتمويالت إسالمية أخرن   
      

       4,021 2,750 1,271 - - دخل الرسو  شالعمومت، صافي
      

       564 - - 564 - المصاريف التشغيلية
      

       1,798 22 957 10 809 للمودعين شحاملي الص وك التوزيل
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 الموحد ما يلي:  الموجز المرحلي تضمنت ا رصدة مل ا طراف ذات العالقة شالمدرجة في بيان المركز المالي
 

 مساه  ر يسي 
أعضاء مجلس  

 اإلدارة  
شركات زميلة  

 اإلجمالي  أخرن  شمشاريل مشتركة 
 ألف درهـ  ألف درهـ  ألف درهـ  ألف درهـ  ألف درهـ  
      

      غير مدققة – 2020 سبتمبر 30
      

 لدن مصارف  الةوكشدا ل الا رصدة ش 
 319,549 - 319,549 - - شمةسسات مالية أخرن  إسالمية   

 117,723 - 117,723 - - المةسسات المالية ملمرابحة شمضاربة 
   ت، إجارة شتمويالمرابحة، مضاربة

 5,819,948 3,125,350 - 56,099 2,638,499 إسالمية أخرن     
 708,863 11,912 513,326 - 183,625 موجودات أخرن   
      
      
 2,822,124 56,099 950,598 3,137,262 6,966,083 
      
      

 9,494 - 9,494 - - مةسسات مالية ل مإالغ مستحقة 
 451,543 44,462 250,046 7,946 149,089 حسابات المودعين
 11,919 11,912 7 - - مطلوبات أخرن 

      
      
 149,089 7,946 259,547 56,374 472,956 
      
      

 145,155 126,151 19,004 - - مطلوبات طار ة
      
      

      مدققة - 2019ديسمبر  31
 لدن مصارف  الةوكشدا ل الا رصدة ش 

 319,585 - 319,585 - - شمةسسات مالية أخرن  إسالمية   
 169,057 - 169,057 - - المةسسات المالية ملمرابحة شمضاربة 
   ت، إجارة شتمويالمرابحة، مضاربة

 5,876,284 3,221,131 - 56,000 2,599,153 إسالمية أخرن     
 682,496 2,204 496,667 - 183,625 موجودات أخرن   
      
      
 2,782,778 56,000 985,309 3,223,335 7,047,422 
      
      

 9,330 - 9,330 - - مةسسات مالية ل مإالغ مستحقة 
 313,017 34,935 225,258 7,192 45,632 حسابات المودعين
 2,711 2,204 31 - 476 مطلوبات أخرن 

      
      
 46,108 7,192 234,619 37,139 325,058 
      
      

 165,553 150,289 15,264 - - مطلوبات طار ة
      
 

مصر، شهناك اتفاقية رسمية للسيطرة المشتركة   -إن المصرف شمساهمه الر يسي يمتلكان حصة مشتركة مسيطرة في بنك أبوظبي اإلسالمي  
 (. 21مصر )إيضاح   -مستثمارها في بنك أبوظبي اإلسالمي 
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 موظفي اإلدارة الرئيسيين تعويضات
 

 كما يلي: الفترةموظفي اإلدارة الر يسيين خالل  تعويضاتمانت 
المنتهية   تسعة أشهرال 

 2020 سبتمبر 30في 
المنتهية  تسعة أشهرال

 2019 سبتمبر 30في 
 ألف درهـ   ألف درهـم  
   

 25,983 24,646 رشاتب شم افآت أخرن 
    2,215 1,874 للموظفينم افآت نهاية ال دمة  

   
 26,520 28,198    
 

بعد الحصول    2019ديسمبر    31بالسنة المنتهية في    ره  إلى مجلس اإلدارة شالمتعلقألف د  7,350، ت  دفل مبلغ ببيمة  2020  سنة  خالل
 .  2020مارس  29بتاريخ  لجمعية العمومية السنوي المنعقدعلى موافقة من قبل المساهمين في اجتمار ا

 
  معلومات القطاعات 36
 

ت إن القطاعات التشغيلية تعرف على أساس التقارير الداخلية المتعلقة ب قسا  المجموعة شالتي يت  مراجعتها دشريًا من قبل صانعي القرارا
شذلك لتوزيل الموارد للقطاعات شلتقيي  أدا ها. إن المعلومات المقدمة إلى صانعي القرارات المتعلقة بعمليات  المصرفالمتعلقة بعمليات 

منتجات شخدمات  سواق   شالتي تقد للمصرف    التالية  امستراتيجية  هي على أساس الوحداتلغرذ تحديد اإلم انات شتقيي  ا داء،    صرفالم
 م تلفة.

 
 التمويل،يقو  ه ا القطار بالتعامل مل المشاريل الصغيرة شالمتوسطة، إيداعات ا فراد، تزشيد المتعاملين ب  -   العالمية لألفرادال دمات المصرفية  
 التمويل التجاري. شتسهيالتبطاقات ام تمان اإلسالمية، خدمات التحويل  اإلجارة، المرابحة،

 
يقو  ه ا القطار بالتعامل مل خدمات التمويل شاإليدار شالحسابات الجارية للشركات شالمةسسات  - للشركات العالمية ال دمات المصرفية

 الفردية. 
 

، ال دمات ام تمانية ا خرن، اإليدار شالحسابات الجارية لألفراد  تالتمويالش ل ر يسي بيقو  ه ا القطار ب -  ال اصة ال دمات المصرفية 
 أصحاب ثرشات مالية عالية. 

 
باست دا    يقو  ه ا القطار بتزشيد خدمات أسواق المال، خدمات المتاجرة شال زينة شكما يقو  ب دارة عمليات التمويل للمصرف -ال زينة 

 خدمات اإليداعات امستثمارية.
 

شالمإاني، باإلضافة   تقو  شركة تابعة للمصرف ب نشطة عمليات الشراء، البيل، التطوير، اإليجار بما في ذلك ا راضي -ال دمات العقارية 
 إلى إدارة شععادة بيل الممتلكات شجميل ا نشطة المتعلقة.

  
مدرجة أعال  شتشمل الغير  شالمشاريل المشتركةة شالشركات الزميلة الشركات التابعش  الم تب الر يسييمثل ه ا القطار  - ا خرن  العمليات
 غير الموزعة.  التكاليفأيضًا 

 
أداء   تقو  اإلدارة بمراقإة النتا ج التشغيلية للقطاعات بش ل منفصل بهدف أخ  القرارات المتعلقة بتوزيل الموارد شتقيي  ا داء. يت  تقيي 

 اعات على أساس الربح أش ال سارة التشغيلية.القط
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خدمات مصرفية 
  عالمية لألفراد

 خدمات مصرفية
 للشركات عالمية

خدمات مصرفية 
 اإلجمالي أخرن  عمليات خدمات عقارية ال زينة خاصة

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  دره ألف  ألف دره  غير مدققة – 2020 سبتمبر 30
        اإليرادات والنتائج

        
 3,932,619 306,556 51,969 379,004 101,171 672,863 2,421,056 إيرادات القطار، صافي

 ،في البيمة مصاريف تشغيلية ما عدا م صص امن فاذ
         ( 1,871,911)  ( 83,671)  ( 50,532)  ( 31,432)  ( 42,946)  ( 244,438)  ( 1,418,892)  صافي

        
 2,060,708 222,885 1,437 347,572 58,225 428,425 1,002,164  تشغيلي ربح

         ( 954,109)  ( 158,922)  - (9,890)  ( 16,087)  ( 616,388)  ( 152,822)  ، صافيفي البيمة م صص امن فاذ
        

         1,106,599 63,963 1,437 337,682 42,138 ( 187,963)  849,342 قبل الزكاة والضريبة – لفترةا )خسارة( / ربح
        

         14,796 - - - - 14,796 - الزكاة شالضريإة
        

         1,121,395 63,963 1,437 337,682 42,138 ( 173,167)  849,342 بعد الزكاة شالضريإة –الفترة  ربح/ )خسارة(
        

         (874)  (874)  - - - - - مسيطرة الحقوق الملكية غير 
        

         1,120,521 63,089 1,437 337,682 42,138 ( 173,167)  849,342 مساهمي المصرفل ربح/ )خسارة( الفترة العائد
        

        الموجودات
         127,115,934 7,195,623 2,118,563 19,868,619 4,166,147 36,000,740 57,766,242 القطارموجودات 
        المطلوبات

         108,144,454 4,044,156 249,256 7,677,542 5,371,649 20,384,946 70,416,905 مطلوبات القطار
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خدمات مصرفية 
  عالمية لألفراد

 خدمات مصرفية
 للشركات عالمية

خدمات مصرفية 
 اإلجمالي أخرن  عمليات خدمات عقارية ال زينة خاصة

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  غير مدققة – 2019 سبتمبر 30
        اإليرادات والنتائج

        
 4,390,855 362,740 50,116 386,201 108,648 748,593 2,734,557 إيرادات القطار، صافي

 ( 1,985,498) ( 118,859) ( 51,451) ( 30,320) ( 47,936) ( 274,294) ( 1,462,638) امن فاذ في البيمة، صافيمصاريف تشغيلية ما عدا م صص 
        
        
 2,405,357 243,881 (1,335) 355,881 60,712 474,299 1,271,919 تشغيلي )هامش( ربح

 ( 552,460) ( 249,249) - 45 4,819 ( 73,443) ( 234,632) ، صافيفي البيمة م صص امن فاذ
        
        

 1,852,897 (5,368) (1,335) 355,926 65,531 400,856 1,037,287 قبل الزكاة والضريبة –الفترة  ربح/ )خسارة(
        
        

 (2,410) - - - - (2,410) - الزكاة شالضريإة
        
        

 1,850,487 (5,368) (1,335) 355,926 65,531 398,446 1,037,287 بعد الزكاة شالضريإة –الفترة  ربح/ )خسارة(
        
        

 ( 784) ( 784) - - - - - مسيطرة الحقوق الملكية غير 
        
        

 1,849,703 (6,152) (1,335) 355,926 65,531 398,446 1,037,287 مساهمي المصرفل ربح/ )خسارة( الفترة العا د
        
        

        مدققة - 2019ديسمبر  31
        الموجودات

 125,987,171 8,131,270 2,070,398 20,235,282 3,724,363 33,537,292 58,288,566 موجودات القطار
        

        المطلوبات
 106,883,754 4,401,924 229,577 12,517,948 4,021,615 21,407,814 64,304,876 مطلوبات القطار

        
 

 المعلومات الجغرافية 
التابعة داخل  شالشركات  مجموعة الناتجة من الفرشر شالشركات الزميلة تعمل المجموعة في منطقتين جغرافيتين ر يسيتين، محلية شدشلية. تمثل اإلمارات العربية المتحدة المنطقة المحلية التي تتضمن عمليات ال

داخل الدشلة تمثل ا غلبية الكبرن من  شالشركات الزميلة شالتابعة خارم الدشلة. بما أن عمليات المجموعة شالسودان شقطر  العراق فرشرالدشلة، شتكون المنطقة الدشلية متمثلة بعمليات المصرف الصادرة من 
معلومات القطاعات الجغرافية لإليرادات شالمصاريف،  عرذداخل الدشلة تمثل ا غلبية الكبرن من إجمالي أصول شمطلوبات المجموعة، ل لك ل  يت   ايرادات المجموعة، شبما أن إجمالي أصول المجموعة 

   الموجودات شالمطلوبات. ،أرباح العمليات )هامش(
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 نسبة كفاية رأس المال 37
 

بوضل شمراقإة متطلإات رأس المال للمجموعة ك ل. أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المتحدة المركزي    العربية  مصرف اإلمارات  يقو 
قدمت متطلإات الحد ا دنى من   ، حيث2017فبراير  1ال اصة برأس المال، شالتي دخلت حيز التنفي  اعتإارًا من  3لوا ح بازل المركزي 

شعجمالي رأس  ل(AT1)ل اإلضافي ( شالشق ا شللCET1)لحقوق الملكية العادية  ا شل من رأس المال على ثالثة مستويات، شهي الشق
 . المال
 

ديسمبر   31ش    2020  سبتمبر  30للفترة المنتهية في  شالمعدمت للمجموعة    3إن الجدشل أدنا  يل ص م ونات رأس المال النظامي شفق بازل  
2019 . 

 
شيشمل على   %13 هو 2020 سبتمبر 30كما في ف ن الحد ا دنى لمتطلإات رأس المال ، 3المركزي بش ن بازل  شفقا  ح ا  المصرف

مل ذلك، ششفقًا للمعايير الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المتعلقة ببرنامج خطة    ,%2,5  بنسإة  رأس المال  مصد حماية
  % 60رأس المال بحد أقصى  من مصد حماية، يسمح للبنوك بامستفادة من  19 -أزمة فيرشس كورشنا الموجهة بسببالدع  امقتصادي 

المصرف المركزي لدشلة اإلمارات أصدر    باإلضافة إلى ذلك، .  2021ديسمبر    31ى  حت  2020مارس  15من  اعتإارًا  دشن أي عواقب رقابية  
 ه   التحوطاتسمح  ت  . 2020أبريل    22الترتيب امنتقالي بتاريخ    -توجيهات بش ن ا ح ا  المحاسبية شمتطلإات رأس المال  العربية المتحدة  

  9  رق  لتقارير الماليةلالمعيار الدشلي شفق ، 2ش  1المرحلة المتوقعة، لل سا ر اإل تمانية للبنوك ب ضافة زيادات مرة أخرن في م صصات 
 سنوات. 5على مدن   شالمرحلي النظاميإلى رأس المال  2019ديسمبر   31من 
 3بازل  

 

 )غير مدققة(
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ  ألف درهـم 

      قاعدة رأس المال
 12,335,079 13,107,239 الملكية الشق ا شل لحقوق 
    4,754,375 4,754,375 لرأس المال الشق ا شل اإلضافي

   
 17,089,454 17,861,614 الشق ا شل لرأس المال
 1,111,008 1,132,304 الشق الثاني لرأس المال

   
   

       18,200,462 18,993,918 قاعدة رأس المال إجمالي
   الموجودات المرجحة للمخاطر 

 88,880,675 90,584,324 م اطر ام تمان   
 2,403,440 2,276,913 م اطر السوق   
       10,307,571 10,659,881 م اطر تشغيلية  

    101,591,686 103,521,118 إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر
   المال  رأس نسب
       %12,14 %12,66 حقوق الملكية  ل الشق ا شل نسإة 
       %16,82 %17,25 لحقوق الملكية إجمالي رأس مال الشق ا شل نسإة 
    %17,92 %18,35 رأس المال   إجمالينسإة 

 
 توزيعات األرباح 38
 

ديسمبر   31من رأس المال المدفور شالمتعلقة بالسنة المنتهية في    %27,38، تمت الموافقة على توزيعات أرباح نقدية بنسإة  2020خالل سنة  
 . 2020مارس  29ألف دره  من قبل المساهمين في إجتمار الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ  994,313شالإالغة قيمتها  2019

 
  2018ديسمبر  31من رأس المال المدفور شالمتعلقة بالسنة المنتهية في  %27,38، ت  دفل توزيعات أرباح نقدية بنسإة 2019خالل سنة 

 . 2019مارس    13ألف دره  بعد الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ    994,313شالإالغة قيمتها  
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 موسمّية النتائج 39
 

الموحدة قد   موجزةالبيانات المالية المرحلية الإن طبيعة عمل المجموعة تجعل الدخل شالمصرشف يتحققان من دشن أي ت ثير موسمي. ه   
جهزت بناًء على مبدأ اإلستحقاق ال ي يتطلب تسجيل الدخل شالمصاريف بناًء على الكسب أش التحقق شليس على اإلستال  أش الدفل خالل  

 الفترة.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 40
 

 في بيان المركز المالي المرحلي الموحد قياس القيمة العادلة المدرج
 تست د  المجموعة التراتيبية التالية للتحديد شاإلفصاح عن البيمة العادلة لألدشات المالية، حسب طريقة التقيي : 

 
 (.السا دة في ا سواق النشطة للموجودات أش المطلوبات المماثلة  المعدلةا سعار المدرجة ) المستون ا شل:

، سواًء بش ل المدرجة القابلة للمالحظةالعادلة  ةعلى البيمجوهري  لها ت ثيرالمدخالت  جميلطرق تقيي  أخرن تكون فيها  ثاني:المستون ال
 .مإاشر أش غير مإاشر

القابلة  التي م تستند إلى بيانات السوق    المدرجةعلى البيمة العادلة    ها التي تست د  المدخالت التي لها ت ثير  تقيي   الطرق    المستون الثالث:
 . للمالحظة

 
شل إلى  يقد  الجدشل التالي تحليل لألدشات المالية التي ت  قياسها بعد اإلدرام المبد ي بالبيمة العادلة، مصنفة إلى مجموعات من المستون ا 

 الثالث على المدن التي تكون فيه البيمة العادلة ملحوظة. 
 

 اإلجمالي  المستون الثالث   لمستون الثانيا  المستون ا شل   
 ألف دره    ألف دره    ألف دره    ألف دره    

     غير مدققة  – 2020 سبتمبر 30
     

     بالقيمة العادلة:  مقاسةموجودات ومطلوبات 
     موجودات مالية 

     الربح أش ال سارةبالبيمة العادلة من خالل  مدرجة استثمارات
 1,731,315 -  -  1,731,315 ص وك  
     
     

     بالبيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة استثمارات
     استثمارات مدرجة

 29,389 -  -  29,389 أسه    
 1,565,010 -  -  1,565,010 ص وك  
     
     
 1,594,399  -  - 1,594,399 
     

     استثمارات غير مدرجة
 74,628 74,628 -  -    وكص  
 37,368 37,368 -  -  صناديق   
 56,356 56,356 -  -  خاصة أسه   
     
     
  -  - 168,352 168,352 
     
     
 1,594,399  - 168,352 1,762,751 
     
     

 561 -  561 -  (24)إيضاح  لعقود التإادلالبدا ل الشرعية 
     
     

     الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها: 
 1,400,716 1,400,716 -  -  استثمارات عقارية 

     
     

 10,373,953 -  -  10,373,953 ص وك -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطف ة 
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية 40
 

 )تتمة(  القيمة العادلة المدرج في بيان المركز المالي المرحلي الموحدقياس 
 

 اإلجمالي  المستون الثالث   المستون الثاني  المستون ا شل   
 ألف دره    ألف دره    ألف دره    ألف دره    

     )مدقق(  2019 ديسمبر 31
     

     بالقيمة العادلة:  مقاسةومطلوبات  موجودات
     مالية  موجودات
     ال سارة أش الربح خالل من العادلة بالبيمة مدرجة استثمارات

 987,330 - - 987,330 ص وك  
     
     

     اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالبيمة مدرجة استثمارات
     مدرجة استثمارات

 30,293 - - 30,293 أسه    
 1,101,745 - - 1,101,745 ص وك  
     
     
 1,132,038 - - 1,132,038 
     

     مدرجة غير استثمارات
 76,535 76,535 - - ص وك  
 37,244 37,244 - - صناديق   
 57,938 57,938 - - أسه  خاصة  
     
     
 - - 171,717 171,717 
     
     
 1,132,038 - 171,717 1,303,755 
     
     

 2,336 - 2,336 - (24)إيضاح  لعقود التإادلالبدا ل الشرعية 
     

     المالية   المطلوبات
 1,799 - 1,799 - (28)إيضاح  لعقود التإادلالبدا ل الشرعية 

     
     الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها: 

 1,415,236 1,415,236 - -  عقارية استثمارات
     
     

 10,998,617 - - 10,998,617 ص وك -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطف ة 
     
 

 (. م شيء:  2019خالل السنة )   3ش   2ش  1ل  تكن هناك تحويالت بين المستون 
 
 ليس أنه اإلدارة شترن  امستثمار، مدراء من مدخالت باست دا  تقييمها يت  الثالث المستون  ضمن المصنفة امستثمارات من كبيراً  جزءاً  إن
 .المست دمة التقيي  لطرق  المدخالت حساسية  عن اإلفصاح يت  أن  العملي من
 

 مبلغ امفتتاح شامختتا  لموجودات مالية من المستون الثالث التي يت  إدراجها بالبيمة العادلة:  تسويةالجدشل التالي  يبين
 

 
 سبتمبر 30

2020 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 89,731 171,717 بداية الفترةفي 
 11,544 (2,991) المشتريات)التسديدات(/ صافي 

       70,442 (374) المدرم في حقوق المساهمين الم سب)ال سارة(/ 
    171,717 168,352 نهاية الفترةفي 
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 إدارة المخاطر 41
 

 المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد 41/1
 
 استقرار عد  حدشث في تسبب مما العال ، مستون  على تفشى شال ي 2020 العا   مطلل ( 19 موفيد(  المستجد مورشنا فيرشس شجود ت ميد ت 
 فيها بما( إغاثية شعجراءات اقتصادي دع  خطة  المركزية شالمصارف الح ومات طرحت ل لك، شاستجابة ي.امقتصاد شالنشاط الشركات في

 . شالشركات ا فراد على الت ثير لتقليل( الدفعات سداد ت جيل
 

في م اطر ام تمان  الهامة ، أصدر مجلس معايير المحاسإة الدشلية م كرة إرشادية تنص على أن كال من الزيادة 2020مارس  27في 
دشن تكلفة م داعي لها أش جهد. عند   للمنش ةمتاحة شقابل للدع  شقياس ال سا ر ام تمانية المتوقعة يجب أن تستند إلى معلومات معقولة 

 شتدابير الدع  الح ومية الهامة التي يت  ات اذها.   (19 موفيد( خ  باإلعتإارا تقيي  الظرشف المتوقعة، يجب 
 

المستهدف، تماشيًا مل الهيئات التنظيمية العالمية ا خرن، قا  البنك المركزي لدشلة اإلمارات العربية المتحدة، بموجب برنامج الدع  امقتصادي  
العميل لجميل شركات القطار ال ا  المتضررة شالشركات   تمويل  مال ش / أش الربح علىبتيسير أح ا  اإلغاثة المةقتة من مدفوعات رأس ال

الصغيرة شالمتوسطة شا فراد بشرشط محددة. باإلضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى تسهيل التمويل اإلضافي شقدرات السيولة للبنوك، من 
 السيولة.   شحاجزخالل الت فيف من رأس المال الحالي 

 
الت ثير المحتمل )بناًء على أفضل المعلومات   باإلعتإار  المجموعة   أخ ت،  2020  سنةمن    الثالثللربل    المتوقعةال سارة اإل تمانية  ديد  عند تح

شأخ ت في امعتإار الدع  امقتصادي شعجراءات اإلغاثة من الح ومات شالبنوك المركزية. كما  19كوفيد جا حة  نتيجةالمتاحة( للش وك 
اإلشعارات الصادرة عن البنك المركزي لدشلة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق ب طة الدع  امقتصادي  باإلعتإارالمجموعة  أخ ت

ل باإلضافة  19 - كوفيد في سياق أزمة  9رق  للمعيار الدشلي إلعداد التقارير المالية فقًا ش ش لمعالجة ال سارة ام تمانية المتوقعة المستهدف 
 التوجيهات الصادرة عن مجلس معايير المحاسإة الدشلية. إلى 
 

لمعيار ل لإنتقال المراحشاعتماد عمليات  لمراجعة ت  إنشاؤها 9للمعيار الدشلي للتقارير المالية رق  عملية حوكمة م صصة  المجموعةلدن 
 امقتصاد الكلي. شأشزان ، شسيناريوهات ال سارة اإل تمانية المتوقعةتقديرات لاإلدارة  شتعديالت، 9الدشلي للتقارير المالية رق  

 
 9رقم  المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقا االئتمان مخاطر في هامة زيادة حدثت قد كانت إذا ما تحديد 41/1/1
 

 لزيادة ت ضل مانت إذا شفقط إذا  2 المرحلة إلى 1 المرحلة من نقل ا دشات المالية  يتطلب ،9رق   المالية لتقاريرل  الدشلي المعيار بموجب
 التعثر حدشث م اطر في هامة زيادة هناك ي ون  عندما ام تمان م اطر في الهامة الزيادة تحدث .نش تها من  ام تمان م اطر في هامة
 . المالية لألداة  المتوقل العمر مدن على

 
 شما مالية صعوبة  ي ا ساسي السبب امعتإار في ا خ  مل الدفل، احتمال عد  من أخرن  لمةشرات المقترضين تقيي  المجموعة  تواصل

 . الطويل المدن على  أش  19 - موفيد نتيجة مةقًتا ي ون  أن  المحتمل من  كان إذا
 

الزيادة الهامة في م اطر في ظل عد  شجود بيانات كافية شفي الوقت المناسب لتحديث التصنيفات ام تمانية، شالتي تعد عنصًرا أساسًيا لتقيي   
 ، طإقت المجموعة مجموعة متنوعة من العوامل لتحديد الت ثير المحتمل.2020 لسنة الثالثلغرذ إعداد تقارير الربل ش ، اإل تمان

 
لعمال ها المت ثرين من خالل   برنامج الت فيف من أعإاء الدفلالمجموعة أيًضا  طرحت، تطلإات برنامج الدع  امقتصادي المستهدفملشفًقا 

 مشامل . تعتبر إعفاءات الدفل ه   بمثابة سيولة قصيرة ا جل لمعالجة أشهر ستة شهر إلى من لفترة  ت جيل الربح / أصل الدين المستحق
. شمل ذلك، تعتقد الزيادة الهامة في م اطر اإل تمانالمقد  للعمالء إلى    برنامج الت فيف من أعإاء الدفلشير  يالتدفق النقدي للمقترضين. قد  

إلى   مرحلة  شاإلنتقال من  زيادة هامة في م اطر اإل تمان حدشثيةدي تلقا ًيا إلى  لن المجموعة أن تمديد ه   اإلعفاءات من المدفوعات 
، حيث يت  توفيرها ا جل ةحيث من المتوقل أن ي ون الت ثير على أعمال العميل قصير  ال سا ر ام تمانية المتوقعةإحتساب  غراذ  خرن أ

جميل العمالء اآلخرين، ب فيما يتعلقعلى استئناف المدفوعات المنتظمة.  19 - كوفيدشباء لمساعدة المقترضين المتضررين من تفشي 
، التدفق النقدي على القطار امقتصادي شالتوقعات المستقبلية  19  -لكوفيد    المحتمل  ت ثيرالفي شدة شمدن    ا خ  باإلعتإارتواصل المجموعة  

الزيادة الهامة  في تحديد  ا داء السابق سجل  جانبإلى  معيار القدرة على تحمل الم اطر شالتغير في  شالقدرة على اإلستجابة،  المالية  شالقدرة
كما هو مشار لدشلة اإلمارات العربية المتحدة  المركزي  مصرف اإلمارات العربية المتحدة  يتوافق ه ا النهج مل توقعات .   تمانفي م اطر اإل
 .المستهدفالدع  امقتصادي  برنامجإليه في إشعار 
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 )تتمة إدارة المخاطر 41
 

 )تتمة(  المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد 41/1
 

 )تتمة(  9رقم  المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقا االئتمان مخاطر في هامة زيادة حدثت قد كانت إذا ما تحديد 41/1/1
 

عمليات دشلة اإلمارات ب  فيما يتعلق،  19  -كوفيد  شفًقا لمتطلإات اإلفصاح الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في سياق  
امحتفاظ  (. ت 2شالمجموعة   1إلى مجموعتين )المجموعة  اتالعربية المتحدة، قامت المجموعة بتقسي  عمال ها المستفيدين من ت جيل الدفع

  -كوفيد  جا حة عن  الناتجةالسيولة  مشامل ب الففي الجدارة ام تمانية،  جوهريةء ال ين ل  ي ن من المتوقل أن يواجهوا تغييرات بالعمال
 . 1في المجموعة   تصنيفهت  في نفس المرحلة قبل الدخول إلى خطة الدع  امقتصادي المستهدف ش  ،19
 

على المدن الطويل شالتي من المتوقل أن يواجهوا تدهوًرا كبيًرا في  19 –كوفيد  بجا حةر ت  تصنيف العمالء المتوقل أن يت ثرشا بش ل كبي
دريج الحالية. في ظرشف بناًء على معايير الت 2إلى المرحلة  باإلنتقال. ت  السماح لهةمء العمالء 2 كالمجموعةالجدارة ام تمانية لديه  

الفا دة  على تسديد تهكان من المتوقل أن تت ثر أعمال العميل شتدفقات الدخل شقدر في حال  3المرحلة  إلى اإلنتقال ك لكت  ي قد، استثنا ية
 . خسا ر ام تمان المتوقعة ذات الصلة فئةمل   2بش ل دا  . ت  تصنيف هةمء العمالء أيًضا في المجموعة  

 
الت فيف من لهيئات التنظيمية ا خرن لتحسين شتشغيل خطط المركزي شامصرف اإلمارات العربية المتحدة ستواصل المجموعة العمل مل 

 . 19 -ب وفيد التي يت  نشرها لمساعدة العمالء المت ثرين  أعإاء الدفل
 

 المرجحة  االحتماالتو  المستقبليةمعقولية المعلومات  41/1/2
 

ي  شالت ثير العا  على مةشرات امقتصاد الكلء للعمالتغيير في الملف ام تماني العلى  19 - لكوفيد في ضوء الت ثير الواسل امنتشار 
 سوف ت ضل لدرجة عالية من عد  اليقين. شالتقديرات ال سارة اإل تمانية المتوقعة، ف ن أي تغييرات في نماذم ةيالمستقبل

 
ام تمان  ب جراء تحليل تاري ي شتحديد المتغيرات امقتصادية الر يسية التي تةثر على م اطر ام تمان شخسا ر سابقاً قامت المجموعة 

الصلة على احتمالية  المتوقعة لكل محفظة، شت  أيضا تطبيق ح   ال براء في ه   العملية. شت تلف ه   المتغيرات امقتصادية شت ثيرها ذي
ه   المتغيرات امقتصادية   بحسب ا داة المالية. يت  الحصول على توقعاتالناتجة عن التعثر ال سارة ش عند التعثر  شالتعرذالتعثر 

 .شهري  من مصادر خارجية على أساس  (لً الصاعد شالسيناريو الهابطلالسيناريو امقتصادي )
 

 – )موفيد  فيرشس كورشناب فيما يتعلق 9 رق   ر الماليةلتقاريل بش ن المعيار الدشلي المركزي مصرف اإلمارات العربية المتحدة شفًقا إلرشادات 
.  2020 سنة ، است دمت المجموعة أحدث بيانات شسيناريوهات امقتصاد الكلي لتقديرات ال سا ر ام تمانية المتوقعة للربل الثالث من (19

شالسيناريو   اإليجابيالسيناريو  ش   ،وهات خط ا ساسباست دا  سيناري  2020  سنةقدرت المجموعة ال سا ر ام تمانية المتوقعة للربل الثالث من  
 % على التوالي. 30% ش  30% ش 40بنسإة  السلبي

 
لتقارير لعلى المدخالت شامفتراضات ال اصة ببياس المعيار الدشلي (  19  –)موفيد  لفيرشس كورشنابمراجعة الت ثير المحتمل  المصرفقا  

على أساس المعلومات المتاحة. في ضوء اعتإارات مرنة شمتطورة للغاية، ف ن التحقق من موثوقية  ال سارة اإل تمانية المتوقعة 9المالية رق   
ا للت ثيرات المحتملة لألزمات على بيئة ام تمان في السوق، أمر صعب. على الرغ  من ذلك، شعدرامً  مستقبلية هوشمعقولية أي معلومات 

 في إدارة ال سا ر ام تمانية المتوقعة. المتشا   قامت المجموعة بتقيي  ا ثر لزيادة امحتمال للسيناريو 
 

شبالتالي قد ت تلف النتا ج درجة عالية من عد  اليقين المت صل لمما هو الحال مل أي توقعات اقتصادية، ت ضل التوقعات شامحتمامت 
 الفعلية بش ل كبير عن تلك المتوقعة.
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 إدارة المخاطر )تتمة 41
 

 )تتمة(  المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد 41/1
 

 تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات 41/1/3
 

 عند التعثرالتعرض و المبلغ المؤجل 
 

برنامج الدع    بموجب ت جيل سداد الدفعاتمن  ينالمستفيد للعمالء عند التعثرتعرذ شاليتضمن الجدشل أدنا  تحلياًل للمبلغ المةجل 
 : 2020 سبتمبر  30 كما فيالمصرف المركزي لدشلة اإلمارات العربية المتحدة  الصادر عن امقتصادي المستهدف

 
 الخدمات  

 لألفراد المصرفية 
 الخدمات

 اإلجمالي للشركات المصرفية 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

    المبلغ المؤجل:
     1,650,018 441,539 1,208,479 مرابحة، اجارة شتمويل إسالمي آخر

    
    :عند التعثرإجمالي التعرض 

     18,342,466 2,053,431 16,289,035 مرابحة، اجارة شتمويل إسالمي آخر
 

  شفًقا لمتطلإات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، قامت المجموعة بتقسي  عمال ها المستفيدين من ت جيل الدفعات إلى مجموعتين 
 مما يلي:

 
: تشمل العمالء ال ين م ُيتوقل أن يواجهوا تغييرات كبيرة في مالءته  ام تمانية شأمور تت طى نطاق السيولة شال ين يت ثرشن 1المجموعة 

 . 19بش ل مةقت شطفيف بجا حة كوفيد 
 

   ثير جوهري على البيمة بالنسإة لهةمء العمالء، يعتقد ب ن تكون مزايا ت جيل الدفعات فعالة، شبالتالي من غير المتوقل أن يطرأ هناك ت
فترة ا زمة  ، على ا قل طوال 9لتقارير المالية رق  لامقتصادية للتسهيالت. شسيإقى هةمء العمالء في المرحلة الحالية من المعيار الدشلي 

 أش فترة ت ثره ، أيهما أقصر. 
 

 السيولة التي ستت  مشاملفي مالءته  ام تمانية، باإلضافة إلى  جوهرية: تشمل العمالء ال ين ُيتوقل أن يواجهوا تغييرات 2المجموعة 
 معالجتها من خالل ت جيل الدفعات.

 
لتقارير المالية رق   لالمعيار الدشلي من مرحلة إلى أخرن في  ليدفل بامنتقالبالنسإة لهةمء العمالء، هناك تدهور كاٍف في م اطر ام تمان 

 أي من التزاماته  عند استحقاقها.  تسديدعلى    العجز المحتمل، شم سيما مةشرات  ة ام تمانية لهةمء العمالءجدار . تواصل المجموعة مراقإة ال9
 

  على المجموعة نهجا استإاقيا تتإل. شفي ضوء ذلك، بامنع اس بش ل أشضح على المشهد امقتصاد الفعلي 19يستمر ت ثير جا حة كوفيد 
على القطاعات  19-كوفيد لجا حة في مدن خطورة شمدن الت ثير المحتمل لمجموعة النظر شتواصل ا، لجميل العمالء أساس مستمر
الم اطر إلى جانب سجل   تحمل  شالقدرة علىشالتغيير  اإلستجابةالمالية، سرعة  شالقدرة، شالتدفق النقدي، المستقبليةشالتوقعات امقتصادية 

للمراجعة الدشرية للت مد من  شالتجميلجميل قرارات امنتقال من مرحلة إلى أخرن  ت ضل شبناًء على ذلك، السابق شالتكيف المستمر.  ا داء
 كما في تاريخ التقرير. شالتجميللتقيي  المجموعة للمالءة ام تمانية للعميل شامنتقال من مرحلة إلى أخرن  أنها تع س رؤية دقيقة
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 (إدارة المخاطر )تتمة 41
 

 )تتمة(  المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد 41/1
 

 )تتمة(  تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات 41/1/3
 

 والخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة للعمالء المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات عند التعثرالتعرض 
 

كما ل سا ر ام تمانية المتوقعة ذات الصلة للعمالء المستفيدين من ت جيل سداد الدفعات  التعرذ عند التعثر شاتحليل    التاليالجدشل  يتضمن  
 : 2020 سبتمبر 30 في
 الخدمات   

 لألفراد المصرفية 
 الخدمات 

 اإلجمالي  للشركات المصرفية 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    : 1المجموعة 
 17,371,981 1,165,427 16,206,554 (التعثرالتعرذ عند مرابحة، اجارة شتمويل إسالمي آخر )
     ( 148,266) ( 6,372) ( 141,894) ناقصًا: ال سا ر اإل تمانية المتوقعة 

    
 16,064,660 1,159,055 17,223,715     

    : 2المجموعة 
 970,484 888,004 82,480 (التعرذ عند التعثرمرابحة، اجارة شتمويل إسالمي آخر )
     ( 2,990) ( 1,595) ( 1,395) ناقصًا: ال سا ر اإل تمانية المتوقعة 

    
 81,085 886,409 967,494     
    
 16,145,745 2,045,464 18,191,209     
 

 عند التعثرالتعرض الحركة في 
 

 :المستفيدين من ت جيل سداد الدفعاتللعمالء    2019ديسمبر    31عند التعثر من     التعرذيتضمن الجدشل أدنا  تحليال إلجمالي التغيرات في  
 

 ألف درهم   
    

 19,591,381   2020يناير  1في  التعرذ عند التعثر
 3,382,676   الجديدة التمويالتالزيادة نتيجة 

     (4,631,591)   التسديدات
    

     18,342,466   2020 سبتمبر 30في  التعرذ عند التعثر
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 )تتمة(  المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد 41/1
 

 )تتمة(  تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات 41/1/3
 

 )تتمة(  عند التعثرالتعرض الحركة في 
 

 اتالدفعسداد للعمالء المستفيدين من ت جيل  2019ديسمبر  31من   التعرذ عند التعثر نقلمراحل 
 

 التعرض عند التعثر  –  2020 سبتمبر 30 
 9رقم  وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  
     

     : لألفرادالخدمات المصرفية 
 17,538,602 63,593 470,920 17,004,089 2020يناير  1في 

 - 2,344 (70,292) 67,948 2محول من المرحلة 
      (1,249,567) (7,683) (3,812) (1,238,072) حركات أخرن 

     
 15,833,965 396,816 58,254 16,289,035      
     

     : للشركاتالخدمات المصرفية 
 2,052,778 1,494 634,996 1,416,288 2020يناير  1في 

 - - 27,800 (27,800) 1محول من المرحلة 
      653 (123) (36,854) 37,630 حركات أخرن 

     
 1,426,118 625,942 1,371 2,053,431      
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 (إدارة المخاطر )تتمة 41
 

 )تتمة(  المتوقعة االئتمان وخسارة 19 - كوفيد 41/1
 

 )تتمة(  تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات 41/1/3
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب المنتجات لعمالء الخدمات المصرفية لألفراد المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات:  مخصصالتغير في  
 

 ألف درهم   
    

 157,810   2020يناير  1في 
 (2,428)   مرابحة مركإات

 374   الإطاقات اإلسالمية المغطاة )مرابحة( 
     (12,467)   مرابحة أخرن 

    
     143,289   2020 سبتمبر 30في 

 
المستفيدين من تأجيل سداد   للشركاتالخسائر االئتمانية المتوقعة حسب قطاع الصناعة لعمالء الخدمات المصرفية    مخصصالتغير في  
 الدفعات:

 ألف درهم   
    

 8,290   2020يناير  1في 
     (323)   الشركات

    
     7,967   2020 سبتمبر 30في 

 


