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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٣٩ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٢ -

الموحدالمرحليبيان الدخل
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةالوالثالثةفترة

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةالسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح
إيرادات التشغيل

الدخل من المرابحة، المضاربة والوكالة مع
٧,١١٩١٢,٤٤٤٢٦,٣٢٠٤١,٧٣٢مؤسسات مالية

الدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة
٥١,٠٦٩,٠٩٨٩٠٥,٣٢٠٢,٩٩٨,٠٢٢٢,٦٧٧,٤٥٤العمالءمنوتمويالت إسالمية أخرى 

٦٦٣,٧١٩٧١,٢٨٢١٩٧,٧٢٧١٤١,٣٩٤إيرادات إستثمارات
٣٥٥٥,٣٠٣٥,٨١٤١١,٥٢٧الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف

٧١٧٣,٢٦٨١٣٩,٦٠٢٥١٧,٥١٢٤٣٤,٥٣٨إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
١٠,٨٤٩٢٤,٤٨٦٣٤,٥٢٢٢٩,٣٢٨إيرادات فروقات صرف عمالت أجنبية

١,٧٢٣٤,٣٠٥٩,٨١٤١٣,١٧٧الربح من استثمارات عقارية
١,١٦٠١,٠٢٠٤,٣٠٧)٨٥٩(إيرادات أخرى(خسائر) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٣٢٥,٢٧٢١,١٦٣,٩٠٢٣,٧٩٠,٧٥١٣,٣٥٣,٤٥٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصاريف التشغيلية
)٧٤٠,٢٧٢()٨٧٢,٩٣٢()٢٥٨,٧٧٧()٣٠٧,٦٦٥(٨تكاليف الموظفين

)٣٨٠,٤٩٣()٤٣٠,٢٣٠()١٣٣,٧٥٣()١٦٢,٧٥٥(٩مصاريف عمومية وإدارية
)٩٨,٩١٠()٩٨,٨٧٣()٣٤,٣٣٩()٣٢,٢٦٣(االستهالك

-)٤,٥٦٣(-)٤,٥٦٣(٢٣إطفاء موجودات غير ملموسة
)٥٥٨,٨٧٣()٥٧٩,١١٢()١٩٣,٥٢٤()١٨٦,٨٠٦(١٠مخصص االنخفاض، صافي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١,٧٧٨,٥٤٨()١,٩٨٥,٧١٠()٦٢٠,٣٩٣()٦٩٤,٠٥٢(

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الربح من التشغيل، قبل التوزيع
٦٣١,٢٢٠٥٤٣,٥٠٩١,٨٠٥,٠٤١١,٥٧٤,٩٠٩للمودعين وحملة الصكوك

)٤٦٧,٩٣٠()٤٦٣,٩٥١()١٤٧,٩٦١()١٥٤,٤٣٢(١١الموزع للمودعين وحملة الصكوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧٦,٧٨٨٣٩٥,٥٤٨١,٣٤١,٠٩٠١,١٠٦,٩٧٩ربح الفترة
========================================

العائد إلى:
٤٧٥,٩٠٦٣٩٥,٣٦٢١,٣٣٧,٩٤٦١,١٠٥,٥٧٣مساهمي المصرف

٨٨٢١٨٦٣,١٤٤١,٤٠٦حقوق الملكية الغير مسيطرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧٦,٧٨٨٣٩٥,٥٤٨١,٣٤١,٠٩٠١,١٠٦,٩٧٩
========================================

الربح األساسي والمخفض على األسهم العادية 
١٢٠,١٥٩٠,١٣٢٠,٣٨٧٠,٣١٧(درهم)

========================================
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الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةالثالثة والفترة 

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةالسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح

٤٧٦,٧٨٨٣٩٥,٥٤٨١,٣٤١,٠٩٠١,١٠٦,٩٧٩ربح الفترة

الشامل اآلخر)الخسارة(الدخل

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان الدخل الموحد

من تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمةالربح صافي (الخسارة) 
)١١,٣١٤(١,٩٠٨)٦,٧٦٠()٥,٩٨٠(٢٩العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٤,٢٠٠()٤,٩٠٠(--٣٣أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعةمكافآت 

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

)٤٨,٤٧٠()٢٥,٠٧٦(٢٦,٢٠٣)١٥,٥٦٨(٢٩ف الناتجة عن عملية تحويل للعمليات األجنبيةفروقات الصر
)٣,٦١٢(٨,٠٩٣)٧,٦٤٥(٢٩١٣,٣٠٣على التحوط في العمليات األجنبية(خسارة) ربح 

٢٩١٠,٧٢٦٥٥٤١٣,٦٥٩٩,٤٥٠بح في القيمة العادلة من التحوط للتدفقات النقديةر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٨,١٤٦()٦,٣١٦(٢,٤٨١١٢,٣٥٢للفترةاآلخرالدخل (الخسارة) الشامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧٩,٢٦٩٤٠٧,٩٠٠١,٣٣٤,٧٧٤١,٠٤٨,٨٣٣إجمالي الدخل الشامل للفترة
====================================

إلى:العائد
٤٧٨,٣٨٧٤٠٧,٧١٤١,٣٣١,٦٣٠١,٠٤٧,٤٢٧مساهمي المصرف

٨٨٢١٨٦٣,١٤٤١,٤٠٦مسيطرةالغير حقوق الملكية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧٩,٢٦٩٤٠٧,٩٠٠١,٣٣٤,٧٧٤١,٠٤٨,٨٣٣
====================================
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الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةفترة ال

مساهمي المصرفالعائد إلى

احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
احتياطي مخاطر 

مدورةأرباح االئتمان
أرباح مقترح 

توزيعها

أرباح مقترح 
توزيعها لألعمال 

احتياطيات أخرى الخيرية
صكوك الشق 

المجموعاألول
الملكية حقوق 

غير مسيطرةال
مجموع حقوق 

المساهمين
الف درهمالف درهمالف درهمألف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهماتإيضاح

٥,٦٢٥,٤٩٢١٣,٠١٧,٧٠٥٥٦,١٨٧١٣,٠٧٣,٨٩٢)١٦٨,٦٦٨(٢,٣٦٤,٧٠٦١,٧٥٩,٥٩٧٩١١,٦٩٥٤٠٠,٠٠٠٧٤٤,٤٦٦١,٣٦٠,٤١٧٢٠,٠٠٠مدققة–٢٠١٤يناير١الرصيد كما في 

١,٣٣٧,٩٤٦٣,١٤٤١,٣٤١,٠٩٠- - - - ١,٣٣٧,٩٤٦- - - - أرباح الفترة
)٦,٣١٦(- )٦,٣١٦(- )١,٤١٦(- - )٤,٩٠٠(- - - - الشاملة األخرىالخسارة

الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
- - - - ٣٦٨- - )٣٦٨(- - - - ٢٩خالل الدخل الشامل اآلخر

)١١٧,٠٧٩(- )١١٧,٠٧٩(- - - - )١١٧,٠٧٩(- - - - ٣٠أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول
)٦٠,٠٠٠(- )٦٠,٠٠٠(- - - - )٦٠,٠٠٠(- - - - ٣٠حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

٤,١٨٧- ٤,١٨٧٤,١٨٧- - - - - - - - الحركة في صكوك الشق األول
- - - - - - )٦٣٥,٢٩٤(- - - - ٣٧٦٣٥,٢٩٤صادرةمنحأسهم 

)٧٢٥,١٢٣(- )٧٢٥,١٢٣(- - - )٧٢٥,١٢٣(- - - - - ٣٧أرباح موزعة مدفوعة
)٢٠,٠٠٠(- )٢٠,٠٠٠(- - )٢٠,٠٠٠(- - - - - - أرباح موزعة مدفوعة لجمعيات خيرية

)٥١,٨٠٦()٥١,٨٠٦(- - - - - - - - - - الحركة في حقوق غير مسيطرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥,٦٢٩,٦٧٩١٣,٤٣١,٣٢٠٧,٥٢٥١٣,٤٣٨,٨٤٥)١٦٩,٧١٦(- - ٣,٠٠٠,٠٠٠١,٧٥٩,٥٩٧٩١١,٦٩٥٤٠٠,٠٠٠١,٩٠٠,٠٦٥غير مدققة–٢٠١٤سبتمبر٣٠الرصيد كما في 
=================================================================================================================

٥,٦٢٩,١٦٥١٢,٥٩٨,١٠٧٥٣,٧٧٥١٢,٦٥١,٨٨٢)٨٦,٠٥٠(٢,٣٦٤,٧٠٦١,٧٥٦,٦٧٩٧٣٩,٠٣٠٤٠٠,٠٠٠١,١٨٩,٥١١٦٠٠,٦١٦٤,٤٥٠مدققة–٢٠١٣يناير ١الرصيد كما في 

١,١٠٥,٥٧٣١,٤٠٦١,١٠٦,٩٧٩----١,١٠٥,٥٧٣----أرباح الفترة

)٥٨,١٤٦(-)٥٨,١٤٦(-)٥٣,٩٤٦(--)٤,٢٠٠(----الشاملة األخرىالخسارة
)٩٥,٥٩٥(-)٩٥,٥٩٥(----)٩٥,٥٩٥(----٣٠أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول

)٦٠,٠٠٠(-)٦٠,٠٠٠(----)٦٠,٠٠٠(----٣٠حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

١,٨٣٦-١,٨٣٦١,٨٣٦--------الحركة في صكوك الشق األول
)٦٠٠,٦١٦(-)٦٠٠,٦١٦(---)٦٠٠,٦١٦(-----٣٧أرباح موزعة مدفوعة

)٤,٤٥٠(-)٤,٤٥٠(--)٤,٤٥٠(------أرباح موزعة مدفوعة لجمعيات خيرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥,٦٣١,٠٠١١٢,٨٨٦,٧٠٩٥٥,١٨١١٢,٩٤١,٨٩٠)١٣٩,٩٩٦(--٢,٣٦٤,٧٠٦١,٧٥٦,٦٧٩٧٣٩,٠٣٠٤٠٠,٠٠٠٢,١٣٥,٢٨٩غير مدققة–٢٠١٣سبتمبر٣٠الرصيد كما في 
=================================================================================================================
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٣٩ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
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الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةفترة ال

أشهر المنتهية في تسعةال
٢٠١٤سبتمبر٣٠

أشهر المنتهية في تسعةال
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ألف درهـمألف درهـمإيضاحات
األنشطة التشغيلية

١,٣٤١,٠٩٠١,١٠٦,٩٧٩للفترةربح ال
تعديالت للبنود التالية:

٢٠٩,٢٨٨٨,٩٥٨يةاستهالك استثمارات عقار
٨٩,٥٨٥٨٩,٩٥٢استهالك ممتلكات ومعدات

-٢٣٤,٥٦٣إطفاء موجودات غير ملموسة
)١١,٥٢٧()٥,٨١٤(وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة

)٧,٣٤٧()٥,٧٨٦(٦إيرادات األرباح الموزعة
٢٢,٩٣٧)٢٢,١٦٨(٦مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةمحققة من بيع استثمارات (ربح) خسارة

٦٢,١٢٦٥٨٨محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةغير خسارة
١٠٥٧٩,١١٢٥٥٨,٨٧٣مخصص االنخفاض، صافي

)١,٤٧٩(- ربح من بيع استثمارات عقارية
ــــــــــــــــ

١,٩٩١,٩٩٦١,٧٦٧,٩٣٤في الموجودات والمطلوبات التشغيليةرقبل التغيالتشغيليةرباح األ

)٦١٠,٩٨٩(٤,٠٤٥,٧٤٨النقص (الزيادة) في األرصدة لدى بنوك مركزية
)١٠٠,٠٥٨()٦١٩,٢٢٩(األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىفي الزيادة 

١,٠٤٧,٣٧٣)٢١٩,٤١١(النقص في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية(الزيادة) 
)٣,٢٣٤,٢٥٤()٤,٩٢١,٧٥٤(في المرابحة وتمويالت إسالمية أخرىالزيادة
)٤,٨٦٢,٩٦٠()٣,٥٨٧,٤١٠(في تمويالت اإلجارة الزيادة

)٣,١٤٠,٧١٤()٣,٦٤٤,٥٦٣(مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةشراء استثمارات 
٣,١٨٧,٥٠٣٣,٣١٤,٥٩٧مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةمتحصالت من بيع استثمارات 

)٣٥٠,٢٥٩()٦٩٩,٢٥٠(األخرىفي الموجودات الزيادة
-)٨١,٩٠٠(في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية الزيادة)النقص(

٦,١٠٢,٠٥٦٨,٨٣٧,٧٥٧في حسابات المودعينالزيادة
٤٣١,٢٤٧)١٣١,٠٢٧(في مطلوبات أخرىالزيادة)النقص(

ــــــــــــــــ
١,٤٢٢,٧٥٩٣,٠٩٩,٦٧٤العملياتالنقد من 

)٤,٢٠٠()٤,٩٠٠(٣٣مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ــــــــــــــــ

١,٤١٧,٨٥٩٣,٠٩٥,٤٧٤من األنشطة التشغيليةصافي النقد
ــــــــــــــــ

األنشطة االستثمارية
٦٥,٧٨٦٧,٣٤٧متحصلةتوزيعات أرباح

٣٤,٢٢٦٩,٥٥١العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخردرجة بالقيمةممتحصالت من بيع استثمارات 
)٢,١٩٧,٧٢٣()٤٩١,٨٩١(بالتكلفة المطفأةشراء استثمارات 

٦٥,٢٦٣٣٨١,١٢٨استرداد متحصالت من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
)٢٠,٣٣٨()٢٣,٣٤٠(إضافات إلى الشركات الزميلة وشركات االئتالف

٦,٣٤٣٥,١٥٤مستلمة من الشركات الزميلة وشركات االئتالفتوزيعات أرباح
٦,٣١٣- متحصالت من بيع استثمارات عقارية

-)١٨,٤٨١(٢٠استثمارات عقاريةإضافات إلى 
)٢٤٦,١٩٩()١٦٠,٠٥٦(شراء ممتلكات ومعدات

ــــــــــــــــ
)٢,٠٥٤,٧٦٧()٥٨٢,١٥٠(المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد

ــــــــــــــــ
األنشطة التمويلية

)٩٥,٥٩٥()١١٧,٠٧٩(٣٠أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول
)٦٠,٠٠٠()٦٠,٠٠٠(٣٠أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي

)٢,٢٠٧,٤٠٨(- اإلمارات العربية المتحدةالشق الثاني للحكومة االتحادية لدولة - إعادة دفع وديعة وكالة 
-)١,٣٤٧,٠٣٣(٣٩مبلغ مدفوع لالستحواذ على أعمال 

٤,١٨٧١,٨٣٦شراء صكوك الشق األول الصادرة من المصرف
١١٩,٧٢٣- اإلصدار الثاني- متحصالت من صكوك 

)٥٧٥,٦٢٦()٦٩٧,١٩٤(مدفوعةتوزيعات أرباح 
ــــــــــــــــ

)٢,٨١٧,٠٧٠()٢,٢١٧,١١٩(األنشطة التمويليةالمستخدم فيصافي النقد 
ــــــــــــــــ

)١,٧٧٦,٣٦٣()١,٣٨١,٤١٠(في النقدية وشبه النقديةالنقص 

٩,٤٦٧,٠٩٦١٢,٦١٠,٧٣٧يناير ١النقدية وشبه النقدية كما في 
ــــــــــــــــ

٣٢٨,٠٨٥,٦٨٦١٠,٨٣٤,٣٧٤سبتمبر٣٠النقدية وشبه النقدية كما في 
====================

، الصكوك العمالءالمرابحة والمضاربة  مع المؤسسات المالية، تمويلاخرى،ومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف الربح علىمنالتشغيليةالتدفقات النقديةإن
، هي كما يلي:اإلسالمية وودائع العمالء

٣,٢٠٥,٥٨٤٢,٥٢٤,٤٩٩األرباح المستلمة
====================

٣٢٧,٦٢٩٤٠٠,٨٢٦األرباح المدفوعة للمودعين وحاملي الصكوك
=====================
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١

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

.١٩٩٧لسنة ٩(وتعديالته) ووفقا للمرسوم األميري رقم ١٩٨٤) لسنة ٨المتحدة رقم (

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

عقود تأسيس لاًووفق، الرباالشريعة اإلسالمية، التي تحرم ممبادئ وأحكالاًوفق. إن أعمال المصرف تتم أخرى
شركات التابعة للمجموعة.ال

وثالثة فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٨٥باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف 
. والمملكة المتحدةلعربية المتحدة باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات اوالسودانوقطر في العراقفروع

تتضمن نشاطات المكتب الرئيسي للمصرف، الفروع المختصرة الموحدةالمرحليةإن هذه البيانات المالية
الشركات التابعة.و

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

نوفمبر ٣للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالمختصرة الموحدةالمرحليةالماليةالبياناتتم اعتماد إصدار 
٢٠١٤.

تعريفات٢

وتعريفاتها محددة كاآلتي:المختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات الماليةفي المستخدمةالمصطلحات التالية هي 

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

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

االستصناع
مستخدمة المواد الخاصة له هو عقد بين المجموعة (الصانع) والمتعامل (المستصنع) تبيع بموجبه عينا تصنعها

بحيث يتفقان على مواصفاتها الدقيقة وثمن البيع وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة على المجموعة. بها
ل تتعاقد معه ومن ثم أومن خالل مقأوتقوم المجموعة بتطوير (صناعة) العين محل عقد االستصناع بنفسها 

. متفق عليها في تاريخ التسليم المتفق عليهتقوم بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات ال

جارةاإل
) (المستأجر) أصال عينيا  (المؤجر) بموجبه للمتعامل  خدمة) معينا بذاته (تمتلكه أوعقد تؤجر المجموعة 

جارةموصوفا في الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلأواستأجرته) أوالمجموعة 
بتعاقد مستقٍل ناقٍل للملكية.جرألصل عيني بتمليك المستأجر األصل المؤ

القـرض الحسـن 
األموال لفترة معينة على أن يقوم استخداممن غير ربح يهدف لتمكين المقترض من تمويلالقرض الحسن هو 

.رضأخذ أي ربح أو أي مقابل على ذلك القبدون القرضعند أجلالقرض مبلغبسداد نفس 
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تعريفات (تتمة)٢

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

أو لفترة محدودة تتخذ المجموعة خاللها عدة ترتيبات مع المتعامل لتبيع له أصل معين، إما بصفة مستمرة 
تنتهي بتملك المتعامل لمحل المشاركة بشكل كامل إلى أنمن حصتها في المشروع بشكل تدريجيأجزاءا

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

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

الطرف اآلخر (المضارب) باستثماره في مشروع أو نشاط معين ويوزع الربح بين الطرفين حسب الحصص 
أو مخالفة أي من شروط عقد و/والتقصير أالمتفق عليها في العقد، ويتحمل المضارب الخسارة في حالة التعدي 

وإال فهي على رب المال.،بةالمضار

الوكــالة
الموكل) لآلخر (الوكيل) مبلغا من المال :هي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم أحد الطرفين (األصيل

ه حسب شروط وبنود محددة وتكون عمولة الوكيل محددة بمبلغ مقطوع وقد يضاف إليها ما زاد استثمارويوكل ب
لربح المتوقع كربح تحفيزي للوكيل على حسن األداء. يتحمل الوكيل الخسارة في حالة عن نسبة محددة من ا

مخالفة أي من شروط وبنود عقد الوكالة، وإال فهي على األصيل.أوالتقصير أوالتعدي 

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

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

حملة الصكوك مالكين لحصتهم الشائعة من األصول المؤجرة، أو من الحقوق أو السلع المترتبة في الذمة، أو 
من أصول مشروعات الشركة أو المضاربة.

أساس اإلعداد ٣

افادة التقيد٣,١أ.
الخاص بالتقارير ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

.حكام وقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعةألالمالية المرحلية ووفقاُ

العرف المحاسبي٣,١ب.
بالقيمة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (سابقاً:
اسها ، والبدائل الشرعية للمشتقات المالية والتي تم قي)المحتفظ بها لغرض المتاجرة، استثمارات متاحة للبيع

التي تم إدراجها بالقيمة المعاد تقييمها.المدرجة في ممتلكات ومعدات وبقيمتها العادلة واألرض

بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم) وهي العملة المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 
إذا تم اإلشارة إلى غير ذلك.التي يتداول بها المصرف. لقد تم عرض المبلغ ألقرب ألف، إال
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(تتمة)أساس اإلعداد ٣

أساس توحيد البيانات المالية٣,١ج.

من البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة له التالية:المختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات الماليةتتكون 

نسبة الشراكة
٢٠١٤٢٠١٣بلد المنشأالنشــاط

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

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

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةتزويد القوى العاملةشركة كوادر للخدمات ذ. م. م.
%٥١-المملكة العربية السعوديةتمويل األفرادبيت التقسيط السعودي

%١٠٠%١٠٠المملكة المتحدةالمصرفية اإلسالميةالخدمات أديب (المملكة المتحدة) ليمتد
--الكانال البريطانيةجزر شركة ذات غرض خاصليمتد *)جيرسي(أديب هولدنجز 

--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ني ليمتداأديب صكوك كومب
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ليمتدIIنياأديب صكوك كومب

--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *Iكابيتال انفست أديب 

أديب ، ليمتدIIنياأديب صكوك كومب،ني ليمتدااشر في أديب صكوك كومبأي عقد مبالمصرفىليس لد* 
المصرف تابعة بحكم سيطرةاتشركالهذهتعتبروليمتد)جيرسي(أديب هولدنجز أو ليمتد،Iكابيتال انفست 

.على عملياتها

، فإن أساس التوحيد الوحيد هو السيطرة. باإلضافة لذلك، ١٠إلعداد التقارير المالية رقم لمعيار الدوليوفقاً ل
(أ) نموذج تعريف جديد للسيطرة يتضمن ثالث عناصر: ١٠رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليلمعياريشمل ا

بالعوائد المتغيرة من المشاركة مع حقال، (ب) التعرض، أو المستثمر فيهاالجهة على يكون للمستثمر سيطرة
بهدف الجهة المستثمر فيهاسلطة على ممارسةعلى أن يكون للمستثمر مقدرة ، و(ج) الجهة المستثمر فيها

.عوائد المستثمرقيمةعلىالتأثير 

الجهات المستثمر يتم تطبيقه على كافة جديدطرةسينموذج ١٠رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعياريقدم 
ويتطلب، من بين األمور األخرى توحيد الجهة المستثمر فيها في حال سيطرة المصرف عليها على أساس فيها؛ 

قامت اإلدارة بتقييم تأثير المعيار الجديد وتوصلت إلى أنه ليس هناك تأثير ".De facto"الواقعيةمبدأ الظروف 
على المركز المالي للمجموعة أو أدائها أو إفصاحاتها.

تشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عمليات الشركات التابعة التي يكون للبنك عليها سيطرة. يتم
علىالسيطرةقدرةللمجموعةيصبحبموجبهالذيالتاريخوهواالستحواذ،اريختعندالتابعةالشركاتتوحيد

.السيطرةهذهعلىالقدرةتتوقفالذيالتاريخفيالتابعةالشركاتتوحيدعنالتوقفيتم. الشركاتهذه

سياسات محاسبية يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للمصرف، وذلك باستخدام 
مماثلة. يتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن 

المعامالت بين شركات المجموعة بالكامل.

وصافيوالخسائراألرباحصافيفيالمصرفقبلمنمملوكةالغيرالحصةمسيطرةالغيرالملكيةحقوقتمثل
الماليالمركزبيانوفيالموحدالمرحليالدخلبيانفيمنفصلةًإدراجهاويتمالتابعةلشركاتلالموجودات
.المصرفمساهميحقوقعنمنفصلةًالمساهمينحقوقضمنالموحدالمرحلي 
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القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة أن المختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات الماليةإن إعداد 
التي تؤثر على تطبيقات السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المعلنة واالفتراضاتتقوم بوضع التقديرات 

للموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات الطارئة. كما تؤثر هذه التقديرات واالفتراضات على
يرادات والمصروفات والمخصصات باإلضافة للتغيرات في القيمة العادلة.اإل

المالية التالية. ويتم بصورة السنواتقد تؤثر تلك األحكام والتقديرات واالفتراضات على المبالغ المعلنة في 
مستمرة تقييم تلك التقديرات واألحكام وهي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى عديدة. ولتخفيض أثر 
عامل الموضوعية ، قامت المجموعة بوضع معايير محددة لتتمكن من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية. وبما أن 

فإن النتائج الفعلية قد تختلف مما قد يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في تلك التقديرات ترتكز على األحكام
المخصصات.

األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة في إن في إطار إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، 
ا التي تطبق على البيانات المالية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات هي نفسه

.٢٠١٣ديسمبر ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

الالزمة إلعداد بيانات المختصرة ال تحتوي على المعلومات واالفصاحاتالموحدةإن البيانات المالية المرحلية 
مالية كاملة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة للسنة 

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةال. إضافة إلى ذلك، فإن النتائج لفترة ٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في 
.٢٠١٤ديسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في جالنتائال تشير بالضرورة إلى 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي نفسها المستخدمة 
باستثناء التالي:٢٠١٣ديسمبر ٣١في تحضير البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

ملموسة تم االستحواذ عليها من اندماج األعمالموجودات غير 
من اندماج األعمال والمعترف بها بشكل يتم االعتراف مبدئياً بالموجودات الغير ملموسة المستحوذ عليها

منفصل عن الشهرة، بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء التي تعتبر تكلفتها. بعد االعتراف المبدئي، يتم تسجيل 
الموجودات الغير ملموسة المستحوذ عليها من اندماج األعمال بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض 

القيمة المتراكمة.

ة. يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية ردثابت على أعمارها اإلنتاجية المقيتم االعتراف باإلطفاء وفقاً لطريقة القسط ال
المقدرة وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير، مع احتساب تأثير أي تغييرات في التقديرات على أساس 

ية المقدرة التالية:مستقبلي. تستند معدالت اإلطفاء على األعمار اإلنتاج

سنوات٨عالقات العمالء·
سنوات٨ودائع أساسية غير ملموسة·
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

، ٢٠٠٨أكتوبر ١٢بتاريخ ٢٠٠٨/٢٦٣٥كما هو مطلوب في رسالة هيئة األوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم 
الموحدة لنهاية السنة قد باألدوات المالية كما هي موضحة في البيانات الماليةفإن السياسات المحاسبية المتعلقة 

تم إدراجها أدناه.

خالل الفترة، قامت المجموعة بالتطبيق المبكر، ألول مرة، بعض المعايير والتعديالت التي تتطلب إعادة إدراج 
تم.المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعةال تؤثر على البيانات المالية، ولكنها البيانات المالية السابقة

:جديد/تعديل معياركلوتأثيرطبيعةعنأدناهاإلفصاح

والمعيار الدولي إلعداد التقارير ١٠رقم الماليةشركات استثمار (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير
)٢٧ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٢المالية رقم 

التعديالت اعفاء من متطلبات التوحيد للشركات التي تستوفي تعريف شركة استثمار ضمن المعيار تقدم هذه 
توحيد البيانات المالية. يتطلب االعفاء من التوحيد من شركات االستثمار ١٠الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تأثير على أيليس لهذه التعديالتاحتساب الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
أي شركة من شركات المجموعة كشركة استثمار وفقاً للمعيار الدولي إلعداد تعتبرالمجموعة، حيث أنه ال 

.١٠التقارير المالية رقم 

٣٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم –تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
ومعايير لتحديد ما إذا كانت طرق التسوية الغير الحق القانوني للتسوية"حالياًالتعديالت مفهوم "لديهتوضح هذه 

. ليس لهذه التعديالت تأثير على المجموعة.متزامنة لغرف المقاصة مؤهلة للتسوية

٣٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم –لمشتقات واستمرار محاسبة التحوط لالتجديد
المشتقات التي تم تعيينها كأدوات تحوط لفئة تجديدتقدم هذه التعديالت اعفاء من وقف محاسبة التحوط عند 

مشتقاتها خالل الفترات الحالية لبالتجديدمعينة. ليس لهذه التعديالت تأثير على المجموعة حيث لم تقم المجموعة 
أو السابقة.

٣٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم –جودات الغير مالية إفصاحات القيمة القابلة لالسترداد للمو
قياس القيمة العادلة ١٣ة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم دتحذف هذه التعديالت النتائج الغير مقصو

فة لذلك، انخفاض قيمة الموجودات. باإلضا٣٦وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المطلوبةعلى اإلفصاحات 
تتطلب هذه التعديالت إفصاحات عن القيم القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدات المولدة للنقد التي يتم إدراج 
خسارة انخفاض في القيمة لها أو عكسها خالل الفترة. قامت المجموعة بالتطبيق المبكر لمتطلبات االفصاح هذه 

.٢٠١٣ديسمبر ٣١تهية في في البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المن

الضرائب٢١تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولي رقم 
يناير ١فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ٢١رقم إن تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية

الحكومات وفقاً للقانون، بخالف ويتم تطبيقه بأثر رجعي ويتم تطبيقه لكافة الضرائب المفروضة من قبل٢٠١٤
ضرائب الدخل) ١٢التدفقات النقدية الخارجة ضمن نطاق المعايير األخرى (مثال، معيار المحاسبة الدولي رقم 

الضرائب بوالغرامات أو العقوبات األخرى النتهاك القوانين. يوضح التفسير بأن الشركة يجب أن تدرج االلتزام 
جب تقديم المدفوعات، كما تم تحديده من قبل السلطات ذات العالقة. كما يوضح حدوث النشاط الذي يستوعند

تدريجياً فقط في حال أن النشاط الذي يستوجب المدفوعات يحدث االلتزام يستحق الضريبيبأن االلتزامالتفسير
، ال يتم معينأدنىنسبة للضريبة الناتجة عند بلوغ حد باللزمن، وفقاً للسلطات ذات العالقة.خالل فترة من ا

ليس . المرحليةإدراج التزام قبل بلوغ الحد األدنى. يتطلب التفسير تطبيق نفس هذه المبادئ في البيانات المالية 
تأثير على المركز أو األداء المالي للمجموعة.٢١ي رقم تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدوللتطبيق 
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(تتمة)ة الهامالسياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية
االعتراف والقياس

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

تمويالت العمالء·
األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرى·
ماليةمرابحة ومضاربة مع مؤسسات ·
إستثمارات في صكوك·
إستثمارات في أدوات الملكية؛ و·
للمشتقاتالشريعة اإلسالميةالبدائل المتناسبة مع ·

تتألف تمويالت العمالء للمجموعة من التالي:

؛ ومرابحة وتمويالت إسالمية أخرى·
تمويالت إجارة·

٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بالتطبيق المبكر للمعيار٢٠١١يناير ١قامت المجموعة ابتداء من 
.٩ألدوات المالية" توافقاً مع المخصصات االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ا"

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

العادلة.

التصنيف
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

في يتم قياس المرابحة والتمويالت اإلسالمية اآلخرى وتمويالت اإلجارة، كتمويالت العمالء واإلستثمار
صكوك، بالتكلفة المطفأة، في حال:

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

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

يتم الحقاً قياس الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

(تتمة)األدوات المالية
التصنيف (تتمة)

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

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

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

الموجودات مع نموذج األعمال للمصرف. يمكن تصنيف األرباح والخسائر عند االعتراف المبدئي بالتماشي
عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي FVTPLبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المالية
ظهر من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب يي قد قلل تناقض القياس أو االعتراف الذأو ي

ئر عليها بأسس مختلفة.أو الخسا

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

ادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي.المصنفة بالقيمة العالموجودات المالية

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

. FVTOCIتصنف استثمارات أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

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

لغرض بيعها في المستقبل القريب، أوتم شراؤها أساساً·
معاً ولها دليل على نمط فعلي ا المجموعةممالية محددة تديرهأداةمن اًاالعتراف المبدئي جزءكانت عند·

حديث للحصول على أرباح في مدى قصير، أو
غير مصنفة كأداة تحوط فعالة أو كضمان مالي.البدائل الشرعية للمشتقات الماليةكانت ·

القياس
بالتكلفة المطفأةالمدرجةالموجودات المالية أو المطلوبات المالية

يتم قياسها بالتكلفة واإلستثمارات في الصكوكالعمالء تحويالت المتضمنةالموجودات المالية بالتكلفة المطفأةإن
ويتم .معدل الربح الفعليناقصاً مخصص انخفاض القيمة. ويتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طريقةالمطفأة 

لألداة المعنية ويتم الدفتريةضمن القيمة ،بما في ذلك تكاليف المعاملة األولية،وات والخصوماتإدراج العال
ها وفقاً لمعدل الربح الفعلي لألداة.ؤإطفا

مالية،المرابحة والمضاربة مع مؤسسات األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالمية أخرى،إن
متوقعة. هذه أومالية ذات دفعات ثابتةهي موجوداتالمرابحة، اإلجارة، المضاربة وتمويالت إسالمية أخرى

عندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة ألحد الموجودات المالية غير مدرجة في سوق نشط. تنشأ األصول 
المطلوبات المالية هي المطلوبات التي تفرض على إن.المبالغ المدينةمع عدم وجود نية للمتاجرة في المتعاملين

المجموعة التزامات تعاقدية بتقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى أو استبدال أدوات مالية تحت شروط 
معينة قد تكون في غير صالح المجموعة. 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-١٤-

(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)
(تتمة)القياس

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

الدخل مخصص االنخفاض (باسثتناءناقصاً المطفأةيتم إدراج المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية بالتكلفة
.المؤجل أو األرباح المتوقعة)

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

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

.مخصص إنخفاضناقصاً أية (باستثناء الدخل المؤجل)المطفأةيتم إدراج التمويالت اإلسالمية األخرى بالتكلفة

يتم تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر من خالل عقود مستقلة 
ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية هذه األصول لك عند نهاية اإلجارةاناقلة للم

تمثل األصول المؤجرة عقود إيجار تمويلية ألصول لفترات معينة والتي تكون إما قاربت أو إلى ذلك المستأجر.
يمة مساوية تخطت فترة كبيرة من العمر اإلنتاجي المقدر لهذه الموجودات. يتم إدراج األصول المؤجرة بق

الدخل المدرج ناقصاً مخصصات االنخفاض.بما في ذلكلصافي االستثمار القائم في اإليجار المدرج 

")FVTPLالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ("
موحد ويتم كز مالي كل مرفي تاريخ من خالل األرباح والخسائريتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة

االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القياس في بيان الدخل الموحد. ويتم تضمين صافي األرباح أو 
الخسائر المعترف بها في بيان الدخل الموحد تحت بند "إيرادات االستثمارات".

")FVTOCI("الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
يتم قياس اإلستثمارات في أدوات الملكية مبدئياً بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقاً 
بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة تحت بند البيان الموحد 

القيم العادلة ضمن حقوق المساهمين. عند في التغيرات المتراكمة إلى تضاف لإليرادات الشاملة األخرى و
استبعاد أصول مالية، فإن تراكم األرباح أو الخسائر والتي تم إضافتها مسبقاً في التغيرات المتراكمة في القيم 

محتجزة. وفقاً لمتطلبات العادلة ال يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح
المقاسة بالقيمة العادلة المالية لموجودات يتم اختبار انخفاض ا، ال٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

.FVTOCIمن خالل الدخل الشامل اآلخر 

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

:إحدى الطرق التاليةلالستثمارات األخرى التي ال يوجد لها أسواق نشطة، يتم قياس القيمة العادلة بناء على 

ذات شروط وسمات مخاطر ألدواتالحالية المطبقة األرباحمعدالتفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالتد·
مماثلة

المعلنةالوسطاءأسعار·
في السوقالمعامالت األخيرة·
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(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)
(تتمة)القياس

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

من تكاليف االستثمار.

من العمالءسالمية أخرىإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت ٥

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

لف درهـمألف درهـمأدرهـملف ألف درهـمأ

٩١,٦٠٧١٠٣,٧٨٢٢٨٢,٢٠٩٣٢٠,٤٢٣مرابحة مركبات
١١٨,٧٩٨٧١,٠٠١٣١٢,١٩١١٩٣,٤٤٤مرابحة بضائع
٢٦٤,١٢٩٢٢٥,٢٣٤٧٥٣,٢١١٦٥٧,٢٧٥مرابحة أسهم
٥٧,٧٠١٥٤,٩٢١١٨٠,٤٨٣١٨٦,٩٠٦الخير-مرابحة سلع 

٣٤,٠٩٩١٣,٢٤٤٦٢,٨٨٢٣٥,٣٣٩مرابحة أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٦٦,٣٣٤٤٦٨,١٨٢١,٥٩٠,٩٧٦١,٣٩٣,٣٨٧إجمالي مرابحة

٢٠,٦٦٨٢٢,٦٧٠٧٣,١٤٨٦٨,٧٧٣المضاربة
٤١٠,٣٢٥٣٥٢,٨١٠١,١٢٧,٦٨٨١,٠٤٢,٧٣٧اإلجارة

٦٧,٢٦٧٥٧,٠٣٢١٩٤,٨٨٠١٦١,٦٧٢(مرابحة)البطاقات االسالمية المغطاة 
٤,٥٠٤٤,٦٢٦١١,٣٣٠١٠,٨٨٥اإلستصناع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٠٦٩,٠٩٨٩٠٥,٣٢٠٢,٩٩٨,٠٢٢٢,٦٧٧,٤٥٤

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

ستثمارات إإيرادات ٦

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في الثالثة 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٥٦,٧٨١٥٢,٧٦٢١٦٠,٩٧٩١٤٢,٣٥٠الدخل من الصكوك اإلسالمية
٣,٤٧٣١٠,٥٣٦١٠,٩٢٠١٥,٢٢٢الدخل من موجودات استثمارية أخرى

١,١٤٢١,٩٠٤٥,٧٨٦٧,٣٤٧توزيعات األرباح
محققة من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة (خسائر) أرباح 

)٢٢,٩٣٧(٢٢,١٦٨)١١,٨٩٩(٧,٩١٢العادلة من خالل الربح والخسارة
مدرجة استثماراتمنمحققةغيرأرباح(خسائر) 

)٥٨٨()٢,١٢٦(١٧,٩٧٩)٥,٥٨٩(بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٣,٧١٩٧١,٢٨٢١٩٧,٧٢٧١٤١,٣٩٤
============================================
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-١٦-

إيرادات الرسوم والعموالت، صافي٧

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية فيسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

إيرادات الرسوم وعموالت:
١١٦,٧٨٧٨٩,٧٤٠٣٠٤,٤٤٠٢٣٧,٨٦٤إيرادات الرسوم والعموالت على البطاقات

٣٥,٢٠٧٢٨,٣٢٨٩٦,٨١١٧٩,٨٢٨إيرادات الرسوم والعموالت المتعلقة باألعمال
٦,٥٩٦٩,٨٥١٢٥,٨٨٤٣١,٧٢٢رسوم خدمات الحسابات

١١,٨٦٨٩,٢٠٦٣٣,١٨٥٣١,٩٩٦رسوم إدارة مشاريع و ممتلكات
٥١,٢٩٥٢٣,٣٣٠١٢٤,٩٤٥١١٦,٢٨٠رسوم الترتيب ومشاركة المخاطر
١٩,٤٩٨١٢,١٥٤٦٩,٤٣٨٢٩,٤٠٤رسوم وعموالت عمليات وساطة

٣٢,٩٤٨٢٩,٩٧٥٩٩,٠٥٠٧٣,٧٥٠أخرىرسوم وعموالت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٧٤,١٩٩٢٠٢,٥٨٤٧٥٣,٧٥٣٦٠٠,٨٤٤مجموع إيرادات الرسوم والعموالت
============================================

مصاريف الرسوم والعموالت:
)١٣٩,٢٤٣()٢٠١,٠٧٣()٥٣,٥٧٩()٨٨,٤٩١(المتعلقة برسوم وعموالت البطاقاتالمصاريف 

)٢٧,٠٦٣()٣٥,١٦٨()٩,٤٠٣()١٢,٤٤٠(مصاريف رسوم وعموالت أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٦٦,٣٠٦()٢٣٦,٢٤١()٦٢,٩٨٢()١٠٠,٩٣١(مجموع مصاريف الرسوم والعموالت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧٣,٢٦٨١٣٩,٦٠٢٥١٧,٥١٢٤٣٤,٥٣٨مجموع إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
============================================

تكاليف الموظفيـن٨

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٢٧١,٨٠٤٢٣١,٣٤٥٧٨١,٤٧٨٦٧٣,٥٦٦األجور والمرتبات
١٧,٩٣٣١٦,٧٣٨٥١,٤٤٧٤٣,٠٦٥مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

١٧,٩٢٨١٠,٦٩٤٤٠,٠٠٧٢٣,٦٤١تكاليف موظفين أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٧,٦٦٥٢٥٨,٧٧٧٨٧٢,٩٣٢٧٤٠,٢٧٢
============================================
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-١٧-

مصاريف عمومية وإدارية٩

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٢٤,٣٢٤٢٤,٥٥٩٥٢,٨٤٦٥٠,٣٣٣ومهنيةقانونيةمصاريف
٤٣,٧٩٠٣٨,٧٧٤١٢٥,٦٨٩١١٦,٧٣٦مكتبيةمصاريف
٣١,٥٧٤٢٠,٨٣٢٧٧,٩٣٣٦١,١١٣وإعالناتتسويقمصاريف
١٥,٠٦٧١٤,٨٨٨٤٣,١١٩٤٤,٥٠٩إتصاالتمصاريف
١٨,١٢٢١٣,٤٤٣٤٨,٦٢٨٤٢,١٤٤بالتكنولوجيامتعلقةمصاريف
٢٩,٨٧٨٢١,٢٥٧٨٢,٠١٥٦٥,٦٥٨أخرىتشغيليةمصاريف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٦٢,٧٥٥١٣٣,٧٥٣٤٣٠,٢٣٠٣٨٠,٤٩٣

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

مخصص االنخفاض، صافي١٠

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأإيضاح

٣٧,٠٨٦-١,٢٢٧-١٥ماليةمؤسساتمعومضاربةمرابحة
١٦١٣٨,٠٨٤١٥٩,٨٥٥٣١٤,٦٥٣٣٢٧,٠٩٨أخرىإسالميةوتمويالتمرابحة

٢٤٠,٤٣٦٨٧,٨٥٦)٩,٩٨٧(١٧٤٨,٣٤٧اإلجارةتمويالت
٣٧٥١,٤٠٩٣,٧٣٩٢,٢٦٥مشطوب بشكل مباشر

-١٦,٩٦٩--١٨استثمارات
)٤,٢٨٤(---١٩استثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالف

٦,٥٣٥-٦,٥٣٥-٢٠استثمارات عقارية
٣٤,٤٨٥٣,٣١٥١٠٢,٣١٧-٢٢أخرىموجودات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٨٦,٨٠٦١٩٣,٥٢٤٥٧٩,١١٢٥٥٨,٨٧٣

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

ألف درهم) متعلق١٠٨,٨٥٢: ٢٠١٣سبتمبر ٣٠(ألف درهم٣,٣١٥مخصص اإلنخفاض مبلغيشمل رصيد 
.وهي شركة عقارية تابعة للمصرف،ذ.م.م.بروج العقاريةشركة ب

الموزع للمودعين وحملة الصكوك١١

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣٦,٢٣٦٢٧,٣٦٢٩٩,٧٢٥٧٨,٦٥٢حسابات التوفير
٧٥,٠٥٥٧٧,٤٥٩٢٣٥,١٧٤٢٣١,٣١٣حسابات االستثمار

حاملي الصكوك ووديعة وكالة
٤٣,١٤١٤٣,١٤٠١٢٩,٠٥٢١٥٧,٩٦٥الشق الثاني-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٥٤,٤٣٢١٤٧,٩٦١٤٦٣,٩٥١٤٦٧,٩٣٠

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-١٨-

ربحية السهم األساسية والمخفضة١٢

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

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

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

يعكس التالي اإليرادات وبيانات األسهم المستحوذة في احتساب اإليرادات للسهم:

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةالسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣إيضاح

٤٧٥,٩٠٦٣٩٥,٣٦٢١,٣٣٧,٩٤٦١,١٠٥,٥٧٣)درهمألف(األسهمبحامليالمتعلقالفترةربح
الشق األولصكوكبحامليالمتعلقالربح: ناقصاً

)٩٥,٥٩٥()١١٧,٠٧٩(--٣٠(ألف درهم)
-الشق األولصكوكبحامليالمتعلقالربح: ناقصاً

)٦٠,٠٠٠()٦٠,٠٠٠(--٣٠(ألف درهم)حكومة أبوظبي
ــــــــــــــــــــــــــــ

خصمبعدالعادية األسهمبحامليالمتعلقالفترةربح
٤٧٥,٩٠٦٣٩٥,٣٦٢١,١٦٠,٨٦٧٩٤٩,٩٧٨)درهمألف(األولالشقبصكوكالربح المتعلق

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

كما فيالصادرةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسط
٢,٣٦٤,٧٠٦٢,٣٦٤,٧٠٦٢,٣٦٤,٧٠٦٢,٣٦٤,٧٠٦)ألف(بداية فترة اإلصدار

٣٧٦٣٥,٢٩٤٦٣٥,٢٩٤٦٣٥,٢٩٤٦٣٥,٢٩٤أسهم سندات صادرة (ألف)
ــــــــــــــــــــــــــــ

كما فيالصادرةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسط
٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠)ألف(نهاية فترة اإلصدار

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

٠,١٥٩٠,١٣٢٠,٣٨٧٠,٣١٧)درهم(للسهموالمخفضاألساسيالعائد
====================================

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-١٩-

النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية١٣

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٤٣١,٧٦٤١,٥٩٦,٧٨٤النقد في الصندوق

األرصدة لدى المصارف المركزية:
٢٧٠,٥١١٣٨٤,٥٨٧الحسابات الجارية-
٧,٦٩٠,٥٢٧٦,١٢٩,٩٤٠ودائع إلزامية-
٧,٧٥٢,٩٢٨١٤,١٠٩,٤٢٠شهادات اإليداع اإلسالمية-

ــــــــــــــــــ
١٧,١٤٥,٧٣٠٢٢,٢٢٠,٧٣١

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

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

عوائد ةأيعليهاالحسابات الجارية ال تدفع النقد في الصندوق والمركزي. إن المصرفيمكن سحبها إال بموافقة 
أساس االستثمار في وم علىهي تقو،عوائدتدفع عليها ةوفقاً للشريعة اإلسالمية. أما شهادات اإليداع اإلسالمي

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

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

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٦,٨٦٥,٠٠٥٢٢,٠١٢,٠٥٥العربية المتحدةاإلمارات 
١٨٧,٠٥١٨٣,٦١٨الشرق األوسطباقي 

٦٠٢٤٣٠أوروبا
٩٣,٠٧٢١٢٤,٦٢٨أخرى

ــــــــــــــــــ
١٧,١٤٥,٧٣٠٢٢,٢٢٠,٧٣١

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

ومؤسسات مالية أخرىإسالميةاألرصدة و ودائع الوكالة لدى مصارف١٤

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢١٣,٤٢٧٢٦٥,٦٥٧حسابات جارية
٢,٨٤٤,٧٧٧٢,٨٢٠,٧١٢ودائع وكالة 

ــــــــــــــــــ
٣,٠٥٨,٢٠٤٣,٠٨٦,٣٦٩

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

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-٢٠-

(تتمة)ومؤسسات مالية أخرىإسالميةاألرصدة و ودائع الوكالة لدى مصارف١٤

والمؤسسات المالية األخرى حسب القطاع السالميةالدى المصارفالوكالةودائعإن توزيع األرصدة و
الجغرافي هي كما يلي:

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٣٢٧,٧٦٢١,٣٢٠,٥٣٣اإلمارات العربية المتحدة
٢٦٩,٣٥٤١٢٩,١١٠الشرق األوسطباقي 

١٢٨,٩٦٨١٤٨,٠٥٠أوروبا
١,٣٣٢,١٢٠١,٤٨٨,٦٧٦أخرى

ــــــــــــــــــ
٣,٠٥٨,٢٠٤٣,٠٨٦,٣٦٩

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

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢,٣٢٩,٨٦٢٣,٥٢٣,٩٣١مرابحة
١٧٠,٧٧٦١٨٢,٥٠٤مضاربة

ــــــــــــــــــ
٢,٥٠٠,٦٣٨٣,٧٠٦,٤٣٥

)١٢٩,٨١١()١٢٩,٨١١(ناقصاً: مخصص االنخفاض
ــــــــــــــــــ

٢,٣٧٠,٨٢٧٣,٥٧٦,٦٢٤
======================

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

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٢٩,٨١١١٢٩,٨١١الفترةبداية كما في 
٣٧,٠٨٦-الفترةخاللالمحمل

)٣٧,٠٨٦(-المشطوب خالل الفترة
ــــــــــــــــــ

١٢٩,٨١١١٢٩,٨١١نهاية الفترةكما في
======================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-٢١-

(تتمة)مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

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

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٩٨٠,٨٤٩٣,٣٣٣,٦٢٨اإلمارات العربية المتحدة
٢٩٤,٠٧٢٢٢١,١٩١الشرق األوسطباقي 

٦٠,٨٣٠-أوروبا
٢٢٥,٧١٧٩٠,٧٨٦أخرى

ــــــــــــــــــ
٢,٥٠٠,٦٣٨٣,٧٠٦,٤٣٥

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

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٦,٣٨٨,٤٦٦٦,٥٩٤,١٤٨المركباتاتمرابح
٧,٧٣٤,٤٦٢٥,٣٩٦,٢١٣البضائعاتمرابح
١٤,٩٥٥,٠٠٨١٢,٦٠٦,٧٩٦األسهماتمرابح
٤,٧٣٠,٨٩٧٤,٢٥٨,٦٤٢الخير–/ سلفيات مرابحةالسلعاتمرابح
٣,١٦٧,١٣٠٢,٩٥٣,٦١٣أخرىاتمرابح

ــــــــــــــــــ
٣٦,٩٧٥,٩٦٣٣١,٨٠٩,٤١٢اتمجموع المرابح

١,٥٦٦,١٢١١,٨٨٤,١٤٠مضاربة
/ (مرابحةاإلسالمية المغطاةاإلئتمانيةالبطاقات 

٨,٧١٩,٦٦٢٦,٦٧٨,٠٩٠)سلفيات مرابحة
٢٤٥,٣٦٧٢٠٦,٨٥٨استصناع

١٤٨,٢٥٩١٧٩,٨٧٦تمويالت مدينة أخرى
ــــــــــــــــــ

٤٧,٦٥٥,٣٧٢٤٠,٧٥٨,٣٧٦إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)١٠,٣٧٥,٠٦٤()١١,٩٦٩,٦٤٤(على المرابحةناقصاً: األرباح المؤجلة

ــــــــــــــــــ

٣٥,٦٨٥,٧٢٨٣٠,٣٨٣,٣١٢
)٢,١١٧,٧٢٩()١,٩٣٣,٩٠٤(ناقصاً: مخصص االنخفاض 

ــــــــــــــــــ

٣٣,٧٥١,٨٢٤٢٨,٢٦٥,٥٨٣
======================

ألف درهم مدفوعة كجزء من االستحواذ على ٩٦٩,٢٥٠مرابحة وتبلغ تتضمن األرصدة أعاله على سلفيات 
).٣٩أعمال مصرفية تجارية (إيضاح 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-٢٢-

(تتمة)مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

(مدققة)٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر ٣٠
المجموعانخفاض جماعيفرديانخفاض المجموعجماعيانخفاض فرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١,٦٦٢,٤٩٩٤٥٥,٢٣٠٢,١١٧,٧٢٩١,٥٨٨,٣٧٥٤٠٨,٠٨٥١,٩٩٦,٤٦٠بداية الفترةكما في 
الفترةالمحمل خالل 

١٦٤,٣٧٨١٥٠,٢٧٥٣١٤,٦٥٣٣٥٧,٣٠٦٤٧,١٤٥٤٠٤,٤٥١)١٠(إيضاح 
استحواذ على أعمال

١٠,١١٩-١٠,١١٩)٣٩(إيضاح 
)٢٨٣,١٨٢(-)٢٨٣,١٨٢()٥٠٨,٥٩٧(-)٥٠٨,٥٩٧(الفترةالمشطوب خالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٣٢٨,٣٩٩٦٠٥,٥٠٥١,٩٣٣,٩٠٤١,٦٦٢,٤٩٩٤٥٥,٢٣٠٢,١١٧,٧٢٩نهاية الفترةكما في 

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

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

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
١٧,٢٦٠١٩,١٦٤القطاع الحكومي

٥٢٢,٣٢٧٥١٩,٤٨٨القطاع العام
٧,٣٦٢,٤٨٢٥,٩٧٩,٤٨٣شركات

٥١٠,٢٧٢٥٢٦,٦٨٧ماليةمؤسسات 
٢٥,٠٧٧,٦٢٦٢١,٥٧٣,٩٨٨أفراد

٢,١٩٥,٧٦١١,٧٦٤,٥٠٢شركات صغيرة ومتوسطة
ــــــــــــــــ

٣٥,٦٨٥,٧٢٨٣٠,٣٨٣,٣١٢
====================

:القطاع الجغرافي
٣٣,٨٣٧,٧٤٤٢٨,٧٠٨,٦٢٦اإلمارات العربية المتحدة

١,٣٦٧,١٢٤١,٢٦٨,٣١٢الشرق األوسطباقي 
٣٠٦,٧٤٢٣٨٨,٣٤٦أوروبا
١٧٤,١١٨١٨,٠٢٨أخرى

ــــــــــــــــ
٣٥,٦٨٥,٧٢٨٣٠,٣٨٣,٣١٢
====================
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-٢٣-

تمويالت إجارة١٧

تمثل تمويالت اإلجارة صافي االستثمار في الموجودات التأجيرية للفترات التي إما تعادل أو تغطي اجزاء 
األصل المؤجر إلى إنتقال ملكيةعلى تنص إتفاقية التأجير رئيسية من األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات. 

المستأجر عند تسلم الدفعة النهائية منه.

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

مدفوعات التأجير المدينة المستقبلية هي كالتالي:
٩,٣٨٤,٧٤٨٩,٤٥٨,١٢٩مستحقة خالل سنة

٢٠,١٣١,٠٥٧١٩,٣٠٠,٦١٩مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة
١٩,٧٨٣,٧١٣١٤,٨٠٧,٤٨٩مستحقة بعد خمس سنوات

ــــــــــــــــــ
٤٩,٢٩٩,٥١٨٤٣,٥٦٦,٢٣٧إجمالي تمويالت اإلجارة

)٨,٨٤٠,٩٤٤()١٠,٠٧٥,٨٦٥(ناقصاً: اإليرادات المؤجلة
ــــــــــــــــــ

٣٩,٢٢٣,٦٥٣٣٤,٧٢٥,٢٩٣مدفوعات التأجير المدينةلدنى للحد األصافي القيمة الحالية 
)١,٢٤٣,٢٥٠()١,٣٤٩,٨٠٨(نخفاض االناقصاً: مخصص 

ــــــــــــــــــ
٣٧,٨٧٣,٨٤٥٣٣,٤٨٢,٠٤٣

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

مدفوعة كجزء من ألف درهم ١,١٤٦,٢٤٠تتضمن األرصدة أعاله على سلفيات ضمن اإلجارة وتبلغ 
).٣٩االستحواذ على أعمال مصرفية تجارية (إيضاح 

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

(مدققة)٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر ٣٠
المجموعانخفاض جماعيفرديانخفاض المجموعانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧٧٤,٦٣١٤٦٨,٦١٩١,٢٤٣,٢٥٠٦٩٣,٦٥٥٤٠٧,٦١٤١,١٠١,٢٦٩بداية الفترةكما في 
الفترةالمحمل خالل 

١٢٤,٣٩٠١١٦,٠٤٦٢٤٠,٤٣٦٩٨,٧٨٣٦١,٠٠٥١٥٩,٧٨٨)١٠(إيضاح 
استحواذ على أعمال

٣٦٠-٣٦٠)٣٩(إيضاح 
)١٧,٨٠٧(-)١٧,٨٠٧()١٣٤,٢٣٨(-)١٣٤,٢٣٨(الفترةالمشطوب خالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٦٥,١٤٣٥٨٤,٦٦٥١,٣٤٩,٨٠٨٧٧٤,٦٣١٤٦٨,٦١٩١,٢٤٣,٢٥٠نهاية الفترةكما في 

===================================================
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-٢٤-

تمويالت إجارة (تتمة)١٧

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

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٣٥,٧٦٧٣٨,٧٠٥القطاع الحكومي

٤,٣٧٢,٧٧٢٤,٨٣٩,٠٨٩القطاع العام
١٧,٩٤٤,٧٤٧١٥,٥٩١,٥٦٠شركات

١٥٨,٨١١٢٢٨,٠٣٨مؤسسات مالية
١٦,٢٣٨,١٥٣١٣,٥٨٩,٣٤٣أفراد

٣٧٢,٣٠٦٣٥٩,٣٠٦شركات صغيرة ومتوسطة
١٠١,٠٩٧٧٩,٢٥٢المنظمات الغير ربحية

ــــــــــــــــ
٣٩,٢٢٣,٦٥٣٣٤,٧٢٥,٢٩٣
====================

:القطاع الجغرافي
٣٨,٠٣٠,٥٢٤٣٣,٨٤٨,٠٧٠اإلمارات العربية المتحدة

٩٠٦,٧٧٣٥١٨,٩٢٢الشرق األوسطباقي 
٢٨٦,٣٥٦٣٥٨,٣٠١أخرى

ــــــــــــــــ
٣٩,٢٢٣,٦٥٣٣٤,٧٢٥,٢٩٣
====================
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-٢٥-

استثمارات١٨

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات
١٥,٨٥٩٢٩,٩٧٥أسهم

١,٦٢١,٥١٣١,١٣٠,٢٩٥صكوك
ــــــــــــــــــ

١,٦٣٧,٣٧٢١,١٦٠,٢٧٠
ــــــــــــــــــ

الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل استثمارات 
استثمارات مدرجة

٩٦٠١٩,٣٠٢استثمارات في أسهم
ــــــــــــــــــ

استثمارات غير مدرجة
٦٦,٨٨٤٧١,١٥١مدارةاستثمارات في صناديق

١٤٧,٨٠٥١٥٧,١٤٦في صناديق خاصةاستثمارات 
ــــــــــــــــــ

٢١٤,٦٨٩٢٢٨,٢٩٧
ــــــــــــــــــ

٢١٥,٦٤٩٢٤٧,٥٩٩
ــــــــــــــــــ

استثمارات بالتكلفة المطفأة
٥,١٧١,٧٥٩٤,٧٦٢,١٠٠صكوك

ــــــــــــــــــ
٧,٠٢٤,٧٨٠٦,١٦٩,٩٦٩مجموع االستثمارات

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

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٨١,٣٠٨٨١,٣٠٨بداية الفترةكما في 
-١٦,٩٦٩)١٠الفترة (إيضاح المحمل خالل 

ــــــــــــــــــ
٩٨,٢٧٧٨١,٣٠٨نهاية الفترةكما في 

======================
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-٢٦-

(تتمة)استثمارات١٨

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٤,٥١٩,٣٤٨٤,٤٣٠,٣٤٦اإلمارات العربية المتحدة
١,٢٧٣,٦٣٣١,٢١٥,٣١٦الشرق األوسطباقي 

٨٣,٧٠٢١٨٥أوروبا
١,٢٤٦,٣٧٤٦٠٥,٤٣٠أخرى

ــــــــــــــــــ
٧,١٢٣,٠٥٧٦,٢٥١,٢٧٧

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

وشركات ائتالفاستثمارات في شركات زميلة١٩

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٩٣١,٦٠٦٨٥١,٤٠١تكلفة االستثمارات 
٣٩,٥٤٨٣٣,٧٣٤الحصة في النتائج

)٩,٦٥١()١٥,٩٩٤(أرباح موزعة مستلمة
)١٢٦,٠٧٨()١٤٦,٥٧٤(تحويالت عمالت أجنبية

ــــــــــــــــــ
٨٠٨,٥٨٦٧٤٩,٤٠٦

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

كانت كالتالي:الفترةإن الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٤,٢٨٤-كما في بداية الفترة
)٤,٢٨٤(-الفترةالمشطوب خالل 

ــــــــــــــــــ
--كما في نهاية الفترة

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

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

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٤٢٠١٣

%%
شركات زميلة

التأمين التكافلي اإلسالمي٤٢٤٠اإلمارات العربية المتحدةش م ع –أبوظبي الوطنية للتكافل 
مصرف إسالمي٢٧٢٧البوسنةبنك البوسنة الدولي

شركات ائتالف
مصرف تجاري (قيد التحويل٤٩٤٩جمهورية مصر العربيةأي)اس ايه (مصر -بنك أبوظبي اإلسالمي 

إلى مصرف إسالمي)
تمويل األفراد-٥١المملكة العربية السعوديةبيت التقسيط السعودي*

تحويل األموال-٥١اإلمارات العربية المتحدة**عرب لينك لتحويل األموال ش.م.خ
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-٢٧-

وشركات ائتالف (تتمة)استثمارات في شركات زميلة١٩

هو كما يلي:وشركات ائتالفالستثمارات في شركات زميلةاالتوزيع الجغرافي إلجمالي إن 

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

١٦٣,٨٧٢١٤٢,٤٤٢اإلمارات العربية المتحدة
-٥٧,٠٧٠باقي الشرق األوسط

٥٥,٨١٦٥٩,٦٠٣أوروبا
٥٣١,٨٢٨٥٤٧,٣٦١أخرى

ــــــــــــــ
٨٠٨,٥٨٦٧٤٩,٤٠٦

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

، دخلت المجموعة في اتفاقية شراكة ائتالف إلدارة بيت التقسيط السعودي، سابقاً ٢٠١٤يناير ١من * ابتداءاً
كان للمجموعة سيطرة على بيت التقسيط السعودي. 

، تحصلت المجموعة على عرب لينك لتحويل األموال ش.م.خ، شركة ٢٠١٤فبراير ١٧** ابتداءاً من 
ات العربية المتحدة ("الشركة") كشركة ائتالف مقابل اعتبارات شراء مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمار

مليون درهم.١٠,٢بقيمة 

عقاريةاستثمارات ٢٠

كالتالي:الفترةكانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل 

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم
التكلفة:

٣٣٣,٧٣١٣٣٨,٩٩٥بداية الفترةالرصيد في 
-١٨,٤٨١إضافات خالل الفترة

-١٠,٨٢٢المحول من موجودات أخرى 
)٥,٢٦٤(-استبعادات 

ــــــــــــــ
٣٦٣,٠٣٤٣٣٣,٧٣١نهاية الفترةفيالرصيد اإلجمالي كما

)٢٤,١١١()٢٤,١١١(نخفاضالناقصاً: مخصص ا
ــــــــــــــ

٣٣٨,٩٢٣٣٠٩,٦٢٠نهاية الفترةفيكماالرصيد الصافي
================

:االستهالك المتراكم
٢٨,٣٤٠١٦,٦٣٨بداية الفترةالرصيد في 

٩,٢٨٨١١,٨٩٥الفترةالمحمل خالل 
)١٩٣(-باالستبعاداتالمتعلق 

ــــــــــــــ
٣٧,٦٢٨٢٨,٣٤٠الفترةنهاية الرصيد كما في

ــــــــــــــ
٣٠١,٢٩٥٢٨١,٢٨٠صافي القيمة الدفترية كما في نهاية الفترة

=================
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(تتمة)عقاريةاستثمارات ٢٠

، والمؤجرة تحت عقود تأجير تشغيلية، قد العقاريةإن إيجارات الممتلكات المكتسبة للمجموعة من االستثمارات 
سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في ألف درهم)٢٠١٣:١١,٦٩٨سبتمبر ٣٠ألف درهم (٩,٨١٤بلغت 
٢٠١٤.

هي كالتالي:الفترةالحركة في مخصص اإلنخفاض خالل 

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٢٤,١١١١٦,١٨٣بداية الفترة فيالرصيد
٨,١٦٥-الفترة خاللالمحمل

)٢٣٧(-المتعلق باالستبعادات
ــــــــــــــــ

٢٤,١١١٢٤,١١١في نهاية الفترةالرصيد
====================

هو كالتالي:العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات إن 

٣١٧,١٩٢٢٩٧,١٧٧اإلمارات العربية المتحدة
٨,٢١٤٨,٢١٤الشرق األوسطباقي 

ــــــــــــــــ
٣٢٥,٤٠٦٣٠٥,٣٩١

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

قيد التطويرعقارات٢١

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٨٣٧,٣٨١٨٣٧,٣٨١الفترةبداية ونهايةالرصيد كما في 
====================

ألف درهم) ٨٠٠,٠٠٠: ٢٠١٣ألف درهم (٨٠٠,٠٠٠دفترية بلغت بقيمة رض أقيد التطوير العقاراتتتضمن 
مملوكة من قبل شركة تابعة للمصرف.

قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة.العقاراتجميع إن 
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موجودات أخرى٢٢

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم
١,٣٨٥,٤٩٩١,٢٦٦,٦٠٢مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء ممتلكات

١,٠٣٦,٢٨٥١,٠٦٧,٥١٢قبوالت
٢٠٧,٨٠٤١٠٦,٣٩٢موجودات محصلة من مطالبات محققة

٣٥٠,٨٥٢١٩٥,٩٧٨ذمم مدينة تجارية
٥٤٠,٣٤٥٣٩٢,٢٠٨مصاريف مدفوعة مقدماً

١٠١,٤١٤٧١,٠٨٦مستحقةأرباح
٦٢٤١,٤٩٥ولينامبالغ مدفوعة مقدماً لمق

١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدماً 
٢٧٠,٦٠٢١٢٥,٢١٩أخرى

ــــــــــــــــــ
٤,٠٧٧,٠٥٠٣,٤١٠,١١٧

)٣٣٩,٥٧٥()٣١٩,٣٥٣(ناقصاً: مخصص االنخفاض 
ــــــــــــــــــ

٣,٧٥٧,٦٩٧٣,٠٧٠,٥٤٢
======================

كما يلي:الفترةكانت الحركة على مخصص االنخفاض خالل 

مبالغ مدفوعة مقدماً 
ذمم مدينة تجاريةلشراء ممتلكات

مبالغ مدفوعة مقدماً 
المجموعلالستثمارات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٨٥,٨٦٦٢٩,٨٢٦٢٣,٨٨٣٣٣٩,٥٧٥مدققة–٢٠١٤يناير ١كما في
٣,٣١٥--٣,٣١٥)١٠الفترة (إيضاح المحمل خالل 

)٢٣,٥٣٧(-)١٨,٨٧٦()٤,٦٦١(المشطوب خالل الفترة

٢٨٤,٥٢٠١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٣١٩,٣٥٣غير مدققة–٢٠١٤سبتمبر ٣٠كما في 
================================

٣٥٣,٢٦٨٢٩,٨٢٦٢٣,٨٨٣٤٠٦,٩٧٧مدققة–٢٠١٣يناير ١كما في 
١٧٠,٥٢٨--١٧٠,٥٢٨السنةخالل المحمل

)٢٣٧,٩٣٠(--)٢٣٧,٩٣٠(السنةخالل المشطوب
ــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨٥,٨٦٦٢٩,٨٢٦٢٣,٨٨٣٣٣٩,٥٧٥مدققة–٢٠١٣ديسمبر٣١كما في 
================================

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

المدرجة للمطالبة (صافي من مخصص االنخفاض) كما في تاريخ العملية.

الشهرة والموجودات الغير ملموسة٢٣

موجودات أخرى غير ملموسة 
اإلجماليودائع أساسيةعالقات العمالءالشهرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

المبالغ المعترف بها من االستحواذ على
١٠٩,٨٨٨٣٦٤,٧٩٧٧٣,٢١٥٥٤٧,٩٠٠)٣٩أعمال (إيضاح 

)٤,٥٦٣()٧٦٣()٣,٨٠٠(- اإلطفاء خالل الفترة
ــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٩,٨٨٨٣٦٠,٩٩٧٧٢,٤٥٢٥٤٣,٣٣٧غير مدققة-٢٠١٤سبتمبر ٣٠كما في 
================================
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(تتمة)الشهرة والموجودات الغير ملموسة٢٣

، قام المصرف باإلستحواذ على األعمال المصرفية التجارية ("األعمال") لبنك باركليز ٢٠١٤ابريل ٦بتاريخ 
سيتم نقل عمالء هذه األعمال إلى المصرف بطريقة متوافقة مع ("باركليز") في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

، تمت الموافقة على هذا االستحواذ من قبل ٢٠١٤خالل الربع الثاني من سنة أحكام الشريعة اإلسالمية. 
ألف درهم ٤٣٨,٠١٢المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. قام المصرف بتسجيل مبلغ 

توزيع مخصص ) وذلك على أساس ٣٩ألف درهم كشهرة (إيضاح ١٠٩,٨٨٨ومبلغ كموجودات غير ملموسة
.سعر الشراء

موجودات أخرى غير ملموسة

تمثل الموجودات الغير ملموسة لعالقات العمالء القيمة العائدة لألعمال المتوقع أن عالقات العمالء
ند تحديد القيمة العادلة تتولد من العمالء الذين كانوا موجودين في تاريخ االستحواذ. ع

بشكل منفصل، نظراً الختالف المغطاةبطاقات اللعالقات العمالء، تم اعتبار عمالء 
هذه العالقات أن تولد دخل مادي منبيانات المخاطر والعالقات والوالء. من المتوقع 

متكرر على شكل إيرادات عمالء، رسوم وعموالت.

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

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

قيمة الودائع األساسية الغير ملموسة.

مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية٢٤

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٧٥٧,٠٣١٥١٨,٣١٣حسابات جارية
٣,٦٤١,٣٤٨٥,٦٣٣,٧١٩ودائع استثمارية
٧٤,٨٣٢-مرابحة مستحقة

ــــــــــــــــــ
٤,٣٩٨,٣٧٩٦,٢٢٦,٨٦٤

======================
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-٣١-

حسابات المودعيـن٢٥

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٢٧,٣٥٨,٦٩٥٢٠,٩٢٠,٤٧٨حسابات جارية
٥٥,٢٤٨,٨٠٣٥٤,٣٢٧,١٥٤حسابات االستثمار

٣٢٨,٠٧٥٢٧٦,٠٧٣حساب احتياطي تعديل األرباح
ــــــــــــــــــ
٨٢,٩٣٥,٥٧٣٧٥,٥٢٣,٧٠٥

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

كما يلي:للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح 

٢٧٦,٠٧٣٢٢٣,٥٩٤بداية الفترةكما في 
٥٢,٠٠٢٥٢,٤٧٩الفترةاألرباح خالل الحصة من

ــــــــــــــــــ
٣٢٨,٠٧٥٢٧٦,٠٧٣نهاية الفترةكما في 

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

كاآلتي:وحسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي هإجمالي إن توزيع 

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٩,٥٧٠,١١١٩,٩٠٠,٩٠٠القطاع الحكومي
١٠,٦٤٢,٥٣٦١٢,٦٤٩,٣٨٠القطاع العام

٩,١٩٦,٧٦٩٥,٣٨٠,٦٤٥شركات
٨٤١,٤٩٠٢,٧٦١,٣٨٠مؤسسات مالية

٤١,٩٩٦,٦١٢٣٦,٣١٧,٨٦٥أفراد
٧,٣٢٠,١٧٠٥,٦٢٣,٠٩١شركات صغيرة ومتوسطة الحجم

٣,٣٦٧,٨٨٥٢,٨٩٠,٤٤٤منظمات غير ربحية
ــــــــــــــــــ
٨٢,٩٣٥,٥٧٣٧٥,٥٢٣,٧٠٥

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

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

التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط فقط في حال يتحمل الخسارةفإن المصرف االستثماربودائعفيما يتعلق 
.العقد، وإال فهي على رب المال أو الموكل
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مطلوبـات أخرى٢٦

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم
٤٨٨,٧٤٩٦٤٤,٤٥٨دائنون تجاريون

١,٠٣٦,٢٨٥١,٠٦٧,٥١٢قبوالت
٢٢,١٦٠٢٢,١٦٠مبالغ مستحقة لقاء شراء ممتلكات

٢٦٣,١٢٤١٧٨,٨٠٤لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 
٥٠٨,٧٦٦٤٧٠,٤٧٩شيكات بنكية

٢٧٠,٦٤١٢٨٤,١٨٤مخصصات مكافأة الموظفين ومصروفات أخرى
٤٧,٤٢٩٨٣,١٦٠دائنةمحتجزات

١٢٩,٦٦٢١٠٧,٩٧٤المتعاملينمبالغ مستلمة مقدماً من 
١٧١,٣٤٨١٦٣,٨٠٠مصاريف مستحقة

١٥٦,٢٧٩١٢٨,٣٥٠أرباح موزعة غير مطالب بها
١٩٢,٨٦٠١٦٠,١١٤إيرادات مؤجلة

٨,٠٠٩٨,٤٣٥حساب األعمال الخيرية
١١,٨٧٦٧٣حساب التبرعات

٥,٨٢٦١٩,٦٧٦للبدائل الشرعية للمشتقات الماليةالقيمة العادلة السالبة 
٢٨٥,١٩٥٤٠٦,٢٢١أخرى ــــــــــــــــــ

٣,٥٩٨,٢٠٩٣,٧٤٥,٤٠٠
======================

أدوات صكوك تمويلية٢٧

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٢,٧٥٤,٣٧٥٢,٧٥٤,٣٧٥اإلصدار الثاني
١,٨٣٦,٢٥٠١,٨٣٦,٢٥٠الثالثاإلصدار

ــــــــــــــــــ
٤,٥٩٠,٦٢٥٤,٥٩٠,٦٢٥

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

مليون دوالر٧٥٠–اإلصدار الثاني 
بقيمة الشريعة اإلسالميةمتوافقة مع ، قام المصرف بعملية إصدار لصكوك متوسطة المدى٢٠١٠خالل نوفمبر 
مليارات دوالر ٥مليون دوالر أمريكي) كثاني إصدار من برنامج بقيمة ٧٥٠ألف درهم (٢,٧٥٤,٣٧٥

. ٢٠١٥نوفمبرأمريكي. إن هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. تنتهي مدة هذه الصكوك في 
.ق معدل ربح ثابتتوزع أرباح هذه الصكوك في حال تحققها وف
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أدوات صكوك تمويلية (تتمة)٢٧

مليون دوالر٥٠٠–الثالثاإلصدار 
بقيمة الشريعة اإلسالميةمتوافقة مع ، قام المصرف بعملية إصدار لصكوك متوسطة المدى٢٠١١خالل نوفمبر 
مليارات دوالر ٥إصدار من برنامج بقيمة كثالثمليون دوالر أمريكي) ٥٠٠ألف درهم (١,٨٣٦,٢٥٠

. ٢٠١٦نوفمبرأمريكي. إن هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. تنتهي مدة هذه الصكوك في 
ثابت.توزع أرباح هذه الصكوك في حال تحققها وفق معدل ربح

بنود العملية
صول إجارة مملوكة من قبل المصرف، إلى شركة تتضمن عملية اإلصدار نقل ملكية بعض األصول، بما فيها أ

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

إدارته.

هذه األصول، والتي يتوقع أن تكون كافية منيعات الربع سنوية من الدخل المتوقع سيقوم المصدر بدفع التوز
بثمن شراء يساوي حصة ملكية التوزيعات. عند انتهاء مدة الصكوك، يتعهد المصرف بشراء هذه األصول لدفع

٤,٥٩٠,٦٢٥ويا، والتي قد تسالمشترك في ملكيتهاالمتبقية على هذه األصوليةدفعات اإليجارالالمصدر في
مليون ١,٢٥٠ألف درهم (٤,٥٩٠,٦٢٥: ٢٠١٣ديسمبر ٣١(مليون دوالر أمريكي) ١,٢٥٠ألف درهم (

.)دوالر أمريكي)

المـالرأس ٢٨

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

رأس المال المصرح به:
عاديألف) سهم ٣,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٣ألف (٣,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٣بقيمة درهم واحد لكل سهم (
======================

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل:
بداية الفترةكما في 

ألف) سهم عادي٢,٣٦٤,٧٠٦: ٢٠١٣ألف (٢,٣٦٤,٧٠٦
٢,٣٦٤,٧٠٦٢,٣٦٤,٧٠٦لكل سهم): درهم واحد ٢٠١٣بقيمة درهم واحد لكل سهم (

-٦٣٥,٢٩٤)٣٧سندات أسهم صادرة (إيضاح 
ــــــــــــــــــ

كما في نهاية الفترة
ألف) سهم عادي٢,٣٦٤,٧٠٦: ٢٠١٣ألف (٣,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٣٦٤,٧٠٦: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٣لكل سهم (واحدبقيمة درهم
======================
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احتياطيات أخرى٢٩

التغيرات المتراكمة 
في القيم العادلة

احتياطي إعادة
األراضيتقييم

احتياطي تغيرات 
اإلجمالياحتياطي التحوطالعمالت األجنبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

المدرجة بالقيمةاالستثماراتمن تقييم الربحصافي 
١,٩٠٨---١,٩٠٨العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
٣٦٨---٣٦٨الدخل الشامل اآلخر

)٢٥,٠٧٦(-)٢٥,٠٧٦(--، صافياألجنبيةتحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات الفروقات 
٨,٠٩٣-٨,٠٩٣--التحوط في العمليات األجنبيةالربح من

١٣,٦٥٩١٣,٦٥٩---في القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقديةالربح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٦٩,٧١٦()٧,٠٦٧()١٤٩,٨٦٥(١٤٣,٠٠٠)١٥٥,٧٨٤(غير مدققة–٢٠١٤سبتمبر ٣٠كما في 
============================================

)٨٦,٠٥٠()٢٧,٥٢١()٧٣,٣٥٠(١٤٣,٠٠٠)١٢٨,١٧٩(مدققة–٢٠١٣يناير ١كما في 

المدرجة بالقيمةاالستثماراتمن تقييم الخسارة صافي 
)١١,٣١٤(---)١١,٣١٤(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٤٨,٤٧٠(-)٤٨,٤٧٠(--، صافياألجنبيةتحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات الفروقات 
)٣,٦١٢(-)٣,٦١٢(--من التحوط في العمليات األجنبيةالخسارة 

٩,٤٥٠٩,٤٥٠---من تحوط التدفقات النقديةفي القيمة العادلةالربح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣٩,٩٩٦()١٨,٠٧١()١٢٥,٤٣٢(١٤٣,٠٠٠)١٣٩,٤٩٣(غير مدققة–٢٠١٣سبتمبر ٣٠كما في 
============================================

صكوك الشق األول٣٠

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٣,٦٢٩,٦٧٩٣,٦٢٥,٤٩٢صكوك الشق األول
٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 

ــــــــــــــــــــ
٥,٦٢٩,٦٧٩٥,٦٢٥,٤٩٢

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

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

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

مليون دوالر ١١,٧ألف درهم (٤٢,٨٢١، قام المصرف بإعادة شراء صكوك بقيمة اسمية بلغت ٢٠١٤سبتمبر 
(ألف دره٤٧,٠٠٨: ٢٠١٣ديسمبر ٣١أمريكي) ( مليون دوالر أمريكي)). تم تكبد تكلفة اإلصدار ١٢,٨م 

ألف درهم.٣٧,٢٨١البالغة 
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(تتمة)صكوك الشق األول٣٠

(تتمة)صكوك الشق األول
يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه الصكوك على التزامات تعتبر هذه الصكوك دائمة حيث أنه ال

تكون هذه الصكوك قابلة المصرف وفقاً لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.مباشرة من غير ضمان من جانب 
") أو أي تاريخ تاريخ اإلسترداد األولي("٢٠١٨اكتوبر ١٦الفترة المنتهية في دلالسترداد من قبل المصرف بع
وتدفع بشكل نصف%٦,٣٧٥هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربة ربح يكون ودفع للربح وفقاً لحاالت معينة،

الفترة ربح المتوقع بعد السنوات، ويقدر ستالمكونة من يةخالل الفترة األولأشهر ٦في نهاية كل سنوي 
في بيان ةالموزع%. سيتم إظهار دفعات األرباح٥,٣٩٣متوقع منزائداً هامشسنوات٦بليبوريةاألول

.الموحدساهمينالتغيرات في حقوق الم

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

رف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية األحداث التي تستوجب عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمص
أي أوراق مالية أرباح، أو (ب) االسترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على

مساوية للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق أخرىجهة إصدارحقوق ملكية لأيخاصة بالمصرف أو
زامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه المالية التي تنص بنودها على إل

الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.

حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 
سات ، وتماشيا مع برنامج حكومة أبوظبي لتعزيز المالءة المالية لعدد من المؤس٢٠٠٩ابريل ١٦في 

") لصالح دائرة المالية لحكومة إمارة الحكوميةالمصرفية، أصدر المصرف صكوك من الشق األول ("الصكوك
من قبل المساهمين الحكوميةمليار درهم. تمت الموافقة على إصدار هذه الصكوك٢أبوظبي بقيمة اسمية بلغت 

.٢٠٠٩مارس ٢٢خالل االجتماع الغير عادي والذي عقد يوم 

يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه الصكوك على دائمة حيث أنه الالحكوميةهذه الصكوكتعتبر
تكون هذه التزامات مباشرة من غير ضمان من جانب المصرف وفقاً لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.

لمتوقع لهذه الصكوكالربح ايكون وقابلة لالسترداد من قبل المصرف وفقاً لحاالت معينة،الحكوميةالصكوك
% سنوياً خالل الفترة األولى المكونة من خمس سنوات، ويقدر الربح المتوقع بعد هذه السنوات ٦هو الحكومية

%. وسيتم توزيع األرباح المحققة على شكل نصف سنوي. ٢,٣شهور زائداً هامش ٦بإيبورالخمس األولى 
.الموحدالمساهمينات في حقوق في بيان التغيرالموزعةسيتم إظهار دفعات األرباح

وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر على المضاربةيحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي أرباح
هذا الحدث تخلفاً عن سدادها. في حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم بتوزيع األرباح أو في حال األحداث 
التي تستوجب  عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو 

إلغاء أو تخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جهة إصدار مساوية (ب) االسترداد أو شراء أو 
للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق 

تين متتاليتين.ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة مر
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التزامات ومطلوبات طارئة٣١

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

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

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

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

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

٢٠١٤سبتمبر٣٠
مدققة
٢٠١٣ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

المطلوبات الطارئة
٣,٢٥٧,٥١٦٢,٤٦٧,٣٢٤خطابات االعتماد
٩,٤٦٩,٥٩١٩,١٩٠,١٤٤خطابات ضمان

ــــــــــــــــــ
١٢,٧٢٧,١٠٧١١,٦٥٧,٤٦٨
ــــــــــــــــــ

االلتزامات
٤١١,٩٤٨٢٢٦,٢١٠التزامات التسهيالت الغير مسحوبة

٧٩,٠٨٦١٠٣,٠٠٦التزامات لمصاريف رأسمالية مستقبلية
٤٨٣,٧٤٦٦٢٥,٣٣٣قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 

ــــــــــــــــــ
٩٧٤,٧٨٠٩٥٤,٥٤٩

ــــــــــــــــــ
١٣,٧٠١,٨٨٧١٢,٦١٢,٠١٧

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

النقدية وشبه النقدية٣٢

٢٠١٣سبتمبر٢٠١٤٣٠سبتمبر٣٠
ألف درهـمألف درهـم

٨,٤٥٢,٣٨٧٤,٦٨٢,١٣٧األجلنقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة 
األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالمية

١,٩٩٤,٩٥٦٣,١٤١,٦٤٣أخرى، قصيرة األجل
٢,٠٠٠,٣٥٩٩,٣٦١,٦٠٣مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

)٦,٣٥١,٠٠٩()٤,٣٦٢,٠١٦(مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل
ــــــــــــــــــ

٨,٠٨٥,٦٨٦١٠,٨٣٤,٣٧٤
======================
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-٣٧-

ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٣٣

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

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

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

مرابحة ومضاربة إن معدالت الربح المحققة على األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية
قد تراوحت من صفر إلى الفترةالمقدمة إلى أطراف ذات عالقة خالل وتمويل العمالءمع المؤسسات المالية،

في السنة).%٩إلى :  صفر ٢٠١٣(%٩

إن معدالت الربح المدفوعة على مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية وودائع العمالء الموضوعة من أطراف ذات 
في السنة).%٢,٣ى : صفر إل٢٠١٣(في السنة %٢,٣قد تراوحت من صفر إلى الفترةعالقة خالل 

الموحد كاآلتي:المرحليكانت المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة في بيان الدخلالفترةخالل 

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
شركات زميلة 

المجموع آخرونوشركات ائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة–٢٠١٤سبتمبر ٣٠
وكالة معالمضاربة وال،مرابحةالمن الدخل

١,١٥٧-١,١٥٧--مؤسسات مالية
======================================

من المرابحة، المضاربة،الدخل
٩١,٩٩٦١٤٧,٠٤١-٥٣,٩٠٨١,١٣٧من العمالءاإلجارة  وتمويالت إسالمية أخرى

======================================
٧٨٢---٧٨٢إيرادات استثمارات

======================================
٢٨١١٢٣٨٢٣,٢٠٤٣,٨٧٩الرسوم والعموالت، صافي

======================================
٣٢٤--٣٢٤-المصاريف التشغيلية

======================================
٢٦١٨٨١٣٢٣٤٦-األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك

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

غير مدققة–٢٠١٣سبتمبر٣٠
وكالة معالمضاربة وال،مرابحةالمن الدخل

٦٦٢-٦٦٢--مؤسسات مالية
======================================

من المرابحة، المضاربة،الدخل
٩٦,٩٥٤١٥١,٥١٣-٥٣,٧٣٠٨٢٩من العمالءاإلجارة  وتمويالت إسالمية أخرى

======================================
٨,٠٠٠---٨,٠٠٠إيرادات استثمارات

======================================
٢٨١٥١٧٠٧٣,٢٥١٤,٢٩٠الرسوم والعموالت، صافي

======================================
٣٥١--٣٥١-المصاريف التشغيلية

======================================
٦٩٢٧١٧٩١٥٧٤٣٢الموزعة للمودعين وحاملي الصكوكاألرباح 

======================================
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-٣٨-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٣

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
شركات زميلة 

المجموعآخرونوشركات ائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة–٢٠١٤سبتمبر ٣٠
لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و
١,٢٨٨,٩٤٦-١,٢٨٨,٩٤٦--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

٧٨,٤٢٢-٧٨,٤٢٢--مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
ت، إجارة وتمويالمرابحة، مضاربة
٣,٢٧١,٦٥٧٥,٨٠٢,٠٠٩-٢,٤٩٤,٢٦٩٣٦,٠٨٣إسالمية أخرى
١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥---موجودات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٤٩٤,٢٦٩٣٦,٠٨٣١,٣٦٧,٣٦٨٣,٤٥٥,٢٨٢٧,٣٥٣,٠٠٢
=============================================

٧,٦٧٢-٧,٦٧٢--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
٦٧٨٢٠,٣٨٦٥٥,٨١٩٢٦٦,٦١٩٣٤٣,٥٠٢حسابات المودعين

١٨٦١١١٥٧٣٥٤-مطلوبات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٧٨٢٠,٥٧٢٦٣,٥٠٢٢٦٦,٧٧٦٣٥١,٥٢٨
=============================================

-----مسحوبةالتزامات ومطلوبات طارئة غير 
=============================================

مدققة- ٢٠١٣ديسمبر ٣١

مصارفلدى الةوكودائع الاألرصدة و
١,٢٧٦,٠٧٣-١,٢٧٦,٠٧٣--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية 

ت، إجارة وتمويالمرابحة، مضاربة
٣,٢٤٨,٨٩٨٥,٧١٥,٠٢٥-٢,٤٣٣,٥٧٣٣٢,٥٥٤إسالمية أخرى
١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥---موجودات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٤٣٣,٥٧٣٣٢,٥٥٤١,٢٧٦,٠٧٣٣,٤٣٢,٥٢٣٧,١٧٤,٧٢٣
=============================================

٤١,٣٣٢-٤١,٣٣٢--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
١٦٨١٢,٥٢٤٤١,٢٧٩٦٨,٨٥٢١٢٢,٨٢٣حسابات المودعين

١٧٤٣٣٦١٦٣٦٧٣-مطلوبات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٦٨١٢,٦٩٨٨٢,٩٤٧٦٩,٠١٥١٦٤,٨٢٨
=============================================

٨٣٨٣---مسحوبةالتزامات ومطلوبات طارئة غير 
=============================================

مصر، وهناك -إن المصرف ومساهمه الرئيسي يمتلكان حصة مشتركة مسيطرة في بنك أبوظبي اإلسالمي 
).١٩مصر (إيضاح -اتفاقية رسمية للسيطرة المشتركة الستثمارهما في بنك أبوظبي اإلسالمي 
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(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-٣٩-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٣

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

أشهر المنتهية تسعةال
سبتمبر٣٠في 
٢٠١٤

أشهر المنتهية تسعةال
سبتمبر٣٠في 
٢٠١٣

ألف درهـمألف درهـم

٢٢,٧٣٣٢٢,٠٣٣رواتب ومكافآت أخرى
٢,٢٠٠٢,٢٤٩للموظفينمكافآت نهاية الخدمة 

ــــــــــــــــــ
٢٤,٩٣٣٢٤,٢٨٢

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

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

قد تمرهم ألف د٤,٩٠٠تبلغ والتي ٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إن 
.٢٠١٤مارس ٢٦في التي انعقدت السنوية العموميةالجمعيةالمساهمين في عليها من قبل لموافقة ادفعها بعد 
لمجلس اإلدارة بعد ٢٠١٢ديسمبر ٣١المنتهية في سنة الألف درهم متعلقة ب٤,٢٠٠تم دفع،٢٠١٣خالل سنة 

.٢٠١٣مارس ٢٨التي انعقدت في السنوية العموميةموافقة المساهمين في الجمعية 

معلومات القطاعات٣٤

إن القطاعات التشغيلية تعرف على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بأقسام المجموعة والتي يتم مراجعتها دورياً 
وذلك لتوزيع الموارد للقطاعات ولتقييم أدائها. إن المصرفمن قبل صانعي القرارات المتعلقة بعمليات 

هي لغرض تحديد اإلمكانات وتقييم األداء، صرفالمالمعلومات المقدمة إلى صانعي القرارات المتعلقة بعمليات 
منتجات وخدمات ألسواق مختلفة.والتي تقدمللمصرف التاليةاالستراتيجيةعلى أساس الوحدات

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

التجاري.

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

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

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

بما في ذلك اإليجارالتطوير،،، البيعتقوم شركة تابعة للمصرف بأنشطة عمليات الشراء-الخدمات العقارية
.إدارة وإعادة بيع الممتلكات وجميع األنشطة المتعلقةباإلضافة إلى ، األراضي والمباني
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-٤٠-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٤

والغير مدرجة ة الشركات التابعوالفروع الخارجيةل هذا القطاع المكتب الرئيسي،يمث-القطاعات األخرى
أعاله وتشمل أيضاً المصاريف غير الموزعة.

تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات بشكل منفصل بهدف أخذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد 
على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية. وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاعات
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-٤١-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٤

كاآلتي:٢٠١٤سبتمبر ٣٠المنتهية في للفترةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
وتجارية 

خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات مصرفية 
المجموعقطاعات أخرىخدمات عقاريةأسواق المالخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
اإليرادات والنتائج

٣,٣٢٦,٨٠٠)٢١,٣٤٩(٢,١٥٦,٥١٦٨٩٩,٤٨٩١٣٥,٣٧٤١٠٥,٦٥٣٥١,١١٧إيرادات القطاع، صافي
)١,٤٠٦,٥٩٨()٨٦,٤٧٠()٦٠,٧٦٢()٤٧,٧٨٦()٧١,٨٢٥()٢٠٦,٣٦٠()٩٣٣,٣٩٥(مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض، صافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٩٢٠,٢٠٢)١٠٧,٨١٩()٩,٦٤٥(١,٢٢٣,١٢١٦٩٣,١٢٩٦٣,٥٤٩٥٧,٨٦٧أرباح العمليات (هامش)

)٥٧٩,١١٢()١١,٤٣٧()٣,٣١٥(-)٢٠,٩٥٧()٢٥٧,٥٦٦()٢٨٥,٨٣٧(مخصص االنخفاض، صافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,٣٤١,٠٩٠)١١٩,٢٥٦()١٢,٩٦٠(٩٣٧,٢٨٤٤٣٥,٥٦٣٤٢,٥٩٢٥٧,٨٦٧الفترةأرباح (خسائر) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣,١٤٤(--)٣,١٤٤(---مسيطرة غير الحقوق الملكية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,٣٣٧,٩٤٦)١١٩,٢٥٦()١٢,٩٦٠(٩٣٧,٢٨٤٤٣٥,٥٦٣٤٢,٥٩٢٥٤,٧٢٣المتعلقة بمساهمي المصرفالفترةأرباح (خسائر) 
=======================================================================

الموجودات
٣٩,٧٢٨,٢٩٧٣٠,٠٨١,٦٤٥٥,٥٠٨,٩٢٠٢٧,٣٠٩,٦٣٨٢,٧٣٢,٠٢٣٣,٦٠١,١٠٨١٠٨,٩٦١,٦٣١موجودات القطاع

=======================================================================
المطلوبات
٤٥,٨٧٥,٣١٠٢٢,١٤٠,١٥٤٢,٦٦٧,٠٩٨١٨,٥٩٦,٤٤٣٣١٨,٨١٨٥,٩٢٤,٩٦٣٩٥,٥٢٢,٧٨٦القطاعمطلوبات 

=======================================================================
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(تتمة)معلومات القطاعات٣٤

كاآلتي:٢٠١٣سبتمبر ٣٠المنتهية في للفترةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
وتجارية 

خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات مصرفية 
المجموعقطاعات أخرىخدمات عقاريةأسواق المالخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
اإليرادات والنتائج

١,٨٩٢,٩١٣٧٦٠,٤٦٧١٤١,٠٦٥٧٥,٨٩٦١,٧٧٥١٣,٤١١٢,٨٨٥,٥٢٧إيرادات القطاع، صافي
)١,٢١٩,٦٧٥()٨٥,٣٤٦()٥١,٢٦٥()٤٥,٢٧٥()٦٨,٣٤٥()١٦٦,١١٥()٨٠٣,٣٢٩(مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض، صافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٦٦٥,٨٥٢)٧١,٩٣٥()٤٩,٤٩٠(١,٠٨٩,٥٨٤٥٩٤,٣٥٢٧٢,٧٢٠٣٠,٦٢١أرباح العمليات (هامش)

)٥٥٨,٨٧٣()٨,٤٧٣()١٠٨,٨٥٢(٤,٢٨٤)٣٨,٧٤٠()١٦٤,١٥٧()٢٤٢,٩٣٥(مخصص االنخفاض، صافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,١٠٦,٩٧٩)٨٠,٤٠٨()١٥٨,٣٤٢(٨٤٦,٦٤٩٤٣٠,١٩٥٣٣,٩٨٠٣٤,٩٠٥الفترةأرباح (خسائر) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١,٤٠٦()٣٨٧(-)١,٠١٩(---مسيطرة غير الحقوق الملكية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,١٠٥,٥٧٣)٨٠,٧٩٥()١٥٨,٣٤٢(٨٤٦,٦٤٩٤٣٠,١٩٥٣٣,٩٨٠٣٣,٨٨٦المتعلقة بمساهمي المصرفالفترةأرباح (خسائر) 
=======================================================================

الموجودات
٣٠,٩٨٨,٠٠٩٢٥,٥٩٣,٩٨٦٥,٣١٩,٩٥٤٢٩,٨١٦,٦٥٤٢,٧٠٣,٦٢٣٢,٧٢٧,٤٦٦٩٧,١٤٩,٦٩٢موجودات القطاع

=======================================================================
المطلوبات

٣٦,٩٠٩,٥٦١١٧,٦٧٣,٥٩١٢,٤١٦,٣٠٠٢٢,٨٥٥,٤٨١٢٨٥,٣٦٦٤,٠٦٧,٥٠٣٨٤,٢٠٧,٨٠٢مطلوبات القطاع
=======================================================================

المعلومات الجغرافية
الزميلةلمجموعة الناتجة من الفروع والشركات تعمل المجموعة  في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين، محلية ودولية. تمثل اإلمارات العربية المتحدة المنطقة المحلية التي تتضمن عمليات ا

الشركات الزميلة والتابعة خارج ومن خالل وقطر والسودانع العراقوالمصرف الصادرة من فربعملياتالتابعة داخل الدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة والشركات وشركات االئتالف،
عة ، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمالي أصول الدولة. بما أن عمليات المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من ايرادات المجمو

الموجودات والمطلوبات.،ومطلوبات المجموعة ، لذلك لم يتم اإلفصاح عن معلومات القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)
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الماليةإدارة المخاطر ٣٥

أقصى يظهر الجدول مبالغ المقاصة وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. الية للموجودات المالية ناقصاً بقياس تعرضها للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم المرحلة اإلجمتقوم المجموعة 
إن تفاصيل مخاطر االئتمان الناشئة عن الحاالت الطارئة وااللتزامات تم سعار للمرابحة والمضاربة واإلجارة وتمويالت إسالمية أخرى واستثمارات.األتعرضات لمخاطر االئتمان/مخاطر ال

حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.٣١اإلفصاح عنها في إيضاح 

أرصدة وودائع الوكالة مع بنوك 
استثماراتتمويالت إجارةمرابحة وتمويالت إسالمية أخرىمرابحة ومضاربة مع مؤسسات ماليةومؤسسات مالية أخرى

سبتمبر ٣٠
٢٠١٤

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٣
سبتمبر ٣٠

٢٠١٤

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٣
سبتمبر ٣٠

٢٠١٤

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٣
سبتمبر ٣٠

٢٠١٤

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٣
سبتمبر ٣٠

٢٠١٤

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

خاضع النخفاض القيمة بصورة فردية
١٢,٨٠٢-١٣٦,٠٢٤٣٧٢,٤٢١٨٥٤,٧٤٥٦٤٧,٢٦٦----تسهيالت متعثرة

٧٠٣,٨٢٥٦٠٥,٥٦٣١,٠٥٤,٧٦٤١,٤١٠,٧١٣١٢,٨٠٢٩١,٨١٣----مشكوك في تحصيلها
-١٢٩,٨١١١٢٩,٨١١٧٠١,٤٧٠٩٧٤,٥٢٩١٢١,٢٠٠١٩٨,٩٨٥٩١,٨١٣--خسائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٢٩,٨١١١٢٩,٨١١١,٥٤١,٣١٩١,٩٥٢,٥١٣٢,٠٣٠,٧٠٩٢,٢٥٦,٩٦٤١٠٤,٦١٥١٠٤,٦١٥--القيمة اإلجمالية

)٨١,٣٠٨()٩٨,٢٧٧()٧٧٤,٦٣١()٧٦٥,١٤٣()١,٦٦٢,٤٩٩()١,٣٢٨,٣٩٩()١٢٩,٨١١()١٢٩,٨١١(--مخصص محدد النخفاض القيمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

----٢١٢,٩٢٠٢٩٠,٠١٤١,٢٦٥,٥٦٦١,٤٨٢,٣٣٣٦,٣٣٨٢٣,٣٠٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستحق الدفع وغير منخفضة
--٢٢٣,٦٢٤١٢٩,٣٨٠٨٠,٥٨٧١٩٨,٨٩٥----يوما٩٠ًأقل من 

--٢٩١,٨٤٢٣٣٧,٣١٨٧٤٦,٨٧٠٨٣١,٧٤٧----يوما٩٠ًأكثر من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

----٥١٥,٤٦٦٤٦٦,٦٩٨٨٢٧,٤٥٧١,٠٣٠,٦٤٢--
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,٠٥٨,٢٠٤٣,٠٨٦,٣٦٩٢,٣٧٠,٨٢٧٣,٥٧٦,٦٢٤٣٣,٦٢٨,٩٤٣٢٧,٩٦٤,١٠١٣٦,٣٦٥,٤٨٧٣١,٤٣٧,٦٨٧٧,٠١٨,٤٤٢٦,١٤٦,٦٦٢منخفضغيرغير مستحق الدفع أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--)٤٦٨,٦١٩()٥٨٤,٦٦٥()٤٥٥,٢٣٠()٦٠٥,٥٠٥(----مخصص جماعي النخفاض القيمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,٠٥٨,٢٠٤٣,٠٨٦,٣٦٩٢,٣٧٠,٨٢٧٣,٥٧٦,٦٢٤٣٣,٧٥١,٨٢٤٢٨,٢٦٥,٥٨٣٣٧,٨٧٣,٨٤٥٣٣,٤٨٢,٠٤٣٧,٠٢٤,٧٨٠٦,١٦٩,٩٦٩القيم المرحلة
=================================================================================================
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كفاية رأس المال٣٦

٣٠المنتهيتين في للفترة والسنةإن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة 
، استوفت المجموعة كل المتطلبات الفترتين. خالل هاتين على التوالي٢٠١٣ديسمبر ٣١و ٢٠١٤سبتمبر 

المال.الخارجية لقوانين رأس 

٢بازل 

٢٠١٤سبتمبر ٣٠
مدققة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

الشق األول

٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٣٦٤,٧٠٦رأس المال
١,٧٥٩,٥٩٧١,٧٥٩,٥٩٧احتياطي قانوني

٩١١,٦٩٥٩١١,٦٩٥احتياطي عام
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان

١,٩٠٠,٠٦٥٧٤٤,٤٦٦أرباح محتجزة
١,٣٦٠,٤١٧-توزيعات أرباح مقترحة

٢٠,٠٠٠-أرباح مقترح توزيعها لألعمال الخيرية 
)١٣٢,٨٨٢()١٤٩,٨٦٥(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

٥,٦٢٩,٦٧٩٥,٦٢٥,٤٩٢صكوك الشق األول
٧,٥٢٥٥٦,١٨٧مسيطرةالغير حقوق الملكية 

ــــــــــــــــــ
١٣,٤٥٨,٦٩٦١٣,١٠٩,٦٧٨

-)٥٤٣,٣٣٧(الشهرة والموجودات الغير ملموسة
)٣٧٤,٧٠٣()٤٠٤,٢٩٣(لرأس مالالشق األولخصومات

ــــــــــــــــــ
١٢,٥١١,٠٦٦١٢,٧٣٤,٩٧٥إجمالي الشق األول

======================
الشق الثاني

)١٧٨,٧٨٦()١٦٢,٨٥١(في القيم العادلةالتغيرات المتراكمة 
١,٠١٠,٥٢٢٨٩٦,١٣٥التمويليةمخصص انخفاض جماعي للموجودات 

ــــــــــــــــــ
٨٤٧,٦٧١٧١٧,٣٤٩

)٣٧٤,٧٠٣()٤٠٤,٢٩٣(خصومات الشق الثاني لرأس المال
ــــــــــــــــــ

٤٤٣,٣٧٨٣٤٢,٦٤٦الثانيإجمالي الشق 
ــــــــــــــــــ

١٢,٩٥٤,٤٤٤١٣,٠٧٧,٦٢١مجموع أساس رأس المال
======================

معدل مخاطر الموجودات
٨٠,٨٤٠,٣٠٦٧١,٦٩٠,٧٧٠مخاطر االئتمان
٢,٦٥٤,٧٧٠١,٦٨٣,٢٠٨مخاطر السوق

٦,٨٢٦,٧٢٣٤,١٩٣,٩٣٧مخاطر العمليات
ــــــــــــــــ

٩٠,٣٢١,٧٩٩٧٧,٥٦٧,٩١٥مجموع معدل مخاطر الموجودات
====================

نسب رأس المال
%١٦,٨٦%١٤,٣٤مخاطر الموجوداتمن مجموع معدلمجموع رأس المال النظامي كنسبة 

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

%١٦,٤٢%١٣,٨٥مخاطر الموجوداتمجموع معدلالشق األول كنسبة من مجموع
====================

% ١٢تخطت الحد األدنى المطلوب من ٢، إن كفاية رأس المال حسب مقررات بازل ٢٠١٤سبتمبر٣٠لغاية 
%)، تماشياً مع تعليمات المصرف المركزي في اإلمارات العربية المتحدة.١٢: ٢٠١٣ديسمبر ٣١(
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-٤٥-

األرباحتوزيعات ٣٧

ديسمبر ٣١% من رأس المال المدفوع والمتعلقة بالسنة المنتهية في ٣٠,٦٦إن توزيعات األرباح النقدية بقيمة 
% من رأس المال المدفوع ٢٦,٨٧ألف درهم وتوزيعات أرباح سندات أسهم بقيمة ٧٢٥,١٢٣والبالغة ٢٠١٣

ألف درهم، قد تم دفعها بعد الموافقة عليها من قبل ٦٣٥,٢٩٤ديسمبر والبالغة ٣١المتعلقة بالسنة المنتهية في 
.٢٠١٤مارس ٢٦المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي انعقد في 

٢٠١٢ديسمبر ٣١% من رأس المال المدفوع للسنة المنتهية في ٢٤,٤٢تم دفع توزيعات األرباح النقدية بقيمة 
ليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي ألف درهم، بعد الموافقة ع٦٠٠,٦١٦وبلغت 
.٢٠١٣مارس ٢٨أقيم في 

موسمية النتائج٣٨

إن طبيعة عمل المجموعة تجعل الدخل والمصروف يتحققان من دون أي تأثير موسمي. هذه البيانات المالية 
ستحقاق الذي يتطلب تسجيل الدخل والمصاريف بناء على مبدأ اإلتم إعدادهاالمرحلية الموحدة المختصرة قد 

بناء على الكسب أو التحقق وليس على اإلستالم أو الدفع خالل الفترة.

اندماج األعمال٣٩

، قام المصرف باإلستحواذ على األعمال المصرفية التجارية ("األعمال") لبنك باركليز ٢٠١٤ابريل ٦بتاريخ 
سيتم نقل عمالء هذه األعمال إلى المصرف بطريقة متوافقة مع لعربية المتحدة. ("باركليز") في دولة اإلمارات ا

، تمت الموافقة على هذا االستحواذ من قبل ٢٠١٤خالل الربع الثاني من سنة .أحكام الشريعة االسالمية
ألف درهم ٤٣٨,٠١٢المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. قام المصرف بتسجيل مبلغ 

توزيع مخصص ) وذلك على أساس ٢٣ألف درهم كشهرة (إيضاح ١٠٩,٨٨٨كموجودات غير ملموسة ومبلغ 
.سعر الشراء

هذا االستحواذ قد ينتج عنه فرص للمصرف لتنمية أعماله في مجال التجزئة المصرفية وذلك ضمن خطة 
س بزبائن المجموعة الحاليين.المجموعة االستراتيجية للتوسع في قطاعات خارجية من دون المسا
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠

-٤٦-

اندماج األعمال (تتمة)٣٩

كما يلي:قد تم تقييمهاإن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة لألعمال كما في تاريخ االستحواذ 

المسجل عند االستحواذ
ألف درهم

١,١٤٦,٢٤٠سلفيات لموجودات تمويلية (سيتم تحويلها إلى إجارة)
سلفيات لموجودات تمويلية (سيتم تحويلها إلى مرابحات السلع

٧٧٨,١٠٥المتعلقة بالبطاقات المغطاة)
سلفيات لموجودات تمويلية (سيتم تحويلها إلى مرابحات السلع

١٩١,١٤٥المتعلقة بتمويالت الخير)
١,٩٧٤معداتممتلكات و

٤٣٨,٠١٢الموجودات الغير ملموسة والمحددة
ــــــــــ

٢,٥٥٥,٤٧٦إجمالي الموجودات
ــــــــــ

)١,٣٠٤,٨٦٣(ودائع العمالء
)١٣,٤٦٨(أخرىمطلوبات 

ــــــــــ
)١,٣١٨,٣٣١(إجمالي المطلوبات

ــــــــــ
١,٢٣٧,١٤٥القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة

١٠٩,٨٨٨الشهرة الناتجة من االستحواذ
ــــــــــ

١,٣٤٧,٠٣٣نقدي-سعر االستحواذ 
============


