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 الموحد المرحلي بيان الدخل
 )غير مدققة( 2019مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر

 
الثالثة أشهر المنتهية   

مارس  31في 
2019 

الثالثة أشهر المنتهية 
 مارس 31في 

 2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم إيضاحات 
    

    إيرادات تشغيلية
 24.633 35.586  ملسسات مالية لد المضاربة والوكالة  ،الدخل من المرابحة

 أخر   الدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت إسالمية
 1.065.385 1.142.370 5 من العمالء  

 69.340 111.034  الدخل من الصخوك اإلسالمية المقاسة بالتفلفة المطف ة
 35.519 51.821 6 الدخل من ا ستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة

 10.308 13.133  ومشاريع مشتركة الحصة من نتا ج شركات زميلة
 231.298 213.719 7 ، صافيالرسو  والعمو ت دخل

 60.492 78.375  صرف عمالت أجنبيةالدخل من 
 2.516 9.322   عقاريةمن استثمارات  الدخل

         6.058 3.457  دخل آخر
  1.658.817 1.505.549     

    المصاريف التشغيلية
 (358.489) (366.870) 8 تفاليف الموظفين

 (200.432) (195.367) 9 مصاريف عمومية وإدارية
 (51.010) (74.109)  ا ستهالك

 (13.500) (13.500) 25 إطفاء الموجودات غير الملموسة
         (149.889) (186.400) 10 ، صافيفي القيمة مخصص ا نخفاه

  (836.246) (773.320)         
     732.229 822.571  ، قبل التوزيع للمودعين العملياتالربح من 

         (141.616) (222.234) 11 للمودعين  التوزيع
 590.613 600.337  قبل الزكاة والضريبة فترةللربح ال
    

         (255) - 12 الزكاة والضريبة
     590.358 600.337  الربح للفترة بعد الزكاة والضريبة

    
    العا د إلى:

 590.172 600.047  مساهمي المصرف
         186 290  مسيطرةالحقوق الملفية غير 

  600.337 590.358     
    

     0.176 0.138 13 ا سه  العادية )دره ( العا د إلى للسه  ا ساسي والمخفض الربح
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 الموحدالمرحلي  بيان الدخل الشامل
 )غير مدققة( 2019مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر

 

  
الثالثة أشهر المنتهية 

 2019مارس  31في 
الثالثة أشهر المنتهية 

 2018مارس  31في 
 ألف درهـ  ألف درهـم ايضاحات 
    
 590.358 600.337  للفترة بعد الزكاة والضريبةربح ال
    

    الشاملة األخرى  (الخسارةالمكسب/ )
    بيان الدخل الموحد إلىالبنود التي لن يت  إعادة تصنيفها 

    
 بالقيمة العادلة من خالل المدرجة تقيي  ا ستثماراتالمخسب من  صافي

 - 282 30 الدخل الشامل اآلخر  
 (4.900) (4.900) 35 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

    

    بيان الدخل الموحد إلىيت  إعادة تصنيفها  حقاً  قدالبنود التي 
    

 صافي الحركة في تقيي  ا ستثمارات في الصخوك اإلسالمية المدرجة 
 (24.672) 855 30 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 (71.517) 18.432 30 أجنبية عمليات تحويلفروقات الصرف الناتجة عن 
 (12.500) (6.442) 30 العمليات ا جنبية في تحوطخسارة على ال

 (2.371) 7.376 30 لتدفقات النقديةافي القيمة العادلة من تحوط مخسب/)خسارة( 
    
    

 (115.960) 15.603  للفترة األخرى  ةالشاملالمكسب/ )الخسارة( 
    
    

 474.398 615.940  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
    
    

    :إلى العا د
 474.212 615.650  مساهمي المصرف  
     186 290  مسيطرةالحقوق الملفية غير   
    
  615.940 474.398 
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 الموحد  المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين
 )غير مدققة( 2019مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر

 
   وحاملي صخوك الش  ا ول للمصرف مساهمي المصرف العا د إلى 

 احتياطي عا  احتياطي قانوني رأس المال 
احتياطي مخاطر 

 محتجزةأرباح  ا  تمان
أرباح مقترح 

 توزيعها

أرباح مقترح 
توزيعها لألعمال 

 احتياطيات أخر   الخيرية
صخوك الش  

 اإلجمالي ا ول
الملفية حقوق 
 مسيطرةالغير 

حقوق  إجمالي
 المساهمين

 الف دره  الف دره  دره الف  ألف دره  الف دره  الف دره  الف دره  الف دره  الف دره  الف دره  الف دره  الف دره  
             

 17.736.685 10.761 17.725.924 4.754.375 (865.449) 31.000 994.313 4.158.153 400.000 1.980.827 2.640.705 3.632.000 ةمدقق – 2019 يناير 1الرصيد في 
 600.337 290 600.047 - - - - 600.047 - - - - لفترةاربح 

 15.603 - 15.603 - 20.503 - - (4.900) - - - - الشامل اآلخر(/ المخسب الخسارة)
مدرجة )اإلصدار الثاني(  –أرباح مدفوعة على صخوك الش  ا ول 

 (98.125) - (98.125) - - - - (98.125) - - - - (31إيضاح 
 (994.313) - (994.313) - - - (994.313) - - - - - (38توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 (31.000) - (31.000) - - (31.000) - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة لألعمال الخيرية
             
             

 17.229.187 11.051 17.218.136 4.754.375 (844.946) - - 4.655.175 400.000 1.980.827 2.640.705 3.632.000 ةقغير مدق – 2019مارس  31الرصيد في 
             
             

 16.573.164 11.461 16.561.703 5.672.500 (743.182) 29.230 914.530 3.301.713 400.000 1.716.447 2.102.465 3.168.000 مدققة – 2018 يناير 1الرصيد في 
 21.391 - 21.391 - 21.979 - - (588) - - - - 9للتقارير المالية رق  تعديالت ا نتقال عند تطبي  المعيار الدولي 

             
             

 16.594.555 11.461 16.583.094 5.672.500 (721.203) 29.230 914.530 3.301.125 400.000 1.716.447 2.102.465 3.168.000 معدل – 2018 يناير 1الرصيد في 
 590.358 186 590.172 - - - - 590.172 - - - - ربح الفترة
 (115.960) - (115.960) - (111.060) - - (4.900) - - - - الشاملة ا خر   الخسارة

 (914.530) - (914.530) - - - (914.530) - - - - - (38توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
 (29.230) - (29.230) - - (29.230) - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة لألعمال الخيرية

             
             

 16.125.193 11.647 16.113.546 5.672.500 (832.263) - - 3.886.397 400.000 1.716.447 2.102.465 3.168.000 غير مدققة – 2018مارس  31الرصيد في 
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 الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
 )غير مدققة( 2019مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر

 الثالثة أشهر المنتهية  
 2019 مارس 31في  

 الثالثة أشهر المنتهية
 2018 مارس 31في 

 ألف درهـ  درهـمألف  إيضاحات 
    األنشطة التشغيلية

 590.358 600.337  الفترةربح 
    :لـتعديالت 

 1.616 4.263 22 يةاستهالك استثمارات عقار 
 49.394 56.127  استهالك ممتلفات ومعدات

 - 13.719  ح  إستخدا  الموجوداتاستهالك 
 13.500 13.500 25 إطفاء الموجودات غير الملموسة

 (10.308) (13.133)  ومشاريع مشتركة من نتا ج شركات زميلة الحصة
 4.756 (11.942) 6 الربح أو الخسارةمدرجة بالقيمة العادلة من خالل محققة من بيع استثمارات  خسا ر /(مخاسب)
 6.975 (14.321) 6 خالل الربح أو الخسارةغير محققة من ا ستمثارات المدرجة بالقيمة العادلة من  خسا ر /(مخاسب)

 (7.700) - 6 أرباح محققة من الصخوك اإلسالمية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 - 4.524  تفاليف تمويل على مطلوبات عقود اإليجار

 149.889 186.400 10  ، صافيفي القيمة مخصص ا نخفاه
    
    
 798.480 839.474  في الموجودات والمطلوبات التشغيلية راتقبل التغي التشغيليةرباح ا 
    

 (2.437.595) (202.213)  الزيادة في ا رصدة لد  مصارف مركزية
 117.284 (793.249)  ا رصدة وودا ع الوكالة لد  مصارف إسالمية وملسسات مالية أخر  في  النقص /الزيادة()

 (1.353.260) (1.121.615)   ملسسات ماليةوالمضاربة مع في المرابحة  الزيادة
 164.790 822.380  النقص في المرابحة والتمويالت اإلسالمية ا خر  

 199.408 (479.848)  في تمويالت اإلجارة  النقص /(الزيادة)
 (2.786.096) (2.759.748)  من خالل الربح أو الخسارةمدرجة بالقيمة العادلة شراء استثمارات 

 1.747.325 2.695.152  من خالل الربح أو الخسارةمدرجة بالقيمة العادلة متحصالت من بيع استثمارات 
 133.049 (156.895)  في الموجودات ا خر   النقص /(الزيادة)

 515.082 (29.927)  في المبالغ المستحقة لملسسات مالية  الزيادة /)النقص(
 2.202.839 214.003  في حسابات المودعين الزيادة
 (332.452) (122.677)   في مطلوبات أخر   النقص

    
    

 (1.031.146) (1.095.163)  النقد المستخد  في العمليات
 (4.900) (4.900)  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

    
    

 (1.036.046) (1.100.063)  ا نشطة التشغيلية المستخد  في صافي النقد
    

    األنشطة االستثمارية
 460.771 (3.447)  درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرماستثمارات صافي الحركة في 
 (1.339.964) (112.946)  مدرجة بالتفلفة المطف ةاستثمارات صافي الحركة في 

 (102.849) (92.190)  شراء ممتلفات ومعدات
    
    

 (982.042) (208.583)  المستخد  في ا نشطة ا ستثمارية صافي النقد
    

    األنشطة التمويلية
 - (98.125) 31 مدرجة )اإلصدار الثاني( –أرباح مدفوعة على صخوك الش  ا ول 

 - (4.524)  تفاليف تمويل على مطلوبات عقود اإليجار
 (915.007) (998.254)  مدفوعةتوزيعات أرباح 

    
    

 (915.007) (1.100.903)  ا نشطة التمويلية المستخد  فيصافي النقد 
    
    

 (2.933.095) (2.409.549)  ومرادفات النقدالنقد في النقص 
    

 10.888.469 6.508.853  يناير  1في  ومرادفات النقدالنقد 
    
    

 7.955.374 4.099.304 34  مارس 31في  ومرادفات النقدالنقد 
    
 
، الصخوك اإلسالمية العمالء المرابحة والمضاربة  مع الملسسات المالية، تمويل خر ،أ وملسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودا ع الوكالة لد  المصارف  الربح على من التشغيلية التدفقات النقدية إن

 ، هي كما يلي:وودا ع العمالء
 

 1.109.070 1.174.667  ا رباح المستلمة
    
    

 242.928 205.896  ا رباح المدفوعة للمودعين
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 القانوني واألنشطة الرئيسيةالوضع  1
 

ش   ع )"المصرف"( في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة عامة ذات مسلولية  –ت سس مصرف أبوظبي اإلسالمي 
للمرسو   )وتعديالته( ووفقاً  1984( لسنة 8 حخا  قانون الشركات التجارية ا تحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  ) محدودة طبقاً 
لسنة  8محل القانون ا تحادي الحالي رق  بش ن الشركات التجارية ، 2015لسنة  2حل القانون ا تحادي رق    1997لسنة  9ا ميري رق  

1984  
 

متنوعة مثل  ف وشركاته التابعة )"المجموعة"( بتقدي  جميع الخدمات المصرفية، التمويلية وا ستثمارية من خالل أدوات ماليةيقو  المصر 
وفقًا لمبادئ وأحخا  الشريعة  المرابحة، ا ستصناع، المضاربة، المشاركة، اإلجارة، الوكالة والصخوك وأدوات أخر   إن أعمال المصرف تت 

 ت سيس الشركات التابعة للمجموعة  هيئة الفتو  والرقابة الشرعية للمصرف ووفقًا لعقود تقررهاي تحر  الربا، كما اإلسالمية، الت
 

فرع( وثالثة فروع  80: 2018) فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة 81باإلضافة إلى المختب الر يسي في أبوظبي، يمتلك المصرف 
   إن ه   البيانات الماليةباإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية المتحدة والمملفة المتحدة وقطر والسودان في العراقخارجية 
 الشركات التابعة و تتضمن نشاطات المختب الر يسي للمصرف، الفروع  الموحدةالموجزة  المرحلية

 
 ية المتحدة ، أبوظبي، اإلمارات العرب313  إن عنوان المختب الر يسي المسجل للمصرف هو   ب

 
  2019 أبريل 22 للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة في الموحدةالموجزة  المرحلية ت  اعتماد إصدار البيانات المالية

 
 تعريفات 2
 

 وتعريفاتها محددة كاآلتي: الموحدة البيانات الماليةفي  المستخدمةالمصطلحات التالية هي 

 ة المرابح
( وذلك مقابل ثمن حقيقة أو ُحفماً سواًء لها وفي حيازتها ) مملوكاً  سهماً أأو سلعة أو  عينياً  للمتعامل أصالً هي عقد تبيع المجموعة بموجبه 

 بيع يتفون من تفلفة الشراء وهامش ربح متف  عليه 

 االستصناع
بحيث يتفقان على  اصة بهامستخدمة المواد الخله  تصنعها هو عقد بين المجموعة )الصانع( والمتعامل )المستصنع( تبيع بموجبه عيناً 

مواصفاتها الدقيقة وثمن البيع وأجله وتاريخ التسلي ، وتفون الصناعة على المجموعة  تقو  المجموعة بتطوير )صناعة( العين محل عقد 
خ التسلي  المتف  ول تتعاقد معه ومن ث  تقو  بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتف  عليها في تارياا ستصناع بنفسها أو من خالل مق

 عليه  

 اإلجارة
 ب اته )تمتلفه المجموعة أو است جرته( أو موصوفاً  )أو خدمة( معيناً  عينياً  عقد تلجر المجموعة )الملجر( بموجبه للمتعامل )المست جر( أصالً 

بتعاقد مستقٍل ناقٍل  جر صل المل في ال مة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلجارة  صل عيني بتمليك المست جر ا
 للملفية 

 القرض الحسن
القره الحسن هو تمويل من غير ربح يهدف لتمخين المقتره من استخدا  ا موال لفترة معينة على أن يقو  بسداد نفس مبلغ القره عند 

  بدون أخ  أي ربح أو أي مقابل على ذلك القره أجل القره
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 )تتمة( تعريفات 2

 المشاركة
هي عقد بين المجموعة والمتعامل يساهمان بموجبه في مشروع استثماري معين، قا   أو جديد، أو في ملفية أصل معين، إما بصفة مستمرة 

تنتهي  إلى أن أو لفترة محدودة تتخ  المجموعة خاللها عدة ترتيبات مع المتعامل لتبيع له أجزاءا من حصتها في المشروع بشخل تدريجي
ل لمحل المشاركة بشخل كامل )المشاركة المتناقصة(  يت  اقتسا  ا رباح حسب العقد المبر  بين الطرفين ويتحمالن الخسارة بتملك المتعام

 بنسبة حصصهما في رأس مال المشاركة 

 اربةالمض
ويقو  الطرف اآلخر )المضارب( من المال  معيناً  هي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقد  بموجبه أحد الطرفين )رب المال( مبلغاً 

باستثمار  في مشروع أو نشاط معين ويوزَّع الربح بين الطرفين حسب الحصص المتف  عليها في العقد، ويتحمل المضارب الخسارة في حالة 
 وإ  فهي على رب المال  ،أو مخالفة أي من شروط عقد المضاربةو/والتقصير أالتعدي 

 الةالوك
من المال ويوكل باستثمار  حسب شروٍط  الموكل( لآلخر )الوكيل( مبلغاً  الر يسي:المتعامل بحيث يقد  أحد الطرفين )هي عقد بين المجموعة و 

دة بمبلغ مقطوع وقد يضاف إليها ما زاد عن نسبة محددة من الربح المتوقع كربح تحفيزي للوكيل  وبنود محددة وتفون عمولة الوكيل محدَّ
  الر يسيل الخسارة في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة أي من شروط وبنود عقد الوكالة، وإ  فهي على على حسن ا داء  يتحمل الوكي

 الصكوك
( أو في ملفية المستقبلفي  أو موصوفاً  شا عة في ملفية أصل معين )ملجر، أو سيلجر سواء كان قا ماً  وية القيمة تمثل حصصاً اوثا   متس

  بعد أن يتملفه حملة الصخوك، أو في ملفية سلعة مترتبة في ال مة، أو في ملفية مشروعات تدار على حقوق مترتبة على بيع أصل قا 
أساس المضاربة أو الشركة، وفي كل ه   الحا ت يخون حملة الصخوك مالفين لحصته  الشا عة من ا صول الملجرة، أو من الحقوق أو 

 الشركة أو المضاربة  مشاركةالسلع المترتبة في ال مة، أو من أصول 
 
 أساس اإلعداد  3

 بيان االمتثال )أ( 3-1
حخا    الخا  بالتقارير المالية المرحلية ووفقاً  34لمعيار المحاسبة الدولي رق  وفقًا  الموحدة موجزةالالمرحلية ت  إعداد البيانات المالية 

  ية للمجموعةوقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة الفتو  والرقابة الشرع

 العرف المحاسبي)ب(  3-2
أو  الربحبالقيمة العادلة من خالل وفقًا لمبدأ التفلفة التاريخية فيما عدا ا ستثمارات  الموحدة موجزةالالمرحلية ت  إعداد البيانات المالية 

للمشتقات المالية والتي ت  قياسها بقيمتها العادلة ، والبدا ل الشرعية ، ا ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالخسارة
 التي ت  إدراجها بالقيمة المعاد تقييمها ، المحتفظ بها كممتلفات ومعدات، و وا ره

 
ر تدويلقد ت   ،لمصرفالوظيفية لبدره  اإلمارات العربية المتحدة )الدره ( وهي العملة  الموحدة موجزةالالمرحلية البيانات المالية  عرهت  

  قرب ألف، إ  إذا ت  اإلشارة إلى غير ذلك  كل المبالغ
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 )تتمة(أساس اإلعداد  3

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

 
 الشراكةنسبة    
 2018 2019 بلد المنش  النشــاط 
     

 %95 %95 اإلمارات العربية المتحدة خدمات الوساطة في ا سه  أبوظبي اإلسالمي لألوراق المالية ذ     شركة 
 %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة استثمارات في العقارات شركة بروج العقارية ذ       

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

 %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة تزويد القو  العاملة شركة كوادر للخدمات ذ       
 %100 %100 المملفة المتحدة الخدمات المصرفية اإلسالمية أديب )المملفة المتحدة( ليمتد

 - - جزر القنال اإلنجليزي  شركة ذات غره خا  )تحت التصفية( اديب هولدينجز )جيرسي( ليمتد*
 -  -  جزر الفيمان شركة ذات غره خا  * ني ليمتداأديب صخوك كومب
 -  -  جزر الفيمان شركة ذات غره خا  * ليمتد II نياأديب صخوك كومب

 -  -  جزر الفيمان شركة ذات غره خا  ليمتد * Iأديب كابيتال انفست 
 -  -  جزر الفيمان شركة ذات غره خا  ليمتد * IIأديب كابيتال انفست 

 -  -  جزر الفيمان شركة ذات غره خا  أديب ألتيرنيتيف ليمتد*
 

  المصرف على عملياتها تابعة بحخ  سيطرة اتشركال ه   وتعتبر، ه   الشركات ي عقد مباشر في ب المصرف   يحتفظ* 
 

يت  توحيد الشركات التابعة بالفامل من  يسيطر عليها البنك  الموحدة عمليات الشركات التابعة التي موجزةالتشمل البيانات المالية المرحلية 
 تاريخ توقف ه   السيطرة  ستمر توحيدها حتى، ويتاريخ ا ستحواذ، وهو التاريخ ال ي تحصل فيه المجموعة على السيطرة

 
يت  استبعاد جميع ا رصدة ت  إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس سنة التقارير المالية للبنك، باستخدا  سياسات محاسبية متوافقة  

 امل  بين شركات المجموعة بالفما وا رباح والخسا ر الناتجة من المعامالت والمصاريف واإليرادات والمعامالت 
 

للشركات  الموجودات وصافي الخسا رأو  اإليرادات صافي في المصرف قبل من مملوكةال غير الحصة مسيطرةال غير الملفية حقوق  تمثل
المرحلي  المالي المركز بيان وفي الموحدالشامل المرحلي  الدخل بيان في بشخل منفصل عرضها ويت  غير المحتفظ بها من قبل المجموعة

  المصرف مساهمي حقوق  عن بشخل منفصل المساهمين حقوق  ضمن الموحد
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 )تتمة(أساس اإلعداد  3

 والتقديرات الهامة األحكام  3-2
تقديرات أحخا ، وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة أن تقو  بوضع  الموحدة موجزةال المرحلية البيانات الماليةإعداد  يتطلب

للموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن ا لتزامات  المدرجةوافتراضات التي تلثر على تطبي  السياسات المحاسبية وعلى المبالغ 
 اإليرادات والمصروفات والمخصصات باإلضافة للتغيرات في القيمة العادلة  التقديرات وا فتراضات علىا حخا  و الطار ة  كما تلثر ه   

 
يت  تقيي  التقديرات وا حخا  حالًيا   الالحقةالمالية  السنواتفي  المدرجةالمبالغ قد تلثر ه   ا حخا  والتقديرات وا فتراضات على المبالغ 

تقدير التدفقات  لتتمخن من، وضعت المجموعة معايير واضحة ولتخفيض أثر عامل الموضوعية وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخر  
 المخصصات  تلكا حخا ، فقد تختلف النتا ج الفعلية، مما يلدي إلى تغييرات مستقبلية في  علىتستند وبما أن التقديرات  النقدية المستقبلية 

 
ة للمجموعة ا حخا  الهامة التي قامت بها اإلدارة في تطبي  السياسات المحاسبيفإن ، موجزة الموحدةالبيانات المالية المرحلية إعداد ه   ال عند

ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في فيكما البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية  في المطبقة مثل تلكوالمصادر الر يسية للتقديرات هي 
2018  

 
 السياسات المحاسبية الهامة 4
 

 التي ت  إعدادهاالمعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة الفاملة  كافةالموحدة الموجزة البيانات المالية المرحلية  منضتت  
ديسمبر  31مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  جنبًا إلى جنبلتقارير المالية، ويجب قراءتها لوفقًا للمعايير الدولية 

متوقعة للسنة الالنتا ج  ملشر على بالضرورة  تعتبر  2019مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثةإن نتا ج    باإلضافة إلى ذلك،2018
  2019ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 
، 2008أكتوبر  12بتاريخ  2008 /2635وفقًا لمتطلبات هيئة ا وراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب التعمي  رق  

 في البيانات المالية الموحدة السنوية أدنا : با دوات الماليةفقد ت  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة 
 

متوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد وعره الموحدة الموجزة البيانات المالية المرحلية إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد ه   
  2018ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
، ل  يخن 16 رق  بعض المعايير والتعديالت  باستثناء المعيار الدولي للتقارير الماليةبتطبي  ، للمرة ا ولىالمجموعة  قامتخالل الفترة، 

 تطبي تتطلب تعديالت ب ثر رجعي  بعد  و ا خر  المعتمدة أي ت ثير جوهري على السياسات المحاسبية للمجموعة  للمعايير والتعديالت
 تعديالت ب ثر رجعي بال والقيا المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية  يتطلب من، 16رق  لتقارير المالية ل الدوليمعيار ال

 عقود إيجار 16 رقم لتقارير الماليةلالمعيار الدولي  قتطبيالتغييرات في السياسات المحاسبية بعد 
عقود  على، حيث يحل المعيار محل اإلرشادات الحالية يجار""عقود اإل 16لتقارير المالية رق  لالمعيار الدولي بتطبي  المجموعة  قامت

ترتيب ال"تحديد ما إذا كان  4لتقارير المالية رق  ل، المعيار الدولي "عقود اإليجار" 17بي الدولي رق  اإليجار، بما في ذلك المعيار المحاس
لجنة تفسيرات  الحوافز وتفسير لج -اإليجارات التشغيلية 15رق  لتقارير المالية لتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية ، عقد إيجار" يتضمن

 " ت التي تتضمن الشخل القانوني لعقد اإليجارتقيي  جوهر المعامال" 27 رق لتقارير المالية لالمعايير الدولية 
 

يناير  1وهو ســــــــــاري المفعول للفترات الســــــــــنوية التي تبدأ في أو بعد  2016في يناير  16لتقارير المالية رق  لت  إصــــــــــدار المعيار الدولي 
لتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وا  16  ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 2019

ذات قيمة  الموجوداتإيجار عقد شــــــــــــــهًرا أو أقل أو  12في المركز المالي للمجموعة، إ  إذا كانت المدة  بشــــــــــــــخل عا يت  ا عتراف بها 
أو  ةالتشـــــــغيلي اإليجار اإليجار" في عقودعقود " 17 رق  الدولي يمعيار المحاســـــــبالمنخفضـــــــة  وبالتالي، فإن التصـــــــنيف المطلوب بموجب 

اإليجار المتفبدة عقود التزامات  باإلعتراف باإللتزا  عنالمســــت جر  يقو لفل عقد إيجار، بالنســــبة بالنســــبة للمســــت جرين   إلغاؤ يت   التمويلية
القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المســتقبلية  بشــخل عا في المســتقبل  في المقابل، يت  رســملة ح  اســتخدا  ا صــل الملجر، وهو ما يعادل 

 مباشرة والتي يت  إطفاؤها على مد  العمر اإلنتاجي  العا دةباإلضافة إلى التفاليف 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4

 )تتمة( عقود إيجار 16 رقم لتقارير الماليةلالمعيار الدولي  تطبيقالتغييرات في السياسات المحاسبية بعد 
تطبي   عندالمعيار الجديد   تطبي عند  16 رق  لتقارير الماليةلاختارت المجموعة تطبي  التعديل ب ثر رجعي ال ي يسمح به المعيار الدولي 

الملجرة عموًما بمبلغ  جوداتالمو على عقود الت جير التشغيلي، ت  قياس ح  استخدا   للمرة ا ولى 16 رق  المعيار الدولي للتقارير المالية
  ولىللمرة ا التزا  اإليجار، وذلك باستخدا  معدل الربح في وقت تقدي  الطلب 

 
أو عقود اإليجار المتعلقة به ا  اً مسبقمدفوعة  لتزا  اإليجار، وت  تعديلها بمبلغ أي مدفوعات  يعادلبمبلغ  الموجودات ت  قياس ح  استخدا 

يتطلب سكان  مثقلة باإللتزامات  ول  تفن هناك عقود ت جير 2018ديسمبر  31العقد المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد كما في 
  المبد يفي تاريخ التطبي   ها على ح  إستخدا  الموجوداتتعديل

 
بيان في ا لتزامات ا خر   ضمناإليجار المقابلة  وإلتزاماتفي الممتلفات والمعدات  مدرجةوالالمعترف بها  الموجودات ح  استخدا تعل  ي

 إرتفعت، حيث 2019يناير  1ز المالي الموحد في التغيير في السياسة المحاسبية في بيان المرك يت  عخسالمالي الموحد  وبالتالي،  المركز
 ألف دره   405.798ا خر  بمبلغ  والمطلوباتالممتلفات والمعدات 

 
متوفر فيه ا صل الملجر  يخون في التاريخ ال ي  واإللتزا  المقابل ا صل ح  استخدا ك، يت  ا عتراف بعقود اإليجار 2019يناير  1من 

يت  تحميل تفلفة التمويل على بيان الدخل الموحد على  كل دفعة إيجار بين ا لتزا  وتفلفة التمويل  توزيعيت   لالستخدا  من قبل المجموعة 
على ا صل يت  استهالك ح  استخدا   معدل دوري ثابت للربح على الرصيد المتبقي من ا لتزا  لفل فترة  بحيث تحق فترة اإليجار  مد 

  ، أيهما أقصرنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابتاإلعمر الفترة  أساس
 

تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة الحالية  عن عقد اإليجار مبد ًيا على أساس القيمة الحالية  الناتجةقياس الموجودات والمطلوبات يت  
 لمدفوعات اإليجار التالية:

 
  (، مطروًحا منها حوافز اإليجار المستحقة؛بالجوهرمدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة 
 ملشر أو معدل؛ تستند إلىمتغيرة التي مدفوعات اإليجار ال 
  أن يدفعها المست جر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ المتوقعالمبالغ 
  لخيار الشراء إذا كان المست جر على يقين معقول من ممارسة ه ا الخيار؛ و الممارسةسعر 
  الخيار دفع غرامات إنهاء العقد، إذا كان عقد اإليجار يعخس المست جر ال ي يمارس ه ا 
 

المعدل، فسيت  استخدا  معدل  ذلكتحديد باإلمخان يت  خص  مدفوعات اإليجار باستخدا  معدل الربح الضمني في عقد اإليجار  إذا ل  يمخن 
قيمة مماثلة  ذاتال ي يتعين على المست جر دفعه  قتراه ا موال الالزمة للحصول على أصل  المعدلا قتراه اإلضافي للمست جر، وهو 

صافي القيمة  إلحتسابفي بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحخا  مماثلة  استخدمت المجموعة المتوسط المرجح لسعر ا قتراه اإلضافي 
 الحالية  لتزامات اإليجار 

 
 بالتفلفة التي تشمل ما يلي:ح  إستخدا  الموجودات يت  قياس 

 
 القياس ا ولي  لتزامات اإليجار؛ مبلغ 
  أي مدفوعات إيجار تت  في أو قبل تاريخ البدء 
 

منخفضة القيمة بطريقة القسط الثابت كمصروف  الموجوداتالمدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة ا جل وعقود ت جير ب اإلعترافيت  
 شهًرا أو أقل  12إيجار مدتها عقود اإليجار قصيرة ا جل هي عقود  في بيان الدخل الموحد 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4

 )تتمة( عقود إيجار 16 رقم لتقارير الماليةلالمعيار الدولي  تطبيقالتغييرات في السياسات المحاسبية بعد 

 :المطبقة من قبل المجموعةالعملية  الخطوات
 العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار: الخطوات، استخدمت المجموعة للمرة ا ولى 16 رق  لتقارير الماليةلعند تطبي  المعيار الدولي 

 
 استخدا  معدل خص  واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصا ص المتشابهة إلى حد معقول؛ 
  ؛باإللتزاماتمثقلة ا عتماد على التقييمات السابقة بش ن ما إذا كانت عقود اإليجار 
  كعقود إيجار قصيرة ا جل؛ 2019يناير  1 كما فيشهًرا  12إيجار متبقية تقل عن  فترةمحاسبة عقود اإليجار التشغيلي مع 
  ؛ والمبد يصل في تاريخ التطبي  ح  إستخدا  ا استبعاد التفاليف المباشرة ا ولية لقياس 
   ار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار عقد اإليج فترةمت خر في تحديد ال اإلدراكاستخدا 
 

  بدً  من ذلك، بالنسبة للعقود المبد ي التطبي عقد إيجار في تاريخ  يتضمن، أو هو اختارت المجموعة أيًضا عد  إعادة تقيي  إذا كان العقد
وتفسير لجنة التفسيرات الدولية  17المعيار المحاسبي الدولي رق  تطبي   ها عندالمبرمة قبل تاريخ ا نتقال، اعتمدت المجموعة على تقييم

  4للتقارير المالية رق  

 األدوات المالية

 اإلعتراف والقياس
 :للمجموعة المالية الموجوداتفيما يلي مزيد من التحليل  المالية  والمطلوبات المالية الموجودات من المالية ا دوات تت لف

 
 المتعاملين؛ تمويالت  
 أخر ؛ مالية وملسسات إسالمية مصارف لد  الوكالة وودا ع ا رصدة  
 مالية؛ ملسسات مع ومضاربة مرابحة  
 صخوك؛ في استثمارات  
 ؛حقوق الملفية أدوات في استثمارات  
  و أخر ؛و  تجاريةمدينة  ذم  
 للمشتقات اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة البدا ل. 
 

 :مما يلي للمجموعة المتعاملين تمويالت تت لف
 
 و أخر ؛ إسالمية وتمويالت مرابحة  
 إجارة تمويالت. 
 

 ةالتعاقدي ةالنقدي اتالمالية وخصا ص التدفق الموجوداتالمالية بالفامل على أساس نموذج أعمال المجموعة إلدارة  الموجوداتيت  تصنيف 
 المالية إما بالتفلفة المطف ة أو بالقيمة العادلة  الموجوداتيت  قياس  المالية  للموجودات

 التصنيف
 المطف ة بالتفلفة المالية الموجودات

 والمرابحة والقبو ت مالية ملسسات لد  والمضاربة والمرابحة أخر   مالية وملسسات إسالمية مصارف لد  الوكالة وودا ع ا رصدة قياس يت 
ت  إستيفاء كال  حال في المطف ة، بالتفلفة صخوك، في وا ستثمار المتعاملين كتمويالت اإلجارة، وتمويالت ا خر   اإلسالمية والتمويالت

 الشرطين كما يلي:
 
 ضمن نموذج ا عمال ال ي يهدف إلى ا حتفاظ بالموجودات للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية؛ و با صليت  ا حتفاظ  (أ)
على المبلغ  والربحفي تواريخ محددة تدفقات نقدية التي هي فقط دفعات  صل الدين   يءنشالشروط التعاقدية لألصل المالي تُ  (ب)

 الر يسي القا   
 
 .العادلة بالقيمة  حقاً  ا خر   المالية الموجودات قياس يت 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4

 األدوات المالية )تتمة(

 )تتمة( التصنيف
 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة المالية الموجودات

غير ما ب نه ل، ما ل  تحدد المجموعة استثماًرا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةيت  تصنيف ا ستثمارات في أدوات حقوق الملفية 
 المبد ي  خر عند ا عترافاآلشامل الدخل اللمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل ا غره

 
  باإلضافة إلى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالتفلفة المطف ة  متطلباتالمالية ا خر  التي   تستوفي  الموجوداتيت  تصنيف 

من خالل الربح ت  تصنيفها بالقيمة العادلة معايير التفلفة المطف ة ولفن عند ا عتراف المبد ي تستوفي المالية التي  الموجودات، بعض ذلك
عند ا عتراف  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةا صل المالي  تصنيفبما يتماشى مع نموذج أعمال المجموعة  قد يت   أو الخسارة

 موجوداتالالقياس أو ا عتراف ال ي قد ينش  من قياس يقو  بإلغاء أو يخفض بشخل كبير عد  التطاب  في  التصنيفالمبد ي إذا كان ه ا 
  ساس مختلف بأو ا عتراف بالمخاسب أو الخسا ر عليها  المطلوباتأو 
 

عند تغيير نموذج العمل بحيث ل  تعد  القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارةيت  إعادة تصنيف ا صل المالي من التفلفة المطف ة إلى 
عند  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمالية التي ت  تصنيفها  تالموجوداإعادة تصنيف    يحوزالتفلفة المطف ة   تستوفي شروط

 ا عتراف المبد ي 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المالية الموجودات

)لفل أداة على حدة( وذلك لتحديد اإلســـــــــــتثمارات في أدوات حقوق  بشـــــــــــخل نها يعند اإلعتراف المبد ي، يمخن للمجموعة أن تقو  باختيار 
 الملفية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 
 إذا: محتفظ به من خالل الربح او الخسارةا صل المالي  يعتبر

 
   ؛بشخل مبد ي بهدف بيعه في المستقبل القريب اإلستحواذ عليهت 
 ف المبد ي يمثل جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة معًا ولديها دليل فعلي لنمط أداة مالية تحق  عند اإلعترا

 أو ؛أرباح على المد  القصير
 كانت البدا ل الشرعية للمشتقات المالية غير مصنفة ك داة تحوط فعالة أو كضمان مالي  

 القياس
 المطف ة بالتفلفة أو المطلوبات المالية المالية الموجودات

ويت   وا ستثمارات في الصخوك ناقصًا مخصص انخفاه القيمة  تمويالت العمالءيت  قياس الموجودات المالية بالتفلفة المطف ة متضمنًا 
المعاملة ا ولية، ضمن  ذلك تفاليف احتساب التفلفة المطف ة باستخدا  طريقة معدل الربح الفعلي  ويت  إدراج العالوات والخصومات، بما في

 القيمة الدفترية لألداة المعنية ويت  إطفاؤها وفقًا لمعدل الربح الفعلي لألداة 
 

، والمضاربة مع ملسسات مالية تشتمل الموجودات المالية على ا رصدة والودا ع لد  مصارف وملسسات مالية إسالمية أخر ، المرابحة
ثابتة أو متوقعة  ه   ا صول غير مدرجة في سوق نشط  أرباح وتمويالت إسالمية أخر  مالية ذات دفعات  المضاربةاإلجارة، المرابحة، 

عندما تقو  المجموعة بتقدي  أموال مباشرة  حد المتعاملين مع عد  وجود نية للمتاجرة في المبالغ المدينة  المطلوبات  تنش  الموجودات المالية
مالية  ت التي تفره على المجموعة التزامات تعاقدية بتقدي  مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخر  أو استبدال أدواتهي المطلوبا المالية

 تحت شروط معينة قد تفون في غير صالح المجموعة 
 

إنخفاه  و مخصصاتيت  إدراج ا رصدة وودا ع الوكالة لد  المصارف والملسسات المالية ا خر  بالتفلفة ناقصًا أية مبالغ مشطوبة أ
 إن وجدت  ،القيمة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4

 األدوات المالية )تتمة(

 القياس )تتمة(
 )تتمة( المطف ة بالتفلفة أو المطلوبات المالية المالية الموجودات

 أو ا رباح المتوقعة(  ناقصاً مخصص ا نخفاه، )باستثناء الدخل الملجليت  إدراج المرابحة والمضاربة مع ملسسات مالية بالتفلفة المطف ة 
 

وتمويالت  يتفون التمويل اإلسالمي من مديني المرابحة، المضاربة، ا ستصناع، والبطاقات اإلسالمية المغطاة )على أساس المرابحة(
 إسالمية أخر  

 
 الموحدة برصيد   يزيد عن المبلغ النقدي المعادل له يت  قياس وإدراج تفلفة ا ستصناع في البيانات المالية 

 
 يت  إدراج التمويالت اإلسالمية ا خر  بالتفلفة المطف ة )باستثناء الدخل الملجل( ناقصًا أية مخصص انخفاه 

 
نهاية  قلة للملك عنداإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع ا صول الملجرة للمست جر من خالل عقود مستقلة نا تصنيفيت  

الملجرة عقود  اإلجارة ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملفية ه   ا صول إلى ذلك المست جر  تمثل ا صول
يت  إدراج له   الموجودات   إيجار تمويلية  صول لفترات معينة والتي تفون إما قاربت أو تخطت فترة كبيرة من العمر اإلنتاجي المقدر

 ناقصًا مخصصات ا نخفاه  المختسب ا صول الملجرة بقيمة مساوية لصافي ا ستثمار القا   في اإليجار المدرج بما في ذلك الدخل
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المالية الموجودات

ويت  ا عتراف با رباح أو  ،بالقيمة العادلة نهاية كل فترة تقريري فمن خالل الربح أو الخسارة يت  قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 ضمنصافي ا رباح أو الخسا ر المعترف بها في بيان الدخل الموحد  إدراجإعادة القياس في بيان الدخل الموحد  ويت   الخسا ر الناتجة عن

 "إيرادات ا ستثمارات"  بند
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المالية الموجودات

ويت   إليها تفاليف المعامالت  ويت  قياسها  حقًا بالقيمة العادلة اً يت  قياس ا ستثمارات في أدوات الملفية مبد يًا بالقيمة العادلة مضاف
وتضاف التغيرات المتراكمة لدخل الشامل اآلخر الموحد ابند بيان  ضمنا عتراف با رباح والخسا ر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة 

 في القي  العادلة ضمن حقوق المساهمين 
 

الخسا ر والتي ت   عند استبعاد أصول مالية، باستثناء الصخوك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن تراك  ا رباح أو
إعادة تصنيفها إلى أرباح  ي القي  العادلة   يت  إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولفن يت إضافتها مسبقًا في التغيرات المتراكمة ف

  خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من المقاسةمحتجزة    يتطلب إجراء اختبار لالنخفاه في قيمة الموجودات المالية 
 

المتراكمة  الدخل الشامل اآلخر، التي ت  استبعادها، يت  إعادة تصنيف ا رباح أو الخسا ر بالنسبة للصخوك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل
 المدرجة في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد من حقوق المساهمين إلى بيان الدخل الموحد 

 
 لى ا سعار السوقية المعلنة يت  تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في ا سواق المالية ذات حركة نشطة بالرجوع إ

 
 لالستثمارات ا خر  التي   يوجد لها أسواق نشطة، يت  قياس القيمة العادلة بناًء على إحد  الطرق التالية:

 
 لتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعد ت ا رباح الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة ا· 
 أسعار الوسطاء المعلنة 
  في السوق  الحديثةالمعامالت 

 
استال  ه    يت  ا عتراف بتوزيعات ا رباح على ا ستثمارات في أدوات الملفية في بيان الدخل الموحد عندما ينش  ح  للمجموعة في

 التوزيعات، إ  إذا كانت ه   التوزيعات تمثل بشخل واضح استرداد لجزء من تفاليف ا ستثمار 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4

 األدوات المالية )تتمة(

 القياس )تتمة(
 ا عتراف إلغاءا عتراف / ( 1)

المدرجة  تقو  المجموعة بصورة مبد ية با عتراف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح أو الخسا ر والموجودات المالية
التاريخ ال ي تصبح فيه  بالتفلفة المطف ة والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ التسوية، أي

 المجموعة طرفًا في ا حخا  التعاقدية الخاصة با داة 
 

في التاريخ  لطرف المقابل  يت  ا عتراف بالمطلوبات الماليةويت  ا عتراف بالتمويالت للمتعاملين في اليو  ال ي يت  فيه دفع الموجودات ل
 ال ي تصبح به المجموعة طرفًا لألداة المتعاقد عليها 

 
عند القيا  بتحويل  ا عتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية الخاصة بالتدفقات النقدية للموجودات المالية المعنية أو إلغاءيت  

المحدد في العقد أو يت  إلغاؤ  أو  ، أي عندما يت  تسوية ا لتزا عند إنقضا هاا عتراف بالمطلوبات المالية  إلغاءالمالية  ويت   الموجودات
 تنتهي مدته 

 
العادلة من خالل  ا عتراف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح أو الخسا ر والموجودات المالية المدرجة بالقيمة إلغاءيت  

في التاريخ ال ي تلتز  فيه  الدخل الشامل اآلخر عندما يت  بيعها، ويت  ا عتراف بالمبالغ المدينة المترتبة والمستحقة الدفع من المشتري 
 راف ا عت إلغاءالناتجة عن  المجموعة ببيع الموجودات  تستخد  المجموعة طريقة التعريف المحددة لتحديد ا رباح أو الخسا ر

 مقاصة ا دوات المالية( 2)
وشرعي واجب  تت  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويت  إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي عندما يخون هناك ح  قانوني

ية على أساس صافي للتسو  التطبي  يتناسب مع مبادئ الشريعة اإلسالمية قابل للتطبي  بمقاصة المبالغ المعترف بها وتفون هناك النية
 المبلغ أو تحقي  الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت 

 إنخفاه قيمة الموجودات المالية( 3)
 تقييم إنخفاض القيمة:

 اآلخر تقو  المجموعة بتقيي  ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتفلفة المطف ة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
التدفقات النقدية  منخفضة القيمة ا  تمانية  يعتبر ا صل المالي "منخفض القيمة ا  تمانية" عند وقوع حدث أو أكثر ذو ت ثير ضار على

 الملحوظة التالية: المستقبلية المقدرة لألصل المالي  تتضمن ا دلة على أن ا صل المالي منخفض القيمة ا  تمانية على البيانات
 
 الية كبيرة بالنسبة للمتعامل الحاصل على التمويل أو المصدر؛صعوبة م -
 خرق للعقد مثل تعثر أو ت خر في السداد؛ -
 إعادة هيخلة تمويل من قبل المجموعة بشروط ل  تفن لت خ ها المجموعة في ا عتبار في ظروٍف أخر ؛ -
 أو إعادة تنظي  مالي آخر؛ أوأن يصبح من المحتمل أن يدخل المتعامل الحاصل على التمويل في حالة إفالس  -
 اختفاء السوق النشط للضمان نتيجة للصعوبات المالية  -

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة:
  9رق   ةيالمال ريلتقار لالدولي  اريوفقًا لنموذج خسارة ا  تمان المتوقعة الوارد ضمن المع ةيالموجودات المال مةياحتساب ا نخفاه في ق ت ي

التمويالت والصخوك المقاسة  ذلك لقياس خسا ر ا نخفاه في القيمة لفافة الموجودات المالية بما في واحداً يقد  المعيار نموذجًا جديدًا 
 المتوقعة على منهج مخون من ثالث ا  تمان بالتفلفة المطف ة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  يشتمل نموذج خسا ر

  يستخد  نموذج خسا ر ا  تمان المتوقعة نموذج المبد ياإلعتراف مراحل وال ي يعتمد على التغيير في جودة ا تمان الموجودات المالية من  
المستقبلية أثناء تحديد ا رتفاع الجوهري في مخاطر ا  تمان  ا قتصادية تطلعي ويتطلب استخدا  توقعات معقولة وقابلة للدع  عن الظروف

 وقياس مخاطر ا  تمان المتوقعة 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4

 األدوات المالية )تتمة(

 القياس )تتمة(
 إنخفاه قيمة الموجودات المالية )تتمة(( 3)

 :)تتمة( قياس خسائر االئتمان المتوقعة
المالية  ا دوات المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ مساٍو لخسارة ا  تمان المتوقعة على مد  العمر المتوقع لألداة، باستثناء تقو 

شهرًا جزءًا من خسارة  12 التي ل  ترتفع فيها مخاطر ا  تمان بشخل جوهري من  إدراجها المبد ي  تعتبر خسارة ا  تمان المتوقعة لمدة
والتي تفون محتملة الحدوث خالل  مالية المتوقعة على مد  العمر المتوقع لألداة والتي تنتج عن أحداث التعثر في السداد على أداة  ا  تمان

 شهرًا بعد تاريخ التقارير المالية  12
 

 خسارة الناتجة عن التعثر فيضرب ثالثة مخونات ر يسية، وهي احتمالية التعثر، وال حاصلمن خالل يت  احتساب خسارة ا  تمان المتوقعة 
لتقدير ه    السداد والتعره عند التعثر في السداد، والخص  بمعدل الربح الفعلي المبد ي  قامت المجموعة بتطوير مجموعة من النماذج

بة للمحافظ ا خر  بالنس   بالنسبة للمحافظ التي تتوفر لها بيانات تاريخية كافية، قامت المجموعة بتطوير نموذج إحصا ي، أماالملشرات
 فت  تطوير نماذج تعتمد على ا حخا  

 تسهيالت تمويلية معاد التفاوض بشأنها
اتفاقيات الدفع  ضمانات  وقد يشمل ذلك تمديداليسعى المصرف، حيثما أمخن، إلى إعادة هيخلة التسهيالت التمويلية بدً  من ا ستحواذ على 

كافة المدفوعات المستقبلية  استمرار بمراجعة التسهيالت التي أُعيد التفاوه بش نها للت كد من أنوا تفاق على شروط جديدة  تقو  اإلدارة ب
  بدرجة عاليةمن المتوقع حدوثها 

 
التي يواجهها  عند إعادة التفاوه على شروط أصل مالي أو تعديلها أو عند استبدال أصل مالي قا   ب صل جديد نتيجة للصعوبات المالية

 :كما يليالمتوقعة  الحاصل على التمويل، عندها يت  تقيي  ما إذا كان يجب استبعاد ا صل المالي وقياس خسارة ا  تمانالمتعامل 
 
المالي  إذا ل  تلدي إعادة الهيخلة المتوقعة إلى استبعاد ا صل الحالي، فإنه يت  إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة عن ا صل -

 تساب العجز النقدي لألصل الحالي المعدل في عملية اح
 
على أنها  إذا أدت إعادة الهيخلة المتوقعة إلى استبعاد ا صل الحالي، عندها يت  التعامل مع القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد -

ا صل المالي  النقدي منتدفقات نقدية نها ية من ا صل المالي الحالي عند استبعاد   يت  إدراج ه ا المبلغ أثناء احتساب العجز 
الربح الفعلي ا صلي لألصل  الحالي  يت  خص  العجز النقدي من التاريخ المتوقع لالستبعاد إلى تاريخ التقارير المالية باستخدا  معدل

 المالي الحالي 

 الموجودات المنخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الموّلدة
المبد ي  يت  اإلعتراف انية المشتراة أو الموّلدة هي موجودات مالية منخفضة القيمة ا  تمانية عند إن الموجودات المنخفضة القيمة ا  تم

إيرادات الربح  حقًا بناًء  إدراج الموجودات المنخفضة القيمة ا  تمانية المشتراة أو الموّلدة بالقيمة العادلة عند اإلدراج المبد ي ويت  إدراج
العمر المتوقع لألداة فقط إلى الحد ال ي  لمعّدل ا تمانيًا  يت  إدراج أو تحرير خسارة ا  تمان المتوقعة على مد على معدل الربح المتوقع ا

 ينتج عنه تغيير  ح  لخسارة ا  تمان المتوقعة 

 تسيهالت البطاقات الُمغطاة
تقليل التسهيالت    فيها للمجموعة إلغاء و / أويشمل عره منتجات المجموعة مجموعة متنوعة من تسيهالت البطاقات المغطاة، والتي يح

من ذلك تقو  باحتساب خسارة  في غضون مهلة قصيرة    تحد المجموعة من تعرضها لخسا ر ا  تمان لفترة اإلشعار التعاقدي، ولفن بد ً 
من المخاطر المستقبلية  الحدلسداد وإجراءات في ا ا  تمان المتوقعة على مد  فترة تعخس توقعات المجموعة لسلوك المتعامل، واحتمالية تعثر 

 للمجموعة، والتي يمخن أن تتضمن تخفيض أو إلغاء التسهيالت 
 

المنتجات،  بناًء على الخبرة السابقة وتوقعات المجموعة، يت  تقدير الفترة التي تقو  فيها المجموعة باحتساب خسارة ا  تمان المتوقعة له  
 من خالل إجراءات اإلدارة  ه فيها المجموعة لمخاطر ا  تمان وعندما   يخون باإلمخان الحد من خسا ر ا  تمانبناًء على الفترة التي تتعر 
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 من العمالء سالمية أخرى إالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت  5
 

الثالثة أشهر المنتهية  
 مارس 31في 

2019 

 المنتهيةالثالثة أشهر 
 مارس 31في 

2018 
 ألف درهـ   ألف درهـم  
   

 71.544 62.220 مركبات ةمرابح
 55.391 35.642 بضا ع ةمرابح
 254.785 253.023 أسه  ةمرابح
 97.234 104.856 الخير –سلع  ةمرابح

 84.278 80.212 (ةاإلسالمية المغطاة )مرابح البطاقات
    21.049 40.539 أخر   ةمرابح

   
 584.281 576.492 إجمالي المرابحة

   
 1.455 96 المضاربة

 477.967 564.242 اإلجارة
    1.682 1.540 ا ستصناع

   
 1.142.370 1.065.385    
 
 
 المقاسة بالقيمة العادلة ستثماراتالدخل من اال 6
 

 

الثالثة أشهر المنتهية 
 مارس 31في 

2019 

 الثالثة أشهر المنتهية
 مارس 31 في

2018 
 ألف درهـ   ألف درهـم  
   

 الدخل من الصخوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل
 21.082 20.268 ا رباح والخسا ر  

 الدخل من الصخوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 16.614 3.336 الشامل اآلخر  

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل أرباح/ )خسا ر( محققة من بيع
 (4.756) 11.942 الربح أو الخسارة  

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات من محققة أرباح/ )خسا ر( غير
 (6.975) 14.321 الربح أو الخسارة  

 أرباح محققة من بيع الصخوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 7.700 - الدخل الشامل اآلخر  

    1.854 1.954 الدخل من موجودات استثمارية أخر  
   
 51.821 35.519    
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 إيرادات الرسوم والعموالت، صافي 7

الثالثة أشهر المنتهية  
 مارس 31في 

2019 

 الثالثة أشهر المنتهية
 مارس 31في 

2018 
 ألف درهـ   ألف درهـم  
   

   إيرادات الرسوم والعموالت
 170.039 180.378 إيرادات الرسو  والعمو ت على البطاقات

 27.234 20.843 الرسو  والعمو ت المتعلقة با عمال
 33.372 36.922 الرسو  المتعلقة بالتفافل
 21.038 16.438 رسو  خدمات الحسابات

 15.772 13.251 رسو  إدارة مشاريع وممتلفات
 27.752 9.764 رسو  الترتيب ومشاركة المخاطر

 3.285 4.694 رسو  وعمو ت الوساطة
    68.563 73.818 رسو  وعمو ت أخر  

   
    367.055 356.108 إيرادات الرسو  والعمو ت إجمالي

   مصاريف الرسوم والعموالت
 (116.915) (123.662) المصاريف المتعلقة برسو  وعمو ت البطاقات

    (18.842) (18.727) مصاريف رسو  وعمو ت أخر  
   

    (135.757) (142.389) مصاريف الرسو  والعمو ت إجمالي
   

    231.298 213.719 إيرادات الرسو  والعمو ت، صافي
 
 
 تكاليف الموظفيـن 8
 

الثالثة أشهر المنتهية  
 مارس 31في 

2019 

 أشهر المنتهيةالثالثة 
 مارس 31في 

2018 
 ألف درهـ   ألف درهـم  
   

 325.359 332.345 الرواتب وا جور
 14.937 15.825 مخافآت نهاية الخدمة 

    18.193 18.700 موظفين أخر   مصاريف
   
 366.870 358.489    
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 مصاريف عمومية وإدارية 9

المنتهية الثالثة أشهر  
 مارس 31في 

2019 

 الثالثة أشهر المنتهية
 مارس 31في 

2018 
 ألف درهـ   ألف درهـم  
   

 21.695 42.093 مصاريف قانونية ومهنية
 72.234 43.110 المبانيمصاريف 

 15.975 16.312 مصاريف تسوي  وإعالنات
 19.978 22.390 مصاريف اتصا ت
 27.960 32.189 بالتفنولوجيامصاريف متعلقة 

 - 4.524 تفاليف تمويل على مطلوبات عقود اإليجار
    42.590 34.749 مصاريف تشغيلية أخر  

   
 195.367 200.432    
 
 

 ، صافيفي القيمة مخصص االنخفاض 10
الثالثة أشهر المنتهية  إيضاحات 

 مارس 31في 
2019 

 الثالثة أشهر المنتهية
 مارس 31في 

2018 
 ألف دره  درهمألف   
    

 81.311 124.074 17 مرابحة وتمويالت إسالمية أخر  
 63.567 65.205 18 تمويالت اإلجارة

 21.427 (1.257)  مباشرال )مستردات(، صافي من الشطب
     (16.416) (1.622)  أخر  

    
  186.400 149.889     
 
 

 للمودعين التوزيع 11
الثالثة أشهر المنتهية  

 مارس 31في 
2019 

 الثالثة أشهر المنتهية
 مارس 31في 

2018 
 ألف دره   ألف درهم  
   

 42.407 51.413 حسابات التوفير
    99.209 170.821 حسابات ا ستثمار 

   
 222.234 141.616    
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 الزكاة والضريبة 12

 الزكاة
للجهة الحخومية المعنية المسلولة  ويت  دفعهاإلزامية بالقانون وشركاته التابعة في بعض السلطات القضا ية، تفون الزكاة عن فروع المصرف 

 المصرف بالعمل وفقًا للقانون ودفع الزكاة له   الجهات  يقو  اًء على ذلك،ن، وبعن الزكاة
 

قرار من موجب النظا  ا ساسي أو بموجب أو بقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة  بموجببما أن المصرف ليس ملزمًا بدفع الزكاة 
 مسلولية المساهمين  الجمعية العمومية، فإن دفع الزكاة هي من

 الضريبة
 وفًقا لقوانين الضرا ب السا دة في تلك البلدان  وشركاته التابعة الدولية دفع الضريبة فقط على فروعهيقو  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 

 
لمصرف على المتوسط المرجح لعدد ا سه  ل العادية سه ا المتعلقة بحاملي  الفترةالربح المخفض للسه  بتقسي  أرباح يت  احتساب مبالغ 

 ، التي قد يخون لها ت ثير مخفض ، المعدلة لت ثيرات أي أدوات ماليةالفترةخالل القا مة العادية 
 

 للسه : العا دفي احتساب  المستخدمةاإليرادات وبيانات ا سه   فيما يلي

 

الثالثة أشهر المنتهية 
 مارس 31في 

2019 

 الثالثة أشهر المنتهية
 مارس 31في 

2018 
   

 590.172 600.047 )ألف دره ( سه ا حاملي ل العا د لفترةاربح 
   

 مدرجة  – حاملي صخوك الش  ا ولل العا دناقصًا: الربح 
    - (98.125) )اإلصدار الثاني( )ألف دره ( 
   

 المتعل  بصخوك حاملي ا سه  بعد خص  الربح ل الفترة العا دربح 
    590.172 501.922 الش  ا ول )ألف دره ( 
   

 3.168.000 3.632.000 )ألف( في بداية الفترة المتوسط المرجح لعدد ا سه  العادية الصادرة
   

    184.862 - بند المخاف ة – سه  الصادرةحقوق ا ت ثير 
   

    3.353.862 3.632.000 في نهاية الفترة )ألف( لعدد ا سه  العادية الصادرةالمتوسط المرجح 
   

    0.176 0.138 ا ساسي والمخفض للسه  )دره ( العا د
 

يت  احتساب الربح على صخوك الش  ا ول   يوجد لد  المصرف أي أدوات قد تخفض الربح ا ساسي للسه  عند التحويل أو ا ستخدا   
 عملية حساب ربحية السه  عند دفع ه ا الربح ضمن 



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

 )غير مدققة( 2019مارس  31

- 21 - 

 
 النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية 14
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 1.844.389 1.794.222 النقد في الصندوق 
   

   ا رصدة لد  المصارف المركزية:
 493.663 617.438 الحسابات الجارية -  
 11.397.360 11.472.991 نظامية وديعة -  
    4.995.796 3.160.460 شهادات اإليداع اإلسالمية -  
   
 17.045.111 18.731.208    
 

عند الطلب،  والسودان نظامية مع المصرف المركزي لفل من اإلمارات العربية المتحدة والعراق إحتياطياتعلى المصرف اإلبقاء على  يتوجب
اإللزامية ليست متاحة لالستخدا  في عمليات المصرف اليومية و  يمخن سحبها إ  بموافقة  اإلحتياطيات  إن ه   ودا ع  جل وودا ع أخر  

عوا د، وهي  فإنها تحملاإلسالمية  أية عوا د  أما شهادات اإليداع تحملت الجارية   المركزي  إن النقد في الصندوق والحسابا المصرف
لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمصرف  مرابحات السلع الدولية التي يخون فيها المصرف المركزي معامالت في  الدخولتقو  على أساس 

 المركزي للعراق مشتريين والمصرف با عًا 
 

 المركزية حسب القطاع الجغرافي هي كما يلي: د وا رصدة لد  المصارفإن توزيع النق
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 17.687.739 15.914.949 اإلمارات العربية المتحدة
 992.884 1.085.680 الشرق ا وسطباقي 
 1.317 1.584 أوروبا
    49.268 42.898 أخر  

   
 17.045.111 18.731.208    
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 ومؤسسات مالية أخرى  إسالمية األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف 15
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 452.014 596.507 حسابات جارية
       4.019.638 3.830.051 ودا ع وكالة 

 4.426.558 4.471.652 
       (12.835) (9.518) ناقصًا: مخصص ا نخفاه في القيمة

 4.417.040 4.458.817    
 

يحصل المصرف على أية عوا د على أرصدة  للشريعة اإلسالمية، يت  استثمار الودا ع مع ملسسات مالية إسالمية فقط    حخا  وفقًا 
 والملسسات المالية  الحسابات الجارية مع المصارف

 
 والملسسات المالية ا خر  حسب القطاع الجغرافي هي كما يلي: ا سالمية لد  المصارف الوكالة ودا عإن توزيع ا رصدة و 

 
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 2.424.116 2.284.531 اإلمارات العربية المتحدة
 472.079 391.236 ا وسطالشرق باقي 
 206.682 217.238 أوروبا
       1.368.775 1.533.553 أخر  

 4.426.558 4.471.652    
 
 

 مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية 16
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 1.317.686 2.237.054 مرابحة
       35.666 12.051 مضاربة

 2.249.105 1.353.352 
       (23) (107) ناقصًا: مخصص ا نخفاه في القيمة

 2.248.998 1.353.329    
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 )تتمة( مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية 16
 

اإلسالمية أو للنشاطات التي تتواف  بشخل كامل مع الشريعة لملسسات المالية مع افإن التمويل بالمضاربة يخون فقط وفقاً للشريعة اإلسالمية، 
 اإلسالمية 

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

 
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 1.139.796 2.039.906 اإلمارات العربية المتحدة
 177.890 197.148 الشرق ا وسطباقي 
       35.666 12.051 أخر  

 2.249.105 1.353.352    
 
 

 مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى  17
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 5.609.698 5.378.402 المركبات اتمرابح
 4.917.454 4.166.068 البضا ع اتمرابح
 16.928.977 16.596.401 ا سه  اتمرابح
 8.377.721 8.416.935 الخير – السلع اتمرابح

 16.069.428 15.528.550 ()مرابحة البطاقات اإلسالمية المغطاة
       2.915.331 3.291.422 أخر   اتمرابح

 54.818.609 53.377.778 اتالمرابح إجمالي
   

 55.097 51.901 مضاربة
 101.895 100.178 استصناع

       280.425 285.870 تمويالت مدينة أخر  
 55.256.026 53.815.727 إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية ا خر  

       (19.947.491) (19.373.954) على المرابحة الملجلة اإليراداتناقصًا: 
 34.441.773 35.308.535 

       (1.701.499) (1.779.934) في القيمةناقصًا: مخصص ا نخفاه 
 32.661.839 33.607.036    
   

    1.804.819 1.794.050 3المصنفة ضمن المستو  إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية ا خر  
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 )تتمة( مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى  17
 

 كما يلي: الفترةخالل في القيمة لقد كانت الحركة في مخصص ا نخفاه 
 

 
 

 مارس 31
2019 

 ألف درهـم  
   

 1.701.499  مدق  - 2019يناير  1في 
 124.074  (10محمل للفترة )إيضاح 

    (45.639)  خالل الفترة المشطوب
   

    1.779.934  غير مدق  – 2019مارس  31في 
 

 

 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ   
   

 1.896.137  (39)المعيار المحاسبي الدولي رق   مدق  – 2018يناير  1في 
 (852.941)  9المعخوس عند اإلنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رق  

    1.063.745  9خسا ر إ تمانية متوقعة معترف بها ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رق  
   

 2.106.941  (9)التعديل اإلفتتاحي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رق   – 2018يناير  1في 
 354.857  محمل للسنة

    (760.299)  السنةخالل  المشطوب
   

    1.701.499  مدق  – 2018ديسمبر  31في 
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 )تتمة( وتمويالت إسالمية أخرى مرابحة  17
 

 والتمويالت اإلسالمية ا خر  حسب القطاع ا قتصادي والجغرافي هو كما يلي: ةالمرابحإجمالي إن توزيع 
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 

   :القطاع االقتصادي
 358.227 233.822 القطاع العا  
 4.480.152 3.828.200 شركات 
 761.866 732.284 ماليةملسسات  
 29.358.893 29.296.240 أفراد 
       349.397 351.227 شركات صغيرة ومتوسطة 
 34.441.773 35.308.535    

   :القطاع الجغرافي
 33.567.718 32.888.088 اإلمارات العربية المتحدة 
 1.103.351 926.112 الشرق ا وسطباقي  
 538.523 548.028 أوروبا 
       98.943 79.545 أخر   
 34.441.773 35.308.535    
 

 تمويالت إجارة 18
 

ه   تمثل تمويالت اإلجارة صافي ا ستثمار في الموجودات الت جيرية للفترات التي إما تعادل أو تغطي اجزاء ر يسية من ا عمار اإلنتاجية ل
 البنك لبيع الموجودات الملجرة للمست جر عند استحقاق عقد اإليجار  من قبليتضمن التوثي  تعهد منفصل الموجودات  

 
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 

   :كما يليمدفوعات الت جير المدينة المستقبلية هي إجمالي إن 
 7.436.960 8.139.190 مستحقة خالل سنة  
 23.375.433 23.677.313 مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة  
       39.778.958 33.778.745 مستحقة بعد خمس سنوات  

 70.591.351 65.595.248 إجمالي تمويالت اإلجارة
       (24.340.989) (18.870.710) ناقصًا: اإليرادات الملجلة

 46.250.362 46.724.538 المدينة دفعات اإليجارل دنى للحد اصافي القيمة الحالية 
       (1.180.751) (1.240.284) في القيمةنخفاه ا ناقصًا: مخصص 

 45.484.254 45.069.611    
   

    2.146.406 2.546.839 3إجمالي تمويالت اإلجارة المصنفة ضمن المستو  
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 )تتمة( تمويالت إجارة 18
 

 كما يلي: الفترةخالل في القيمة لقد كانت الحركة في مخصص ا نخفاه 
 

 
 

 مارس 31
2019 

 ألف درهـم  
   

 1.180.751  مدق  - 2019يناير  1في 
 65.205  (10محمل للفترة )إيضاح 
    (5.672)  المشطوب خالل الفترة

   
    1.240.284  غير مدق  – 2019مارس  31في 

 
 

 

 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ   
   

 1.324.224  (39مدق  )المعيار المحاسبي الدولي رق   – 2018يناير  1في 
 (860.173)  9المعخوس عند اإلنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رق  

    601.767  9رق  خسا ر إ تمانية متوقعة معترف بها ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 
   

 1.065.818  (9)التعديل اإلفتتاحي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رق   – 2018يناير  1في 
 178.396  محمل للسنة

    (63.463)  المشطوب خالل السنة
   

    1.180.751  مدق  – 2018ديسمبر  31في 
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 )تتمة( إجارةتمويالت  18
 

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

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 

   :القطاع االقتصادي
 565.438 565.503 الحخوميالقطاع  
 4.820.597 4.705.721 العا القطاع  
 18.970.953 19.689.766 شركات 
 21.640.862 21.536.999 أفراد 
 139.804 145.625 شركات صغيرة ومتوسطة 
       112.708 80.924 غير ربحيةملسسات  
 46.724.538 46.250.362    

   :القطاع الجغرافي
 44.695.348 45.234.615 اإلمارات العربية المتحدة 
 780.247 749.871 الشرق ا وسطباقي  
 379.525 375.419 أوروبا 
       395.242 364.633 أخر   
 46.724.538 46.250.362    
 
 

 المطفأة بالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية  استثمارات 19
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 11.806.972 11.919.918 مدرجة -صخوك 
       (25.115) (26.609) مخصص ا نخفاه في القيمةناقصًا: 

 11.893.309 11.781.857    
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 )تتمة( المطفأة بالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية  استثمارات 19
 

 كما يلي: كانا ستثمارات حسب القطاع الجغرافي  إجمالي إن توزيع
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 8.237.230 8.230.719 اإلمارات العربية المتحدة
 1.823.550 1.919.628 باقي الشرق ا وسط

       1.746.192 1.769.571 أخر  
 11.919.918 11.806.972    
 

 مقاسة بالقيمة العادلة استثمارات 20
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ   ألف درهـم  
   

   األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل  مدرجة استثمارات
   مدرجةاستثمارات 

    1.438.659 1.529.518 صخوك  
   الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة من خالل الدخل مدرجة استثمارات

   استثمارات مدرجة
 28.727 29.008 أسه   
    330.367 334.675 صخوك  
   
 363.683 359.094    

   استثمارات غير مدرجة
 46.956 46.956  صنادي   
    42.775 42.770 أسه  خاصة  
   
 89.726 89.731    
   
 453.409 448.825    
   
 1.982.927 1.887.484 

    (1.912) (1.817) ناقصًا: مخصص ا نخفاه في القيمة
   

    1.885.572 1.981.110 بالقيمة العادلة المقاسةإجمالي االستثمارات 
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 )تتمة( مقاسة بالقيمة العادلة استثمارات 20
 

 كما يلي: كانا ستثمارات حسب القطاع الجغرافي  إجمالي إن توزيع
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 درهـ ألف  ألف درهـم 
   

 1.287.135 1.449.786 اإلمارات العربية المتحدة
 364.032 184.922 باقي الشرق ا وسط

 94.005 94.552 أوروبا
       142.312 253.667 أخر  

 1.982.927 1.887.484    
 

 ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة 21
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

    1.014.354 1.040.758 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 

 كما يلي: السنة /كانت الحركة في مخصص ا نخفاه في القيمة خالل الفترة
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

    15.156 15.156 الفترةونهاية الرصيد في بداية 
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 ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة 21
 

 كما يلي:هي  مارس 31كما في  ومشاريع مشتركة ةشركات زميل إن تفاصيل استثمار المصرف في
 

 النشاط الرئيسي الملكية حصة نسبة بلد المنشأ 
مارس  31  

2019 
ديسمبر  31

2018 
 

  % %  
     الشركات الزميلة

 الت مين التفافلي اإلسالمي 42 42 اإلمارات العربية المتحدة ش   ع  –أبوظبي الوطنية للتفافل 
 مصرف إسالمي 27 27 البوسنة دي دي بنك البوسنة الدولي

 صندوق عقاري  30 30 اإلمارات العربية المتحدة  (REITصندوق عقاري سخني)
     

     مشاريع مشتركة
 مصرف أبوظبي اإلسالمي

 مصر )اس ايه أي( –  
 مصرف تجاري )قيد التحويل 49 49 جمهورية مصر العربية

 إلى مصرف إسالمي(  
 تمويل ا فراد اإلسالمي 51 51 المملفة العربية السعودية شركة السعودية للتمويل ش    

 عرب لينك لتحويل ا موال ش    
 )قيد التصفية(  

 تحويل ا موال 51 51 المتحدة اإلمارات العربية

 أبوظبي اإلسالمي ميرشنت
 ومباني ذ     كأكوايرينغ   

 ا ستحواذ التجاري  51 51 اإلمارات العربية المتحدة

 
 عقاريةاستثمارات  22
 

 كالتالي: الفترةكانت الحركة في ا ستثمارات في العقارات خالل 
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف دره  درهمألف  

   التفلفة:
 1.161.268 1.537.174 السنة /الرصيد في بداية الفترة  
 374.043 - تحويل من أعمال رأسمالية قيد التنفي   
 4.951 - عوا د المبيعات  
    (3.088) - استبعادات   
   

 1.537.174 1.537.174 السنة /نهاية الفترة فيالرصيد إجمالي 
    (84.817) (84.817) في القيمة نخفاه مخصص اناقصًا: 

   
    1.452.357 1.452.357 السنة /نهاية الفترة فيالرصيد صافي 

   :ا ستهالك المتراك 
 43.148 55.180 السنة /بداية الفترةالرصيد في   
 13.134 4.263 لفترةلالمحمل   
    (1.102) - با ستبعاداتالمتعل    
   

    55.180 59.443 السنة /نهاية الفترة الرصيد في
   

    1.397.177 1.392.914 السنة /صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة
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 عقارية )تتمة(استثمارات  22
 

ألف دره   9.322عقود ت جير تشغيلية  بموجب، والملجرة العقاريةللمجموعة من ا ستثمارات  المحققةإيجارات الممتلفات إيرادات  بلغت
  2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ألف دره ( 2.516 :2018مارس  31)
 

 :كما يليهي  السنة /الفترةالحركة في مخصص اإلنخفاه خالل كانت 
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف دره  ألف درهم 
   

 24.737 84.817  السنة /بداية الفترة في الرصيد
    60.080 - المحمل للفترة

   
    84.817 84.817 السنة /في نهاية الفترة الرصيد

 
 :كما يليهو  العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي ا ستثمارات إن 
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 1.473.780 1.469.517 اإلمارات العربية المتحدة
       8.214 8.214 باقي الشرق ا وسط

 1.477.731 1.481.994    
 

 قيد التطوير عقارات 23
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 837.381 837.381 عقارات قيد التطوير
       (1.736) (1.736) القيمةمخصص ا نخفاه في 

 835.645 835.645    
 

شركة تابعة  تعود إلىألف دره (  800.000: 2018ألف دره  ) 800.000 بمبلغ مدرجةبقيمة اره قيد التطوير  العقاراتتتضمن 
 للمصرف 

 
 قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة  العقاراتجميع إن 
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 موجودات أخرى  24
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 336.903 431.799 قبول أوراق
 198.163 194.713 محققة مطالبات من مستحوذ عليهاموجودات 

 261.382 230.087 ذم  مدينة تجارية 
 789.561 1.093.085 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 197.567 243.719 أرباح مستحقة
 44.868 46.745 ولينامبالغ مدفوعة مقدمًا لمق

 183.620 183.625 ستثمار مبالغ مدفوعة مقدمًا 
 للبدا ل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية الموجبةالقيمة العادلة 

 - 371  دوات مالية مشتقة   
    896.108 640.928 أخر  

   
 3.065.072 2.908.177 

    (28.120) (28.332) في القيمةناقصًا: مخصص ا نخفاه 
   
 3.036.740 2.880.057    
 

إن الموجودات المستحوذ عليها مقابل مطالبات من أجل تحقي  تحصيل منتظ  يت  تسجيلها "كموجودات مستحوذ عليها من مطالبات محققة"  
قيمته العادلة ناقصًا تفاليف تفاليف البيع والقيمة المدرجة للمطالبة )بالصافي من مخصص انخفاه بيت  إدراج ا صل المستحوذ عليه 

 كما في تاريخ التحويل أقل أيهما القيمة( 
 

 الشهرة والموجودات غير الملموسة 25
 

  موجودات أخر  غير ملموسة   
 اإلجمالي أساسية وديعة عالقات العمالء الشهرة 
 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  
     

 310.591 33.546 167.157 109.888 مدققة  – 2019يناير  1في
      (13.500) (2.256) (11.244) - اإلطفاء خالل الفترة

     
      297.091 31.290 155.913 109.888 غير مدققة  – 2019مارس  31في 

     
 365.343 42.698 212.757 109.888 مدققة - 2018يناير  1في 

      (54.752) (9.152) (45.600) - اإلطفاء خالل السنة
     

      310.591 33.546 167.157 109.888 مدققة – 2018 ديسمبر 31في 

 الشهرة
وال ي يت  من  المصرفوالتي تمثل أدنى مستو  داخل  للمصرفا  التشغيليلة ي القيمة، يت  توزيع الشهرة لألقسلهدف اختبار ا نخفاه ف

 اه اإلدراة الداخلية الشهرة  غر خالله مراقبة 
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 )تتمة( والموجودات غير الملموسةالشهرة  25

 موجودات غير ملموسة أخرى 
تمثل الموجودات غير الملموسة لعالقات العمالء القيمة العا دة لألعمال المتوقع أن تتولد من العمالء  العالقة مع العمالء

اعتبار عمالء ال ين كانوا موجودين في تاريخ ا ستحواذ  عند تحديد القيمة العادلة لعالقات العمالء، ت  
البطاقات المغطاة بشخل منفصل، نظرًا  ختالف بيانات المخاطر والعالقات والو ء  من المتوقع من 

 ه   العالقات أن تولد دخل مادي متفرر على شخل إيرادات عمالء، رسو  وعمو ت 
  

من المتوقع أن تفون توزيعات ملموسة من ودا ع أساسية من حقيقة أنه التظهر قيمة الموجودات غير  أساسية وديعة
ا رباح المتوقعة له   الودا ع، على ضوء شروطها التعاقدية، أقل من توزيعات ا رباح المتوقعة لغيرها 

بين توزيعات ا رباح المتوقعة له    الفرق من أدوات صخوك سوق الجملة وسوق التمويل المالي  يمثل 
 ية غير الملموسة ا ساس الوديعةالودا ع وأدوات الصخوك، قيمة 

 
 مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية 26
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 878.693 1.960.083 حسابات جارية
       3.203.909 1.605.278 ودا ع إستثمارية

 3.565.361 4.082.602 
       55.652 - العربية المتحدة اإلماراتالمصرف المركزي لدولة  –الحساب الجاري 

 3.565.361 4.138.254    
 

 حسابات المودعين 27
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 32.085.016 32.899.559 حسابات جارية
 67.717.438 67.094.175 حسابات ا ستثمار

       601.293 622.791 احتياطي تعديل ا رباح
 100.616.525 100.403.747    
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 )تتمة( حسابات المودعين 27
 

 كما يلي: السنة /للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل ا رباح 
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 521.802 601.293 الفترة/ السنةفي بداية 
       79.491 21.498 السنة /الحصة من ا رباح للفترة

    601.293 622.791 السنة /في نهاية الفترة
 

 :كما يلي وحسابات المودعين بحسب القطاع ا قتصادي هإجمالي إن توزيع 
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 6,523,799 7.602.531 القطاع الحخومي
 10,386,59 10.746.546 العا القطاع 
 14,289,496 11.129.074 شركات

 1.586.075 1.044.129 ملسسات مالية
 53.053.592 55.081.527 أفراد

 12.131.123 12.276.997 شركات صغيرة ومتوسطة الحج 
       2.433.067 2.735.721 منظمات غير ربحية

 100.616.525 100.403.747    
 

في  ةرف المركزيامصال احتياطياتمتطلبات بعد اقتطاع ، التوفيرحسابات بما في ذلك يقو  المصرف باستثمار جميع ودا ع ا ستثمار 
  المجموعة من قبل ومتطلبات السيولةوالسودان  والعراق اإلمارات

 
المانح التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد، وإ  فهي على فقط في حال  يتحمل الخسارةفإن المصرف  ا ستثمار بودا عفيما يتعل  

  الموكل)الر يسي( أو  (رب المال)
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 ات أخرى مطلوب 28
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 448.349 389.839 ذم  تجارية دا نة
 336.903 431.799 أوراق قبول

 - 410.322 مطلوبات عقود اإليجار
 239.357 234.197 الربح المستح  للتوزيع على المودعين وحملة الصخوك

 281.913 263.494 شيخات بنفية
 438.851 339.441 مخصصات مخافآت الموظفين ومصاريف أخر  

 14.200 14.903 محتجزات دا نة
 89.344 92.040 من العمالءمبالغ مستلمة مقدمًا 

 391.268 377.722 مصاريف مستحقة
 108.936 104.995 أرباح موزعة غير مطالب بها

 150.952 136.807 إيرادات ملجلة
 4.793 4.019 حساب ا عمال الخيرية

 27.345 53.814 حساب التبرعات
 7.017 - القيمة العادلة السالبة للبدا ل الشرعية لمشتقات ا دوات المالية

       376.001 367.147 أخر  
 3.220.539 2.915.229    
 

 رأس المال 29
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 

   رأس المال المصرح به:
 ألف( سه  عادي بقيمة  4.000.000: 2018ألف ) 4.000.000

       4.000.000 4.000.000 : دره  واحد لفل سه ( 2018دره  واحد لفل سه  ) 
   رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل:

 ألف( سه  عادي 3.168.000: 2018ألف ) 3.632.000
 3.168.000 3.632.000 : دره  واحد لفل سه (2018بقيمة دره  واحد لفل سه  ) 
   

 سه ح  أ ألف 464.000 :2018شيء )   صادرة:السه  ا حقوق 
مقابل كل سه  محتفظ به بقيمة دره  واحد  سه  0.146، بواقع ةصادر 

       464.000 -  لفل سه (
 ألف( سه  عادي 3.632.000: 2018ألف ) 3.632.000

    3.632.000 3.632.000 : دره  واحد لفل سه (2018بقيمة دره  واحد لفل سه  ) 
 

دره   ألف سه  بقيمة 464,000 إصدار حقوق ، على 2018أغسطس  19المنعقد بتاريخ  المساهمون في اجتماع الجمعية العموميةواف  
بلغ إجمالي المبلغ المستل  من ه   ا سه   للسه  الواحد  1.16من رأس المال المدفوع إلى جانب عالوة بقيمة  %14.6واحد لفل سه  تمثل 

 ألف دره   3,416  ت  تفبد تفاليف إصدار بقيمة ألف دره  1,002,240ار ما قيمته دبما في ذلك عالوة اإلص
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 احتياطيات أخرى  30
 

 
التغيرات المتراكمة 

 في القي  العادلة
 احتياطي إعادة

 ا راضي تقيي 
 تحويلاحتياطي 

 اإلجمالي احتياطي التحوط العمالت ا جنبية
 ألف دره  ألف دره  ألف دره  دره ألف  ألف دره  
      

 (865.449) (6.983) (845.302) 192.700 (205.864) مدققة – 2019يناير  1في 
صافي الحركة في تقيي  استثمار في صخوك إسالمية 

 282 - - - 282 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 صافي الحركة في تقيي  ا ستثمار بالقيمة العادلة من 

 855 - - - 855 خالل الدخل الشامل اآلخر  
 لعملياتاتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 

 18.432 - 18.432 - - ا جنبية، صافي  
 (6.442) - (6.442) - - التحوط في العمليات ا جنبية الخسارة من

 7.376 7.376 - - - في القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقدية الربح
      
      

 (844.946) 393 (833.312) 192.700 (204.727) غير مدققة – 2019مارس  31في 
      
      

 (743.182) (4.881) (769.732) 192.700 (161.269) مدققة – 2018يناير  1في 
      

لتقارير لتعديالت ا نتقال عند تطبي  المعيار الدولي 
 21.979 - - - 21.979 9المالية رق  

      
      

 (721.203) (4.881) (769.732) 192.700 (139.290) معدلة – 2018يناير  1في 
      

صافي الحركة في تقيي  استثمار في صخوك إسالمية 
 (16.972) - - - (16.972) الدخل الشامل اآلخرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

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

الشامل اآلخر والتي ت  تحريرها إلى بيان الدخل 
 (7.700) - - - (7.700) (6)إيضاح 

 لعملياتاتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 
 (71.517) - (71.517) - - ا جنبية، صافي  

 (12.500) - (12.500) - - من التحوط في العمليات ا جنبية الخسارة
 (2.371) (2.371) - - - في القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقدية الخسارة

      
      

 (832.263) (7.252) (853.749) 192.700 (163.962) غير مدققة – 2018مارس  31في 
      
 

 صكوك الشق األول 31
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 2.754.375 2.754.375 )اإلصدار الثاني( مدرجة – صخوك الش  ا ول
       2.000.000 2.000.000 حخومة أبوظبي –صخوك الش  ا ول 

 4.754.375 4.754.375    
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 )تتمة( صكوك الشق األول 31
 

 )اإلصدار الثاني( مدرجة –صكوك الشق األول 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية )"الصخوك"(  مدرجة - من الش  ا ول المصرف بعملية إصدار لصخوكقا  ، 2018سبتمبر  20بتاريخ 

 مليون دو ر أمريخي(  ت  إصدار ه   الصخوك بموجب الصالحيات المعتمدة من قبل مساهمي 750ألف دره  ) 2,754,375 بقيمة تبلغ
ألف  19,373 إصدار بقيمة تفاليف  ت  تفبد 2018أغسطس  19المصرف في اجتماع الجمعية العمومية غير ا عتيادية ال ي ُعقد بتاريخ 

 دره  في تاريخ اإلصدار 
 

 إبرامهاعند  تعد ه   الصخوك دا مة حيث إنه   يوجد لها تاريخ استرداد ثابت وتشخل التزامات مباشرة وغير مضمونة من جانب المصرف
المصرف بعد الفترة المنتهية  وفقًا لشروط وأحخا  المضاربة  إن الصخوك مدرجة في سوق إيرلندا لألوراق المالية وهي قابلة لالسترداد من قبل

لشروط معينة  تحمل الصخوك ربحًا متوقعًا  )"تاريخ ا سترداد ا ول"( أو أي تاريخ دفع للربح )المحق ( بعد ذلك وفقاً  2023سبتمبر  20في 
التي تقدر بخمس سنوات بشخل نصف سنوي عند نهاية  % يستح  سداد  )عند تحققه( خالل الفترة ا ولية 7,125)في المضاربة( بمعدل 

تحديد معدل ربح جديد متوقع للمضاربة على أساس معدل عا د  سنوات بعد ذلك، يت  إعادة 5بعد الفترة ا ولية، ولفل نصف كل سنة  
٪  سوف يت  إدراج توزيعات ا رباح في بيان التغيرات في حقوق  4,270 سنوات زا دًا هامشًا متوقعًا بنسبة 5الخزينة ا مريخية لمدة 

 المساهمين الموحد 
 

تعثرًا  في حال  صرف، وف  إرادته المطلقة، أن   يقو  بتوزيع أية أرباح على المضاربة وف  ما كان متوقعًا، و  يعتبر ه ا الحدثيجوز للم
عن أو دفع أية توزيعات أرباح  قرر المصرف عد  توزيع أرباح أو في حال وقوع حدث عد  توزيع أرباح، فلن يقو  المصرف )أ( باإلعالن

مال أو أية أوراق مالية خاصة بالمصرف  أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو ا ستحواذ ب ي وسيلة كانت على أي رأسأو )ب( استرداد 
تنص شروطها الخاصة على إلزامية استردادها أو تحويلها  والمصنفة بالتساوي مع أو بدرجة أقل من الصخوك باستثناء ا وراق المالية، التي

 المضاربة التالية المتوقعة  ل  يت  أو حتى يت  توزيع أرباحإلى حقوق ملفية في كل حالة ما 

 حكومة أبوظبي –صكوك الشق األول 
المصرف صخوك  ، وتماشيا مع برنامج حخومة أبوظبي لتعزيز المالءة المالية لعدد من الملسسات المصرفية، أصدر 2009ابريل  16في 

ألف دره   تمت الموافقة  2,000,000 ية لحخومة إمارة أبوظبي بقيمة اسمية بلغتمن الش  ا ول )"الصخوك الحخومية"( لصالح دا رة المال
  2009مارس  22عادي  وال ي عقد يو  العلى إصدار ه   الصخوك الحخومية من قبل المساهمين خالل ا جتماع غير 

 
غير ضمان  الصخوك على التزامات مباشرة من تعتبر ه   الصخوك الحخومية دا مة حيث أنه   يوجد لها تاريخ استرداد معين  تشتمل ه  

قبل المصرف وفقًا لحا ت  من جانب المصرف وفقًا لشروط وأحخا  المضاربة الشرعية  تفون ه   الصخوك الحخومية قابلة لالسترداد من
نوات، ويقدر الربح المتوقع بعد من خمس س % سنويًا خالل الفترة ا ولى المخونة6معينة، ويخون الربح المتوقع له   الصخوك الحخومية هو 

ا رباح المحققة على شخل نصف سنوي  سيت  إظهار  %  وسيت  توزيع 2,3شهور زا دًا هامش  6ه   السنوات الخمس ا ولى بإيبور 
 دفعات ا رباح الموزعة في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد 

 
في  وف  ما كان متوقعا، و  يعتبر ه ا الحدث تخلفًا عن سدادها مضاربة يع أي أرباح يح  للمصرف وف  إرادته المطلقة أن   يقو  بتوز 

يح  للمصرف:  حال قيا  المصرف باختيار أن   يقو  بتوزيع ا رباح أو في حال ا حداث التي تستوجب عد  قيامه به ا التوزيع، فإنه  
ب ي وسيلة كانت على أي جهة  ترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو ا ستحواذ)أ( اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو )ب( ا س

ا سترداد أو التحويل إلى حقوق ملفية، إ   إصدار مساوية للصخوك أو أقل منها، باستثناء ا وراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية
 متتاليتين  اربة المتوقعة مرتينإذا ت  في كل حالة من ه   الحا ت، القيا  بتوزيع أرباح المض
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 التزامات ومطلوبات طارئة 32
 

ية وخطابات إن ا لتزامات المتعلقة بالتسهيالت ا  تمانية تشمل ا لتزامات بتقدي  وتوفير التسهيالت ا  تمانية اإلسالمية وا عتمادات المستند
 المصرف  متعامليالضمان وك لك أوراق القبول المخصصة لتلبية متطلبات 

 
تعاقدية وفقًا لعقود التمويالت اإلسالمية  عادة ما يخون له   ا لتزامات بالتزامات مية مثل ا لتزامات المتعلقة بتقدي  تسهيالت ا تمانية إسالتت

استخدا   تواريخ انتهاء ثابتة أو بنود تعاقدية متعلقة بانتها ها وعادة ما تتطلب دفع رسو   وبما انه من الممخن انتهاء ا لتزامات دون سحب أو
   يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية التسهيالت، فإن مجموع مبالغ تلك العقود 

 
بالوفاء بالتزاماته  المتعاملوخطابات الضمان بصرف دفعات نيابة عن عمال ه في حالة عد  قيا   خطابات ا عتماديلتز  المصرف بموجب 

 وفقًا لشروط العقد 
 

 ية والمطلوبات الطار ة وا لتزامات الرأسمالية ا خر :لقد كان على المصرف ا لتزامات التالية المتعلقة بالتسهيالت ا  تمان
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

   ةالمطلوبات الطارئ
 3.168.884 3.345.999 خطابات ا عتماد  
    7.006.289 6.865.436 خطابات ضمان  
   
 10.211.435 10.175.173    

    االلتزامات
 517.540 441.821 مسحوبةالغير التزامات التسهيالت   
 110.763 99.745 مصاريف رأسمالية مستقبلية  
    4.366 4.524 قيد التطوير عقارية وعقاراتاستثمارات   
   
 546.090 632.669    
   
 10.757.525 10.807.842    
 

 مخاطر االمتثال مراجعة 33
 

المحتمل  أصبح مصرف أبوظبي اإلسالمي على عل  ببعض المعامالت المالية المتعلقة بالدفعات بالدو ر ا مريخي والتي من 2014 سنة في
المصرف بتعيين استشاريين  أنها انتهخت قوانين العقوبات ا مريخية السارية في ذلك الوقت  بعد التعرف على ه   ا نتهاكات المحتملة، قا 

ا مريخية وإجراءات امتثاله بشخٍل عا   بعد  جيين لمساعدته في مراجعة ه   المعامالت ومراجعة مد  امتثاله لقوانين العقوباتقانونيين خار 
الجهات التنظيمية المعنية في دولة اإلمارات العربية  عملية المراجعة ه  ، قد  مصرف أبوظبي اإلسالمي النتا ج التي توصل إليها إلى

عملية المراجعة ه   مصرف أبوظبي اإلسالمي في تحديد الخطوات    كما ساعدت2017 سنةت المتحدة ا مريخية في أوا ل المتحدة والو يا
 31العقوبات المعمول بها، حيث قا  المصرف بتعزيز عملياته وفقًا ل لك  كما في  اإلضافية التي يتوجب اتخاذها لضمان ا متثال لقوانين

من الجهات التنظيمية المعنية بعد الحصول على نتا ج المصرف، وبالتالي، فإن النتيجة المرجحة  ف جواباً ، ل  يتلقى المصر 2019 مارس
 لمراجعته    تزال مجهولة 
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 ومرادفات النقدالنقد  34
 

 مارس 31
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 8.228.637 3.874.958 المصارف المركزية، قصيرة ا جلنقد وأرصدة لد  
 1.313.619 2.864.215 قصيرة ا جل أخر ، لد  مصارف وملسسات مالية وكالة ودا عا رصدة و 

 844.366 823.767 ملسسات مالية، قصيرة ا جل لد مرابحة ومضاربة 
    (2.431.248) (3.463.636) مبالغ مستحقة لملسسات مالية، قصيرة ا جل

   
 4.099.304 7.955.374    
 

 ف ذات العالقةاطر األالمعامالت مع  35
 

ن الر يسين وشركاته  يالمساهمو ، مديرينلوايقو  المصرف ضمن سياق أعماله ا عتيادية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة كالشركات الزميلة، 
 ذوذات العالقة  يقو  المصرف بالحصول على ت مينات كرهن ا مالك وا وراق المالية بناًء على تقيي  المصرف لمخاطر ا  تمان للطرف 

   في القيمة نشطة وخالية من أي مخصص لالنخفاه الموجودات الماليةن جميع إ العالقة 
 

وشركا ه التابعة التي تمثل أطراف ذات عالقة، قد ت  ح فها في عملية توحيد البيانات المالية ول  يت  إن ا رصدة والمعامالت بين المصرف 
 اإلفصاح عنها في ه ا اإليضاح 

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

 
 

 مساه  ر يسي
أعضاء مجلس 

 اإلدارة 
 كات زميلةشر 

  اإلجمالي أخر    ومشاريع مشتركة
 ألف درهـ  ألف درهـ  ألف درهـ  ألف درهـ  ألف درهـ  

      غير مدققة  -2019مارس  31
 وكالة معالمضاربة و المرابحة و المن  الدخل

 2.652 - 2.652 - - ملسسات مالية  
      

 من المرابحة، المضاربة، الدخل
 33.418 20.349 - 96 12.973 من العمالء اإلجارة  وتمويالت إسالمية أخر    
      
      

 1.003 870 133 - - دخل الرسو  والعمو ت، صافي
      
      

 108 - - 108 - المصاريف التشغيلية
      
      

 622 5 292 - 325 للمودعين وحاملي الصخوك التوزيع
      

      غير مدققة – 2018مارس  31
 وكالة معالمضاربة و المرابحة و المن  الدخل

 2.614 - 2.614 - - ملسسات مالية  
      

 من المرابحة، المضاربة، الدخل
 34.218 21.138 - 107 12.973 من العمالء اإلجارة وتمويالت إسالمية أخر    
      
      

 1.411 1.090 314 7 - دخل الرسو  والعمو ت، صافي
      
      

 108 - - 108 - المصاريف التشغيلية
      
      

 469 7 182 18 262 للمودعين وحاملي الصخوك التوزيع
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 )تتمة( ف ذات العالقةاطر األالمعامالت مع  35
 

وتمويل العمالء المقدمة إلى أطراف ذات عالقة  ،المصارف والملسسات الماليةإن معد ت الربح المحققة على ا رصدة وودا ع الوكالة لد  
 في السنة(  %6.1إلى :  صفر 2018) %6.8قد تراوحت من صفر إلى  الفترةخالل 

 
راوحت قد ت الفترةإن معد ت الربح المدفوعة على مبالغ مستحقة لملسسات مالية وودا ع العمالء الموضوعة من أطراف ذات عالقة خالل 

 في السنة(  %0.8: صفر إلى 2018)في السنة  %2.0من صفر إلى 
 

 الموحد ما يلي:المرحلي  تضمنت ا رصدة مع ا طراف ذات العالقة والمدرجة في بيان المركز المالي
 

 مساه  ر يسي 
أعضاء مجلس 

 اإلدارة 
شركات زميلة 

 اإلجمالي أخر   ومشاريع مشتركة
 ألف درهـ  ألف درهـ  درهـ ألف  ألف درهـ  ألف درهـ  
      

      غير مدققة – 2019مارس  31
      

 لد  مصارف الةوكودا ع الا رصدة و 
 882.874 - 882.874 - - وملسسات مالية أخر   إسالمية   

 197.244 - 197.244 - - الملسسات المالية معمرابحة ومضاربة 
  ت، إجارة وتمويالمرابحة، مضاربة

 6.281.610 3.649.837 - 7.573 2.624.200 إسالمية أخر      
 341.624 217.032 124.592 - - موجودات أخر    
      
      
 2.624.200 7.573 1.204.710 3.866.869 7.703.352 
      
      

 24.674 - 24.674 - - ملسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
 210.847 23.386 76.725 3.298 107.438 حسابات المودعين

 34.563 33.407 51 - 1.105 مطلوبات أخر  
      
      
 108.543 3.298 101.450 56.793 270.084 
      
      

      مدققة - 2018ديسمبر  31
 لد  مصارف الةوكودا ع الا رصدة و 

 771.239 - 771.239 - - وملسسات مالية أخر   إسالمية   
 177.847 - 177.847 - - الملسسات المالية معمرابحة ومضاربة 
  ت، إجارة وتمويالمرابحة، مضاربة

 6.037.298 3.413.718 - 12.353 2.611.227 إسالمية أخر      
 328.836 211.499 117.337 - - موجودات أخر    
      
      
 2.611.227 12.353 1.066.423 3.625.217 7.315.220 
      
      

 39.934 - 39.934 - - ملسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
 312.564 31.827 147.700 39.231 93.806 حسابات المودعين

 28.701 27.875 46 - 780 مطلوبات أخر  
      
      
 94.586 39.231 187.680 59.702 381.199 
      
 

مصر، وهناك اتفاقية رسمية للسيطرة المشتركة  -إن المصرف ومساهمه الر يسي يمتلفان حصة مشتركة مسيطرة في بنك أبوظبي اإلسالمي 
 ( 21مصر )إيضاح  - ستثمارها في بنك أبوظبي اإلسالمي 
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 )تتمة( ف ذات العالقةاطر األالمعامالت مع  35
 

 دارة الرئيسيينموظفي اإل تعويضات
 

 كما يلي: الفترةموظفي اإلدارة الر يسيين خالل  تعويضاتكانت 
الثالثة أشهر المنتهية  

 2019مارس  31في 
الثالثة أشهر المنتهية 

 2018مارس  31في 
 ألف درهـ   ألف درهـم  
   

 7.032 8.614 رواتب ومخافآت أخر  
    644 750 مخافآت نهاية الخدمة للموظفين

   
 9.364 7.676    
 

مخافآت أعضاء ب ا عتراف)وتعديالته(، يت  1984لعا   8لتجاري اإلتحادي رق  من القانون ا 118وفقًا لوزارة اإلقتصاد والتجارة لتفسير المادة 
 بيان الدخل الشامل الموحد  فيمجلس اإلدارة 

 
بعد الحصول  2018ديسمبر  31بالسنة المنتهية في  اإلدارة والمتعل ره  إلى مجلس ألف د 4.900، ت  دفع مبلغ بقيمة 2019 سنة خالل

دفع مبلغ  ت ، 2018سنة   خالل 2019مارس  13بتاريخ  لجمعية العمومية السنوي المنعقدعلى موافقة من قبل المساهمين في اجتماع ا
 العمومية الجمعيةاجتماع في  لى موافقة المساهمينبعد الحصول ع 2017ديسمبر  31بالسنة المنتهية في  والمتعل  ره ألف د 4.900 بقيمة

   2018 مارس 21في  السنوي المنعقد
 

  معلومات القطاعات 36
 

ت إن القطاعات التشغيلية تعرف على أساس التقارير الداخلية المتعلقة ب قسا  المجموعة والتي يت  مراجعتها دوريًا من قبل صانعي القرارا
وذلك لتوزيع الموارد للقطاعات ولتقيي  أدا ها  إن المعلومات المقدمة إلى صانعي القرارات المتعلقة بعمليات  المصرفالمتعلقة بعمليات 

منتجات وخدمات  سواق  والتي تقد للمصرف  التالية ا ستراتيجية هي على أساس الوحداتلغره تحديد اإلمخانات وتقيي  ا داء،  المصرف
 مختلفة 

 
 يقو  ه ا القطاع بالتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيداعات ا فراد، تزويد المتعاملين بالتمويل، - العالمية لألفرادالخدمات المصرفية 
 التمويل التجاري  وتسهيالتبطاقات ا  تمان اإلسالمية، خدمات التحويل  اإلجارة، المرابحة،

 
ع بالتعامل مع خدمات التمويل واإليداع والحسابات الجارية للشركات والملسسات يقو  ه ا القطا - للشركات العالمية الخدمات المصرفية

 الفردية 
 

، الخدمات ا  تمانية ا خر ، اإليداع والحسابات الجارية لألفراد تالتمويالشخل ر يسي بيقو  ه ا القطاع ب - الخدمات المصرفية الخاصة
 أصحاب ثروات مالية عالية 

 
باستخدا   قطاع بتزويد خدمات أسواق المال، خدمات المتاجرة والخزينة وكما يقو  بإدارة عمليات التمويل للمصرفيقو  ه ا ال -الخزينة 

 خدمات اإليداعات ا ستثمارية 
 

فة والمباني، باإلضا تقو  شركة تابعة للمصرف ب نشطة عمليات الشراء، البيع، التطوير، اإليجار بما في ذلك ا راضي -الخدمات العقارية 
 إلى إدارة وإعادة بيع الممتلفات وجميع ا نشطة المتعلقة 

  
مدرجة أعال  وتشمل الغير  والمشاريع المشتركةة والشركات الزميلة الشركات التابعو  يمثل ه ا القطاع المختب الر يسي - ا خر   العمليات

 غير الموزعة  التفاليفأيضًا 
 

للقطاعات بشخل منفصل بهدف أخ  القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقيي  ا داء  يت  تقيي  أداء تقو  اإلدارة بمراقبة النتا ج التشغيلية 
 القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية 



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

 )غير مدققة( 2019مارس  31

- 42 - 

 
 )تتمة( معلومات القطاعات 36
 

خدمات مصرفية 
  عالمية لألفراد

 خدمات مصرفية
 للشركات عالمية

مصرفية خدمات 
 اإلجمالي أخر   عمليات خدمات عقارية الخزينة خاصة

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  غير مدققة – 2019مارس  31
        اإليرادات والنتائج

        
 1.436.583 134.713 18.055 131.453 34.775 239.266 878.321 إيرادات القطاع، صافي

         (649.846) (23.369) (16.962) (10.933) (16.925) (94.024) (487.633) صافي ،في القيمة مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص ا نخفاه
        

 786.737 111.344 1.093 120.520 17.850 145.242 390.688 تشغيلي ربح
         (186.400) (83.990) - 2.895 4.738 (34.347) (75.696) ، صافيفي القيمة مخصص ا نخفاه

        
         600.337 27.354 1.093 123.415 22.588 110.895 314.992 لفترةا ربح
        

         (290) (290) - - - - - مسيطرة الحقوق الملفية غير 
        

         600.047 27.064 1.093 123.415 22.588 110.895 314.992 مساهمي المصرفل ربح الفترة العا د
        

        الموجودات
         124.631.612 7.406.930 2.554.892 21.594.381 3.415.560 31.809.447 57.850.402 موجودات القطاع

        المطلوبات
         107.402.425 3.718.841 273.299 8.978.330 3.244.288 25.815.278 65.372.389 مطلوبات القطاع
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 )تتمة( معلومات القطاعات 36
 

خدمات مصرفية 
  عالمية لألفراد

 خدمات مصرفية
 للشركات عالمية

خدمات مصرفية 
 اإلجمالي أخر   عمليات خدمات عقارية الخزينة خاصة

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  غير مدققة – 2018مارس  31
        اإليرادات والنتائج

        
 1.363.933 95.588 21.919 109.251 34.340 253.242 849.593 إيرادات القطاع، صافي

         (623.686) (25.374) (20.248) (11.507) (15.222) (93.729) (457.606) صافي ،في القيمة مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص ا نخفاه
        

 740.247 70.214 1.671 97.744 19.118 159.513 391.987 تشغيلي ربح
         (149.889) (55.995) - - (5.376) (57.735) (30.783) ، صافيفي القيمة مخصص ا نخفاه

        
 590.358 14.219 1.671 97.744 13.742 101.778 361.204 ربح الفترة

        
        

         (186) (186) - - - - - مسيطرة الحقوق الملفية غير 
        

         590.172 14.033 1.671 97.744 13.742 101.778 361.204 مساهمي المصرفل ربح الفترة العا د
        مدققة - 2018ديسمبر  31

        الموجودات
         125.193.915 7.021.690 2.544.409 22.346.775 3.452.542 32.013.817 57.814.682 موجودات القطاع

        المطلوبات
         107.457.230 3.441.410 269.608 11.543.309 3.251.075 25.642.875 63.308.953 مطلوبات القطاع

 
 المعلومات الجغرافية

التابعة داخل والشركات  الزميلةلمجموعة الناتجة من الفروع والشركات تعمل المجموعة  في منطقتين جغرافيتين ر يسيتين، محلية ودولية  تمثل اإلمارات العربية المتحدة المنطقة المحلية التي تتضمن عمليات ا
داخل الدولة تمثل ا غلبية الفبر  من  والشركات الزميلة والتابعة خارج الدولة  بما أن عمليات المجموعة والسودانوقطر  العراق فروعالدولة، وتفون المنطقة الدولية متمثلة بعمليات المصرف الصادرة من 

معلومات القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف،  عره ايرادات المجموعة، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل ا غلبية الفبر  من إجمالي أصول ومطلوبات المجموعة، ل لك ل  يت 
  ت الموجودات والمطلوبا ،أرباح العمليات )هامش(
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 نسبة كفاية رأس المال 37
 

بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال للمجموعة كخل  أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة العربية المتحدة المركزي  مصرف اإلمارات يقو 
قدمت متطلبات الحد ا دنى من  ، حيث2017فبراير  1الخاصة برأس المال، والتي دخلت حيز التنفي  اعتبارًا من  3لوا ح بازل المركزي 

وإجمالي رأس  "(AT1)" اإلضافي ( والش  ا ول"CET1)"حقوق الملفية العادية  رأس المال على ثالثة مستويات، وهي الش  ا ول من
  المال

 
 الخاصة برأس المال موضح أدنا : 3إن الحد ا دنى لمعدل كفاية رأس المال وفقًا للوا ح بازل 

 
 3بازل  

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 

   الشق األول من حقوق الملكية العاديةرأس مال 
   

 3.632.000 3.632.000 رأس المال
 2.624.028 2.624.028 احتياطي قانوني

 1.958.866 1.958.866 احتياطي عا 
 400.000 400.000 احتياطي مخاطر ا  تمان

 4.133.730 4.600.533 أرباح محتجزة
    (813.632) (802.140) احتياطي تحويل العمالت ا جنبية

   
 12.413.287 11.934.992 

   خصومات تنظيمية:
 (310.591) (297.091) الشهرة والموجودات غير الملموسة

    (150.456) (142.468) التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة واحتياطي التحوط
   

 11.473.945 11.973.728 خصومات الحد ا دنى:
    (237.276) (225.296) الجوهرية ا قليةاستثمارات 

   
    11.236.669 11.748.432 الملكية العاديةإجمالي الشق األول لحقوق 

   الشق األول لرأس المال اإلضافي
    4.754.375 4.754.375 صخوك الش  ا ول

   
    4.754.375 4.754.375 إجمالي الشق األول اإلضافي

   
    15.991.044 16.502.807 إجمالي الشق األول لرأس المال

   الشق الثاني لرأس المال
    1.089.243 1.092.915 مخصص انخفاه جماعي للموجودات التمويلية

   
    1.089.243 1.092.915 إجمالي الشق الثاني

   
    17.080.287 17.595.721 قاعدة رأس المال إجمالي
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 )تتمة( نسبة كفاية رأس المال 37
 

 3بازل  

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 

   الموجودات المرجحة للمخاطر
 87.139.417 87.433.163 مخاطر ا  تمان  
 2.363.860 2.660.728 مخاطر السوق   
    9.887.839 10.307.571 مخاطر تشغيلية  
   

    99.391.116 100.401.462 للمخاطرإجمالي الموجودات المرجحة 
   المال رأس نسب

    %11.31 %11.70 رأس مال الش  ا ول من حقوق الملفية العادية كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر
   

    %16.09 %16.44 إجمالي رأس مال الش  ا ول كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر
   

    %17.18 %17.53 إجمالي رأس المال كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر
 

 توزيعات األرباح 38
 

 2018ديسمبر  31ية في من رأس المال المدفوع والمتعلقة بالسنة المنته %27.38، ت  دفع تويعات أرباح نقدية بنسبة 2019 سنة خالل
  2019مارس  13الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ  فيألف دره  بعد الحصول على موافقة المساهمين  994.313متها والبالغة قي

 
 2017ديسمبر  31من رأس المال المدفوع والمتعلقة بالسنة المنتهية في  %28.87، ت  دفع توزيعات أرباح نقدية بنسبة 2018 سنة خالل

  2018 مارس 21د الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ ألف دره  بع 914.530والبالغة قيمتها 
 

 موسمّية النتائج 39
 

الموحدة قد  موجزةالإن طبيعة عمل المجموعة تجعل الدخل والمصروف يتحققان من دون أي ت ثير موسمي  ه   البيانات المالية المرحلية 
اإلستحقاق ال ي يتطلب تسجيل الدخل والمصاريف بناًء على الفسب أو التحق  وليس على اإلستال  أو الدفع خالل جهزت بناًء على مبدأ 

 الفترة 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 40
 

 في بيان المركز المالي المرحلي الموحد قياس القيمة العادلة المدرج
 بية التالية للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية، حسب طريقة التقيي : تستخد  المجموعة التراتي

 
 ( السا دة في ا سواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة المعدلةا سعار المدرجة ) المستو  ا ول:
، سواًء بشخل المدرجة القابلة للمالحظةالعادلة  ةعلى القيمجوهري  لها ت ثيرالمدخالت  جميعطرق تقيي  أخر  تفون فيها  المستو  الثاني:

  مباشر أو غير مباشر
القابلة التي   تستند إلى بيانات السوق  المدرجةعلى القيمة العادلة  ها التي تستخد  المدخالت التي لها ت ثير تقيي  الطرق  المستو  الثالث:

  للمالحظة
 

مالية التي ت  قياسها بعد اإلدراج المبد ي بالقيمة العادلة، مصنفة إلى مجموعات من المستو  ا ول إلى يقد  الجدول التالي تحليل لألدوات ال
 الثالث على المد  التي تفون فيه القيمة العادلة ملحوظة 

 
 اإلجمالي  المستو  الثالث  المستو  الثاني  المستو  ا ول  
 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   

     غير مدققة – 2019 مارس 31
     

     بالقيمة العادلة: مقاسةموجودات ومطلوبات 
     موجودات مالية

     الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  مدرجة استثمارات
     استثمارات مدرجة

 1.529.518 - - 1.529.518 صخوك  
     
     

     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة استثمارات
     استثمارات مدرجة

 29.008 - - 29.008 أسه   
 334.675 - - 334.675 صخوك  
     
     
 363.683 - - 363.683 
     

     استثمارات غير مدرجة
 46.956 46.956 - - صنادي    
 42.770 42.770 - - خاصة أسه   
     
     
 - - 89.726 89.726 
     
     
 363.683 - 89.726 453.409 
     

     المطلوبات المالية
 371 - 371 - (25)إيضاح  لعقود التبادلالبدا ل الشرعية 

     
     الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:

 1.544.965 1.544.965 - - استثمارات عقارية 
     
     

 11.952.702 - - 11.952.702 صخوك -استثمارات مدرجة بالتفلفة المطف ة 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية 40
 

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

 اإلجمالي  المستو  الثالث  المستو  الثاني  المستو  ا ول  
 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   

     مدققة - 2018ديسمبر  31
     

     بالقيمة العادلة: مقاسةموجودات ومطلوبات 
     موجودات مالية

     الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  مدرجة استثمارات
 1.438.659 - - 1.438.659 صخوك  
     
     

     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة استثمارات
     استثمارات مدرجة

 28.727 - - 28.727 أسه   
 330.367 - - 330.367 صخوك

     
     
 359.094 - - 359.094 
     
     

     استثمارات غير مدرجة
 46.956 46.956 - - صنادي    
 42.775 42.775 - - خاصة أسه   
     
     
 - - 89.731 89.731 
     
     
 359.094 - 89.731 448.825 
     

     مطلوبات مالية
 7.017 - 7.017 - (28)إيضاح  لعقود التبادلالبدا ل الشرعية 

     
     :لها عادلة قي  عن اإلفصاح ت  التي الموجودات
 1.544.965 1.544.965 - - عقاريةاستثمارات 

     
     

 11.588.331 - - 11.588.331 صخوك -استثمارات مدرجة بالتفلفة المطف ة 
     
 

 (   شيء:  2018خالل السنة )  3و  2و  1ل  تفن هناك تحويالت بين المستو  
 

 مبلغ ا فتتاح وا ختتا  لموجودات مالية من المستو  الثالث التي يت  إدراجها بالقيمة العادلة: تسويةالجدول التالي  يبين
 

 
 مارس 31

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـ  ألف درهـم 
   

 106.692 89.731 السنة /في بداية الفترة
 3.819 - صافي اإلضافات

    (20.780) (5) الخسارة المدرجة في حقوق المساهمين
   

    89.731 89.726 السنة /في نهاية الفترة
 


