
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصرف أبوظبي اإلسالمي
  شركة مساهمة عـامة

  )غير مدققة(المختصرة  الموحدة المرحلية البيانات المالية
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف

  

  )غير مدققة(المختصرة  الموحدة المرحلية البيانات المالية
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  
  

 رقم الصفحة المحتويات
  

 ١ المختصرة الموحدة المرحلية البيانات الماليةتقرير مراجعة 
  

 ٢ الموحد المرحلي بيان الدخل
  

 ٣ الموحد المرحلي بيان الدخل الشامل
  

 ٤ الموحد المرحلي بيان المركز المالي
   

 ٥ الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  

 ٦ الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية
  

 ٤٥ – ٧ المختصرةالموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
 
 





  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف

  .المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٩ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
- ٢  -  

 بيان الدخل المرحلي الموحد
  )غير مدققة( ٢٠١١سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  فترة الثالثة والتسعة

  
 سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في تسعال سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم إيضاح 

      إيرادات التشغيل
  الدخل من المرابحة، المضاربة، والوكالة مع

 ١٥٤,٧٨٠  ٩٠,٠٢٢  ٤٧,٧٣٥  ٢٤,١٢٨   مؤسسات مالية  
الدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة 

 ٢,٤٦٦,٩٢٧  ٢,٦٧٥,٢٠٤  ٨٧٤,٤٠٦  ٨٦٦,٥٤١  ٥ وتمويالت إسالمية أخرى
 ٤٣,٢٠٥  ٧٧,٧١٩  ٢١,٤٦٨  )١,٥٩٨( ٦ إيرادات إستثمارات) خسائر(

 ٩,١٣٤  ١١,٥٤٩  ١,٥١٦  ٣,٥٣٠   الحصة من نتائج شركات زميلة
 ٢٥٣,١٦٤  ٣٣٥,٣٥٩  ١١٨,١٦٩  ١١٨,٩١٥  ٧ إيرادات الرسوم والعموالت، بالصافي

 ٢١,٣٣٦  ٢٢,٢١١  ١١  ٨,٨١٢   إيرادات فروقات صرف عمالت أجنبية
 الربح من استثمارات في ممتلكات

 
 ٣,٧١٤  ٤,٤٠٣  ١,٢٦٨  ٢,٩٣٤ 

  من استثمارات في عقارات قيدالربح ) الخسارة(
 التطوير  

 
 - )١٤,١٩٦  ٧,٦١٥  )٢,٤٧٣ 

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ   ٢,٣٠٣  ٣,١٣٧  ١,٤٨١  )٣٧٥(  إيرادات أخرى) خسائر(
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ   ٢,٩٦٨,٧٥٩  ٣,٢٢٧,٢١٩  ١,٠٦٣,٥٨١  ١,٠٢٢,٨٨٧   
      

      المصاريف التشغيلية
 )٥٦٢,٩٨٤( )٦٦١,٠٧١( )١٩٩,٣٤٢( )٢٢١,٢٢٨( ٨ الموظفينتكاليف 

 )٢٩٩,٣٨٧( )٣٢٩,١٩٤( )١١٢,٣٧٢( )١٠٩,١٩٢( ٩ مصاريف عمومية وإدارية
 )٥٧,٨٣٩( )٦٦,٣٨٢( )١٨,٤١٦( )٢٤,٢٣٨(  االستهالك

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ   )٤٠٥,٣٧٨( )٥٤٦,١٤٨( )١٦٥,٥٩٣( )١٥٠,٨١٤( ١٠ مخصص االنخفاض، صافي
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ   )١,٣٢٥,٥٨٨( )١,٦٠٢,٧٩٥( )٤٩٥,٧٢٣( )٥٠٥,٤٧٢(  
      

  الربح من التشغيل، قبل التوزيع
 ١,٦٤٣,١٧١  ١,٦٢٤,٤٢٤  ٥٦٧,٨٥٨  ٥١٧,٤١٥   للمودعين وحملة الصكوك   
      

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ   )٧٣٣,٦٩٣( )٦٨٥,٥٢٥( )٢٥٣,٣٢٦( )١٩٨,٣١٨( ١١ الموزع للمودعين وحملة الصكوك
 ========== ========== ========= =========   ٩٠٩,٤٧٨  ٩٣٨,٨٩٩  ٣١٤,٥٣٢  ٣١٩,٠٩٧   الربح للفترة

      
      :يعود إلى

 ٩٠٩,٣٢٢  ٩٣٨,٧٧١  ٣١٤,٥٢٣  ٣١٩,٠٧١   مساهمي المصرف  
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ   ١٥٦  ١٢٨  ٩  ٢٦   حقوق الملكية الغير مسيطرة  
   ٩٠٩,٤٧٨  ٩٣٨,٨٩٩  ٣١٤,٥٣٢  ٣١٩,٠٩٧   ========= ========= ========== ========== 

ربحية السهم األساسية والمخفضة المتعلقة 
 ========== ========== ========== ==========   ٠,٣٤٦  ٠,٣٥٩  ٠,١٢٠  ٠,١٢٢  ١٢ )درهم(باألسهم العادية 

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف

  .المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٩ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
- ٣  -  

  بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
  )غير مدققة( ٢٠١١سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  الثالثة والتسعةفترة 

  
  
 سبتمبر  ٣٠ة أشهر المنتهية في التسع سبتمبر  ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم إيضاح 
      

 ٩٠٩,٤٧٨  ٩٣٨,٨٩٩  ٣١٤,٥٣٢  ٣١٩,٠٩٧   ربح الفترة
      
      إيرادات شاملة أخرى) خسائر(

صافي الخسارة على تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 -  )٣٥,٠١٢( -  )١٢,٩٦٣( ٢٩ الدخل الشامل اآلخر

 ٨٣,٨٩٣  -  ٤٣,٩٠٩  -  ٢٩ في القيم العادلة الستثمارات متاحة للبيعصافي الربح 
 )٣,٠٠٠( )٤,٢٠٠( -  -   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 )٤,٢٨٤( ٢,٤٥٢  ٧,٤٢٦  )٣,٨١٠( ٢٩ فروقات الصرف الناتجة عن التعامل بالعمالت األجنبية
 -  )٢,٤٥٢( -  ٣,٨١٠  ٢٩ األجنبية، صافي تحوط العمليات )خسارة(ربح 

 )٥,٣١٩( ١,١٩٦  )٢,٩٠١( )٦٩٧( ٢٩ في القيمة العادلة من التحوط للتدفقات النقديةربح ) خسارة(
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  
 ٧١,٢٩٠  )٣٨,٠١٦( ٤٨,٤٣٤  )١٣,٦٦٠(  للفترةالدخل الشامل اآلخر ) خسارة(
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  
      

 ٩٨٠,٧٦٨  ٩٠٠,٨٨٣  ٣٦٢,٩٦٦  ٣٠٥,٤٣٧   إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ========= ========= ========= ========= 
      

      :يعود إلى
 ٩٨٠,٦١٢  ٩٠٠,٧٥٥  ٣٦٢,٩٥٧  ٣٠٥,٤١١   مساهمي المصرف  
 ١٥٦  ١٢٨  ٩  ٢٦   حقوق الملكية الغير مسيطرة  
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  
   ٩٨٠,٧٦٨  ٩٠٠,٨٨٣  ٣٦٢,٩٦٦  ٣٠٥,٤٣٧ 
  ========= ========= ========= ========= 
  
  
  





  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف

  .المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٩ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
- ٥  -  

  الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةفترة 

  
  
        مساهمي المصرف العائد إلى  

 أرباح محتجزة احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال  
أرباح مقترح 

 توزيعها

أرباح مقترح 
توزيعها لألعمال 

 الخيرية
احتياطيات 

 المجموع أخرى 
صكوك الشق 

 األول
 ملكيةال حقوق

 مسيطرةغير ال
مجموع حقوق 

 المساهمين
 الف درهم الف درهم ألف درهم الف درهم ألف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم إيضاح 
             

 ٨,١١٠,٦٥٢  ٣,٠٧٥  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٦,١٠٧,٥٧٧  ٤٢,١٢٢  ٦,٨١٦  ٥١١,٧٨٣  ٩٨٤,٠٦٩  ٤٤٣,١٨٢  ١,٧٥٤,٨٩٩  ٢,٣٦٤,٧٠٦   )مدققة( ٢٠١١ يناير ١الرصيد كما في 
  تعديل االنتقال على اعتماد معيار المحاسبة الدولي

  ٣٢,٥٠٢   -   -   ٣٢,٥٠٢   )٥,٧٤٦(  -   -   ٣٨,٢٤٨   -   -   -  ٤  ٩رقم   
 ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  

  ٨,١٤٣,١٥٤   ٣,٠٧٥   ٢,٠٠٠,٠٠٠   ٦,١٤٠,٠٧٩   ٣٦,٣٧٦   ٦,٨١٦   ٥١١,٧٨٣   ١,٠٢٢,٣١٧   ٤٤٣,١٨٢   ١,٧٥٤,٨٩٩   ٢,٣٦٤,٧٠٦    )معدل( - ٢٠١١يناير  ١في 
 ٩٠٠,٨٨٣  ١٢٨  -  ٩٠٠,٧٥٥  )٣٣,٨١٦( -  -  ٩٣٤,٥٧١  -  -  -   )خسارة( الدخل الشامل اإلجمالي

 )٦٠,٠٠٠( -  -  )٦٠,٠٠٠( -  -  -  )٦٠,٠٠٠( -  -  -   ٣٠  أرباح مدفوعة على الشق األول صكوك
  )٥١٢,٣٧١(  )٥٨٨( -   )٥١١,٧٨٣( -  -  )٥١١,٧٨٣( -  -  -  -  ٣٧  ارباح موزعة مدفوعة

  )٦,٨١٦( -  -   )٦,٨١٦( -   )٦,٨١٦( -  -  -  -  -    خيريةال الجمعياتارباح موزعة مدفوعة إلى 
 ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  

  ٨,٤٦٤,٨٥٠   ٢,٦١٥  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٦,٤٦٢,٢٣٥   ٢,٥٦٠   -    -    ١,٨٩٦,٨٨٨  ٤٤٣,١٨٢  ١,٧٥٤,٨٩٩  ٢,٣٦٤,٧٠٦    )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 
  ========= ========= ========= ========= ========= ========== ========== ========== ========== ========= ========== 
             

 ٧,١٤٤,٥٣٦  ٢,٨٥٥  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٥,١٤١,٦٨١  )٢٤,٤٥٧( ١,٠٢٨  ٣٩٤,١١٨  ٧٢٤,٦٣٢  ٣٢١,٢٩٧  ١,٧٥٤,٤٧٥  ١,٩٧٠,٥٨٨   )مدققة( ٢٠١٠ يناير ١الرصيد كما في 
 ٩٨٠,٧٦٨  ١٥٦  -  ٩٨٠,٦١٢  ٧٤,٢٩٠  -  -  ٩٠٦,٣٢٢  -  -  -    الدخل الشامل اإلجمالي

 )٦٠,٠٠٠( -  -  )٦٠,٠٠٠( -  -  -  )٦٠,٠٠٠( -  -  -   ٣٠  أرباح مدفوعة على الشق األول صكوك
  -  -  -  -  -  -   )٣٩٤,١١٨( -  -  -   ٣٩٤,١١٨    إصدار أسهم منحة

  )١,٠٢٨( -  -   )١,٠٢٨( -   )١,٠٢٨( -  -  -  -  -    خيريةال الجمعياتارباح موزعة مدفوعة إلى 
 ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  

 ٨,٠٦٤,٢٧٦  ٣,٠١١  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٦,٠٦١,٢٦٥  ٤٩,٨٣٣  -  -  ١,٥٧٠,٩٥٤  ٣٢١,٢٩٧  ١,٧٥٤,٤٧٥  ٢,٣٦٤,٧٠٦    )غير مدققة( ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 
  ========= ========= ========= ========= ========= ========== ========== ========== ========== ========= ==========   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف

  .المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٩ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
- ٦ -  

  الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر لتسعةافترة 

  سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في التسع    
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  إيضاح  

        األنشطة التشغيلية
  ٩٠٩,٤٧٨   ٩٣٨,٨٩٩     الربح للفترة
        :لبنود التاليةتعديالت ل

  ٢,٩٣٩   ٣,٩٥٦   ٢٠  استهالك إستثمارات في ممتلكات  
  ٥٤,٩٠٠   ٦٢,٤٢٦     ستهالك ممتلكات ومعداتا  
  )٩,١٣٤(  )١١,٥٤٩(    الحصة من نتائج شركات زميلة  
  )٩٣٦(  )١٩(  ٦  إيرادات األرباح الموزعة  
  -   )٤٨,٩٦٨(  ٦  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائراستثمارات بيع أرباح محققة من   
  -   ١٤,٠٩٧   ٦  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرغير محققة على استثمارات  خسارة  
  )٢١(  -    ٦  محققة من استثمارات متاحة للبيعأرباح   
  )٣,٠٤١(  -    ٦  محققة من بيع استثمارات المتاجرةأرباح   
  )٢,٢٣١(  -    ٦  محققة من استثمارات المتاجرة أرباح غير  
  )٢٩(  )٤٧(    ومعداتممتلكات  ربح من بيع  
  ٤٠٥,٣٧٨   ٥٤٦,١٤٨   ١٠  مخصص االنخفاض، صافي  
  -   ٧٣     خسارة من بيع استثمارات في ممتلكات  
  ــــــــ  ــــــــ     )٣٦,١٥٢(  )٩,٣٦٥(    من بيع عقارات قيد التطويرأرباح   

 ١,٣٢١,١٥١  ١,٤٩٥,٦٥١   والمطلوبات التشغيليةالتغييرات في الموجودات قبل أرباح العمليات 
       

 -  )٢,٠٥٤,٩١٤(   شراء سندات إبداع
 )٢٢٤,١٦٧( ٢٤٨,٣١٧    والمؤسسات المالية االخرىاإلسالمية ايداعات الوكالة مع المصارف األرصدة و في )الزيادة(النقص 

  ٤,٢٥١,٣٠١   ٣,٠٠٢,٠٧٠     النقص في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية
  )٢,٣٧٩,٣٨٨(  )٣٥٧,٤٢٠(   الزيادة في المرابحة وتمويالت اسالمية اخرى

  )٤,٦٦٥,٠٣٢(  )٥٩٥,٧٣٩(   الزيادة في تمويالت اإلجارة
  -   )١,٩٤٢,٧٨٩(   بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرشراء استثمارات 

 -  ١,٣٠٦,٩٤٧    األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل متحصالت من بيع استثمارات 
 )١,٢٣١,٨٩٢( -     شراء استثمارات للمتاجرة

 ١,١٥٨,٦٠٨  -    متحصالت من بيع استثمارات للمتاجرة
  )٥,٩٧٩(  )٤٢٩,٨٩٠(   في موجودات أخرى الزيادة

  )٤٠٣,٩٨٣(  )٣٩٠,٤٦٧(   النقص في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية
  ٥,٨١٨,٢٦٦   )٢,١٢١,٨٤٧(   المودعينالزيادة في حسابات ) النقص(
  ــــــــ  ــــــــ     ٣١١,٧٢٥   )١٧,٢٣٣(   الزيادة في مطلوبات أخرى) النقص(

  ٣,٩٥٠,٦١٠   )١,٨٥٧,٣١٤(    من العمليات) المستخدم في(النقد 
  ــــــــ  ــــــــ     )٣,٠٠٠(  )٤,٢٠٠(    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

  ــــــــ  ــــــــ     ٣,٩٤٧,٦١٠   )١,٨٦١,٥١٤(    من األنشطة التشغيلية) المستخدم في(صافي النقد 
        
        االستثماريةنشطة األ

  ٩٣٦   ١٩   ٦  المتحصلةاألرباح الموزعة 
  -   )٧٨,٠٤٥(    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجة  تاستثماراشراء 

  -   ٤١٠,٨٤٩     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجةمتحصالت من بيع استثمارات 
  )١٣١,٠٩٧(  -      شراء استثمارات متاحة للبيع

  ٥٨,٨٦٧   -     متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع
  )٩٠,٦٤٤(  ١,٧١٠    استثمارات في شركات زميلة

  -   ٢٤٨    متحصالت من بيع استثمارات في ممتلكات
  )٦٩,٩٤٧(  )١٦,٤٤٦(  ٢١  إضافات إلى عقارات قيد التطوير 

  ٨٢,٩٦٣   ٢٢,٢٤٦     متحصالت من بيع ممتلكات قيد التطوير
  )٢٢٨,٢٦٣(  )١٥٧,٨٠٩(    شراء ممتلكات ومعدات

  ــــــــ  ــــــــ     ٢٩   ٦٦     متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
  ــــــــ  ــــــــ     )٣٧٧,١٥٦(  ١٨٢,٨٣٨     االستثماريةنشطة األ) المستخدم في(من  نقدالصافي 

        األنشطة التمويلية
  )٦٠,٠٠٠(  )٦٠,٠٠٠(  ٣٠  إلى حكومة أبوظبي أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول

  )٢,١٤٤(  )٤٦٥,٦٤٢(    توزيعات أرباح
  )١,٠٢٨(  -      توزيعات أرباح لألعمال الخيرية

  ـــــــــ  ـــــــــ     -   ٢٤٤,٥٨٩     )الثانيالعدد (متحصالت من بيع إعادة شراء صكوك 
  ـــــــــ  ـــــــــ     )٦٣,١٧٢(  )٢٨١,٠٥٣(    المستخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد 

        
  ٣,٥٠٧,٢٨٢   )١,٩٥٩,٧٢٩(    ية وشبه النقديةنقدالفي  الزيادة )النقص(
        

  ـــــــــــ  ـــــــــــ     ١٠,٦٥٥,٣١٣   ١٥,٩٥٥,٩٠٣     يناير  ١كما في  النقدية وشبه النقدية
    ==========  ==========      ١٤,١٦٢,٥٩٥   ١٣,٩٩٦,١٧٤   ٣٢   سبتمبر ٣٠كما في  النقدية وشبه النقدية
، الصكوك من العمالء ومؤسسات مالية أخرى، المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية، التمويل اإلسالمية المصارف ىقدية من أرصدة وودائع الوكالة لدأنشطة التدفقات الن

  :وودائع العمالء هي كالتالي اإلسالمية
  

  ==========  ==========      ٢,٤٧١,٩٨٨   ٢,٥٥٢,٩٥٩     األرباح المستلمة
  ==========  ==========      ٤٩٧,٨٦٩   ٤٣٩,٦٠٤   ١١  وحاملى الصكوك للمودعيناألرباح المدفوعة 
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  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٧ -  

  
  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

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

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

ية من خالل ستثماربتقديم جميع الخدمات المصرفية، التمويلية واال") المجموعة("يقوم المصرف وشركاته التابعة   
، الوكالة والصكوك وأدوات جارةاإلالية متنوعة مثل المرابحة، االستصناع، المضاربة، المشاركة، أدوات م

عقود تأسيس ل اًووفق، الرباالشريعة اإلسالمية، التي تحرم  مبادئ وأحكامل اًوفقإن أعمال المصرف تتم . أخرى
  .شركات التابعة للمجموعةال

  
وفرع  فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة ٦٦يمتلك المصرف  باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي،  

تتضمن نشاطات المكتب الرئيسي  المختصرة الموحدةالمرحلية إن هذه البيانات المالية . واحد في العراق
  .للمصرف، الفروع، الشركات التابعة والشركات الزميلة

  
  .بوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، أ٣١٣ب .إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للمصرف هو ص  

  
أكتوبر  ٢٥للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة في المختصرة الموحدة المالية المرحلية تم اعتماد إصدار البيانات   

٢٠١١.  
  
  تعريفات  ٢
  

  :وتعريفاتها محددة كاآلتي المختصرة الموحدةالمرحلية البيانات المالية المصطلحات التالية هي المستخدمة في   
  

  المرابحـة     
 أوحقيقة (سهما مملوكا لها وفي حيازتها  أوسلعة  أوهي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصال عينيا   

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

  االستصناع  
عينا تصنعها له بحيث يتفقان على  تبيع بموجبه) المستصنع(والمتعامل ) الصانع(هو عقد بين المجموعة   

تقوم . مواصفاتها الدقيقة وثمن البيع وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة والمواد الالزمة على المجموعة
ل تتعاقد معه ومن ثم تقوم وامن خالل مق أوالعين محل عقد االستصناع بنفسها ) صناعة(المجموعة بتطوير 

  . فات المتفق عليها في تاريخ التسليم المتفق عليهبتسليمها للمتعامل بنفس المواص
  

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

 جارةموصوفا في الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإل أو) استأجرته 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   

    .بدون مقابل أو ربح القرض عند أجلالقرض  مبلغبسداد نفس 
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٨ -  

  
  
  )تتمة(تعريفات   ٢
  

  المشاركة  
في ملكية  أوجديد،  أوي معين، قائم استثمارهي عقد بين المجموعة والمتعامل يساهمان بموجبه في مشروع   

أو لوقت محدود والذي من خالله تتخذ المجموعة عدة ترتيبات مع العميل لتبيع ، إما بصفة مستمرة أصل معين
يتم ). المشاركة المتناقصة(بحيث تنتهي بتملك المتعامل لمحل المشاركة بشكل كامل  له حصتها في المشروع

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

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

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

  .وإال فهي على رب المال ،المضاربة
  

  ستثمارباال ـالةالوكـ  
مبلغا من المال ) الوكيل(لآلخر ) الموكل -األصيل(هي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم أحد الطرفين   

وقد يضاف  ،وتكون عمولة الوكيل محددة بمبلغ مقطوع ،للوكالة ه حسب شروط وبنود محددةاستثمارب هويوكل
يتحمل الوكيل الخسارة . كربح تحفيزي للوكيل على حسن األداء إليها ما زاد عن نسبة محددة من الربح المتوقع

  .مخالفة أي من شروط وبنود عقد الوكالة، وإال فهي على األصيل أو/والتقصير  أوفي حالة التعدي 
  

  الصكوك  
موصوفا  أوسيؤجر سواء كان قائما  أومؤجر، (ية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أصل معين واوثائق متس  

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

 أوالسلع المترتبة في الذمة،  أومن الحقوق  أوحملة الصكوك مالكين لحصتهم الشائعة من األصول المؤجرة، 
  .المضاربة أومن أصول مشروعات الشركة 

  
  
  أساس اإلعداد   ٣
  
  افادة التقيد  ٣,١.أ

أحكام وقواعد ووفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية،  المختصرة الموحدةالمرحلية البيانات المالية تم إعداد   
سنة  ٨االتحادي رقم قانون الللمجموعة ومتطلبات  الرقابة الشرعيةوكما تقررها هيئة الفتوى  اإلسالمية الشريعة
  ).بصيغة معدلة(اإلمارات العربية المتحدة لدولة  ١٩٨٤

 
  العرف المحاسبي  ٣,١.ب

بالقيمة  اتستثماراال اوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عد المختصرة الموحدةالمرحلية البيانات المالية تم إعداد   
 :سابقاً(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  االستثماراتالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 

لمشتقات المالية والتي تم قياسها ل والبدائل الشرعية، )متاحة للبيع اتاستثمارلغرض المتاجرة،  المحتفظ بها
  .المعاد تقييمها واألرض التي تم إدراجها بالقيمة بقيمتها العادلة

  
وهي العملة ) الدرهم(متحدة بدرهم اإلمارات العربية ال المختصرة الموحدةالمرحلية البيانات المالية تم إعداد   

  .لقد تم عرض المبلغ ألقرب ألف، إال إذا تم اإلشارة إلى غير ذلك. المصرفبها  تداولالتي ي
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٩ -  

  
  
  )تتمة(أساس اإلعداد   ٣
  
  البيانات الماليةأساس توحيد   ٣,١.ج
  

  :من البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة له التالية المختصرة الموحدةالمرحلية تتكون البيانات المالية   
  

 الملكيةنسبة    
 ٢٠١٠ ٢٠١١ بلد المنشأ النشــاط 
     

  أبوظبي اإلسالمي لألوراق المالية
 % ٩٥ % ٩٥ العربية المتحدةاإلمارات  خدمات الوساطة في األسهم .م.م.ذ  

 %١٠٠ %١٠٠ اإلمارات العربية المتحدة في العقارات استثمارات .م. م. شركة بروج العقارية ذ
 %١٠٠ %١٠٠ بي في أي خدمات الوساطة في األسهم ١أديب انفست 

 -  -  جزر الكيمان إصدار صكوك * أديب صكوك كومبني ليمتد
 %١٠٠ %١٠٠ اإلمارات العربية المتحدة تزويد القوى العاملة .م. م. شركة كوادر للخدمات ذ

  
المصرف  البنك ليس لديه أي عقد مباشر في أديب صكوك كومبني ليمتد و تعتبر شركة تابعة بحكم سيطرة*   

  .على عملياتها
  

غير مباشر، بمتابعة  أوإن الشركة التابعة هي شركة يمكن للمصرف أن يمارس عليها السيطرة، بشكل مباشر   
عمليات المختصرة الموحدة المرحلية تتضمن البيانات المالية . لإلستفادة من نشاطها تشغيليةإجراءاتها المالية وال

يتم توحيد الشركات التابعة عند تاريخ االستحواذ، وهو التاريخ . الشركات التابعة التي يسيطر عليها المصرف
يتوقف المصرف عن توحيد الشركات التابعة . لسيطرة على هذه الشركاتالذي بموجبه يصبح للمصرف قدرة ا

  .في التاريخ الذي تتوقف عنده قدرة المصرف على السيطرة
  

 استخداممتوافقة مع تلك التي يتبعها وب فترةللشركات التابعة في المرحلية المختصرة البيانات المالية تم إعداد   
واألرباح والخسائر  ،جميع األرصدة، المعامالت، اإليرادات والمصروفاتتم استبعاد . سياسات محاسبية متوافقة

  .الناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة
  

الحصة الغير مملوكة من قبل المجموعة في صافي األرباح وصافي الموجودات في  حقوق غير المسيطرةالتمثل   
، بيان الدخل الموحد المرحلي منفصلةً في بيان الدخل حقوق الملكية الغير مسيطرةيتم إدراج . الشركات التابعة
  .وفي بيان المركز المالي الموحد ضمن حقوق المساهمين منفصلةً عن حقوق مساهمي المصرف الشامل الموحد

  
  

  القرارات والتقديرات الهامة  ٣,٢
  

 أن اإلدارة من يتطلب الدولية المالية التقارير لمعايير وفقاً المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات إعداد إن  
 المعلنة المبالغ وعلى المحاسبية السياسات تطبيقات على تؤثر التي واالفتراضات التقديرات بوضع تقوم

 على واالفتراضات التقديرات هذه تؤثر كما. الطارئة االلتزامات عن واإلفصاح المالية والمطلوبات للموجودات
  .العادلة القيمة في للتغيرات باالضافة والمخصصات والمصروفات اإليرادات
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  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ١٠ -  

  
  

  )تتمة( القرارات والتقديرات الهامة  ٣,٢
  

 بصورة ويتم. التالية المالية السنوات في المعلنة المبالغ على واالفتراضات والتقديرات األحكام تلك تؤثر قد  
 ، خاص وبشكل. عديدة أخرى وعوامل التاريخية الخبرة على ترتكز وهي واألحكام التقديرات تلك تقييم مستمرة
 حجم تحديد أجل من المستقبلية النقدية التدفقات وتوقيت حجم تقدير في االدارة قبل من أحكام وضع يتطلب

 ولتخفيض. بالتكلفة المطفأة ولالستثمارات تحصيلها في المشكوك للقروض الالزمة القيمة انخفاض مخصصات
. المستقبلية النقدية التدفقات تقدير من لتتمكن محددة معايير بوضع المجموعة قامت ، الموضوعية عامل أثر

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

  
، األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة في المختصرة الموحدة المرحليةفي إطار إعداد هذه البيانات المالية   

تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات هي نفسها التي تطبق على البيانات المالية 
  :ما عدا ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية الموحدة 

  
  الممتلكات والمعدات  
المتوقع  تخدامعمرها االنتاجي المقدر، والذي يعتمد على االستستهلك تكلفة الممتلكات والمعدات على طول   

دة تقيم العمر اخالل الفترة، قامت االدارة باع. االستهالك المادي، والذي يعتمد على عوامل تشغيليةولألصل، 
 وأدىحالي والحق بأثر  م هذه تم تطبيقهيدة التقياأثر اع. عاماً ٢٥عاماً بدآل من  ٤٠االنتاجي للمباني ليصبح 

 سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  ألف درهم ٤,٩٥٨ إلى االنخفاض في مصروفات االستهالك بقدر
٢٠١١.  

  
  
  السياسـات المحاسبيـة  ٤
  

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي نفسها المستخدمة   
  :، فيما عدا التالي٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في للمجموعة  الموحدة الماليةفي تحضير البيانات 

  
  اإلعتراف والقياس: األدوات المالية -  ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   
طبيق بتاريخ يسبق موعد الت ،األدوات المالية ٩طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   

أي التاريخ الذي قامت فيه (موعداً لتطبيقه األولي  ٢٠١١يناير  ١الفعلي، وقد اختارت المجموعة تاريخ 
وقد تم تطبيق المعيار بأثر رجعي، وكما هو مسموح به في المعيار ). المجموعة بتقييم موجوداتها المالية القائمة

  .أرقام المبالغ المقارنة دراجإ، لم يتم إعادة ٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  

نموذج على أساس  أن يتم تصنيف كافة الموجودات المالية ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يتطلب   
تقاس الموجودات . إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات الماليةاألعمال 

  :العادلة أو التكلفة المطفأة على أساس كل ما يليالمالية  إما بالقيمة 
  

 إلدارة الموجودات المالية، و نموذج األعمال  . أ
  .خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية  . ب

  
بموجب البالغ رقم ") SCA("بية المتحدة في دولة اإلمارات العر السلعوفقاً لمتطلبات هيئة األوراق المالية و  

عن السياسات المحاسبية المتعلقة فيما يلي قد تم اإلفصاح ، ل٢٠٠٨أكتوبر  ١٢بتاريخ  ٢٦٣٥/٢٠٠٨
  .باالستثمارات في األوراق المالية
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ١١ -  

  
  
  )تتمة( السياسـات المحاسبيـة  ٤
  

  )تتمة(اإلعتراف والقياس : األدوات المالية -  ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   
  

  ):٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم حسب المعيار (تصنيف   
  

  المطفأةالموجودات المالية بالتكلفة   
تحقق تشمل تمويالت المتعاملين واالستثمار في الصكوك، بالتكلفة المطفأة في حال التي و يتم قياس أدوات الدين  

  :الشرطين اآلتيين
  

االحتفاظ بالموجودات بغرض جمع التدفقات إذا كان األصل محتفظاً به وفقاً لنموذج أعمال يهدف إلى  •
 النقدية المتعاقد عليها؛ و

ن البنود التعاقدية للموجودات المالية مواعيد محددة للتدفقات المالية المتعلقة حصرياً بأصل إذا كان ينشأ م •
  .والربح المتعلق بأصل المبالغ غير المسددةالمبالغ 

  
  .العادلة بالقيمةميع الموجودات المالية األخرى يتم قياس ج  

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

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

  
تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  التكلفة المطفأة أدوات الدين التي ال تتطابق مع مبدأإن   

FVTPL .خالل بالقيمة العادلة من  المطفأة والتي صنفت مبدأ التكلفةالتي تتطابق مع  باإلضافة إلى أدوات الدين
القيمة ب الدينف أداة يتصن يمكن .األرباح والخسائر عند االعتراف المبدئي بالتماشي مع نموذج األعمال للبنك

ل عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقل FVTPL العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
االعتراف بالمكاسب أو  وأقياس الموجودات أو المطلوبات  منتظهر تناقض القياس أو االعتراف التي قد 

  .ةمختلف بأسسالخسائر عليها 
  

 FVTPLالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تكلفة المطفأة إلى المن  يتم إعادة تصنيف أدوات الدين  
 ز إعادة تصنيف أدوات الدينال يجو. المطفأةبحيث ال تتحقق شروط مبدأ التكلفة عندما يتم تغيير نموذج العمل 

  .المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي
  

  )"FVTOCI"(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
استثمارات أن تصنف ) على أساس كل أداة على حدة(بما ال يقبل النقض  أن تقوم باختيارمكن للمجموعة ي  

ال يسمح . عند االعتراف المبدئي FVTOCIأدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 إذا كان االستثمار بأداة الملكية محتفظ به FVTOCIالتصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  .لغرض المتاجرة
  

  :تعتبر الموجودات المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا  
  

 تقبل القريب، أوسمشراؤها أساساً لغرض بيعها في التم  •
ها المجموعة ولها طابع فعلي حديث االعتراف المبدئي جزء من أدوات مالية محددة تدير كانت عند •

 للحصول على أرباح في فترات قصيرة، أو
    .أو كضمان ماليفعالة كانت أدوات مشتقة غير مصنفة كأداة تحوط  •
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ١٢ -  

  
  
  )تتمة( السياسـات المحاسبيـة  ٤
  

  )تتمة(اإلعتراف والقياس : األدوات المالية -  ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   
  

  )٩حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (القياس   
  

  المطفأةالتكلفة   
ويتم . بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص انخفاض القيمة متعاملينلايتم قياس الموجودات المالية وتمويالت   

في ذلك بما  ،وات والخصوماتيتم إدراج العالو .استخدام طريقة معدل الربح الفعلياحتساب التكلفة المطفأة ب
  .لألداة المعنية ويتم إطفائها وفقاً لمعدل الربح الفعلي لألداة الدفتريةضمن القيمة  ،تكاليف المعاملة األولية

  
  )"FVTPL"(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   
من خالل األرباح أو الخسائر المالية رير افي نهاية تاريخ التقيتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة   

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

  
  )"FVTOCI"(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
ويتم قياسها الحقاً . ستثمارات في أدوات الملكية مبدئياً بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعاملةإليتم قياس ا  

البيان الموحد بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة تحت بند 
عند استبعاد . ضمن حقوق المساهمين لمتراكمة في القيم العادلةوتضاف التغيرات ا لإليرادات الشاملة األخرى

أصل مالي، فإن تراكم األرباح أو الخسائر والتي تم إضافتها مسبقاً في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة ال 
ات المعيار وفقاً لمتطلب .محتجزةيتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية المقاسة  ٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
FVTOCI يتم اختبار االنخفاض في القيمة عليهاال .  

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

  .السوقية المعلنة
  

  :على واحدة من التالي بناءالقيمة العادلة يتم قياس  ،ق نشطةاسولها أال يوجد  التي لالستثمارات األخرى  
  

 .التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة •
 تداول الوسطاء •
 المعامالت األخيرة •
 نماذج خيار التسعير •
  صافي قيمة الموجودات •

  
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات الملكية في بيان الدخل الموحد عندما ينشأ   

حق المجموعة في استالم هذه التوزيعات، إال إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من 
  .تكاليف االستثمار
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ١٣ -  

  
  
  )تتمة( السياسـات المحاسبيـة  ٤
  

  )تتمة(اإلعتراف والقياس : األدوات المالية -  ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   
  

  )تتمة( )٩حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (القياس   
  

الدولي  عياراألولي للم التطبيقالموجودات المالية للمجموعة كما في تاريخ  وتقييم جميعقامت اإلدارة بمراجعة   
  :ونتج اآلتي ٩رقم   إلعداد التقارير المالية

  
والتي تحقق شروط المحتفظ بها للمتاجرة،  باستثناء تلكن واالستثمار في الصكوك الزبائتمويالت تم قياس  •

 و المطفأة؛التكلفة ب المعيار،
بالقيمة العادلة من خالل ات المجموعة في أدوات الملكية الغير محتفظ بها للمتاجرة استثمارتم تصنيف  •

 ). FVTOCI(الدخل الشامل اآلخر 
  

، وفقاً لألحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير بأثر رجعيفي السياسات المحاسبية قد تم تطبيقه  التغير  
  .أرقام المقارنة غير متطلبحيث أن إعادة إدراج ، ٩المالية رقم 

  
  :كما يلي) ٢٠١١يناير  ١(تأثير هذا التغيير في السياسات المحاسبية في بداية الفترة   

  

 
  التغيرات المتراكمة في
 المحتجزةاألرباح  إحتياطي القيمة العادلة

 ألف درهم ألف درهم 
    ـــــــــــــــــــــ   :بسبب إعادة تصنيف الموجودات المالية

 ٦,٥٢١  -   FVTPL استثمارات تقاس بـ 
  خسائر االنخفاض FVTOCI - استثمارات تقاس بـ 

 ٣١,٧٢٧  )٣١,٧٢٧( سابقةالالمتراكمة في البيان الدخل الموحد في السنوات   
 ــــــ ــــــ   -  ٢٥,٩٨١  بالتكلفة المطفأة استثمارات مدرجة

  )٣٨,٢٤٨  )٥,٧٤٦   =======  =======  
  

وحد خالل الفترة الحالية، لتأثر بيان الدخل الم ٩يتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  لو لم  
المقاسة بـ التغيرات في القيمة العادلة في استثمارات ألف درهم نتيجة  ٥٩٥ بانخفاض في األرباح بمقدار

FVTPL.  
  

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مزيداً من التفاصيل المطلوبة، والتي تعكس  من ١٨يبين إيضاح   
نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  س الجديد للموجودات المالية للمجموعةالتصنيف والقيا

٩.  
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  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ١٤ -  

  
  
  )تتمة( السياسـات المحاسبيـة  ٤
  

  ٣٩لمحاسبة الدولي رقم حسب معيار ااألدوات المالية 
i( التصنيف ) ٣٩حسب معيار المحاسبة الدولي رقم(  

موجودات مالية ومطلوبات مالية بالقيمة العادلة من : تقوم المجموعة بتصنيف أدواتها المالية إلى الفئات التالية  
المتاحة للبيع  ستثماراتواال أخرى، المضاربة وتمويالت إسالمية جارة، المرابحة، اإلالخسائر أوخالل األرباح 

  . ها عند االعتراف المبدئياستثماراتوتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف . ستحقاقالمحتفظ بها لال ستثماراتواال
  

  الخسائر أومطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  أوموجودات مالية 
مطلوبات مالية محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مالية  أوموجودات مالية : فئتين فرعيتين علىتشتمل هذه الفئة   

ويتم تصنيف الموجودات . الخسائر أومصنفة منذ البداية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  ماليةمطلوبات  أو
 أوالمطلوبات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا تمت حيازتها بصورة رئيسية بغرض البيع  أوالمالية 
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من . لشراء على المدى القصيرإعادة ا

الخسائر عندما تتم إدارة الموجودات والمطلوبات وتقييمها وإعالنها بشكل داخلي على أساس  أوخالل األرباح 
وافق الذي كان سوف يحدث إذا لم يتم إجراء تقليل عدم الت أوأدى التصنيف إلى إنهاء  حالفي  أوالقيمة العادلة؛ 

  .التصنيف
  

  مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة أوموجودات مالية   
تشتمل الموجودات المالية ذات الدفعات المالية الثابتة أو المتوقعة على األرصدة والودائع لدى مصارف   

لمرابحة واإلجارة والمضاربة وتمويالت ومؤسسات مالية أخرى والمرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية وا
وتنشأ عندما تقوم المجموعة بتقديم أموال بشكل . هذه الموجودات غير مدرجة في السوف النشط. إسالمية أخرى

على المجموعة    المطلوبات المالية هي المطلوبات التي تفرض. مباشر للعميل مع عدم وجود نية للمتاجرة بالدين
يم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى أو استبدال أدوات مالية تحت شروط معينة قد إلتزامات تعاقدية لتقد

  .تكون غير مناسبة للمجموعة
  

بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ  خرىيتم إدراج الحسابات وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية األ  
  .مخصصات، إن وجدت أومشطوبة 

  
  .مع مؤسسات مالية بالتكلفة ناقصاً المخصصات واألرباح المؤجلة والمضاربةيتم إدراج المرابحة   

  
اإلسالمي من مديني المرابحة، المضاربة، اإلستصناع، والبطاقات اإلسالمية المغطاة وتمويالت  التمويليتكون   

  .أخرىإسالمية 
  

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

  .و أرباح مؤجلة انخفاضبالتكلفة ناقصاً أية  خرىيتم إدراج التمويالت اإلسالمية األ  
  

يتم تصنيف اإلجارة كإيجار تمويلي عندما يقوم المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر باستخدام عقود   
ع في نقل جميع المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية األصول مستقلة بناء على استحقاق اإليجار ونتائج البي

تعرض األصول المؤجرة اإليجار التمويلي للموجودات لفترات إما أن تكون تقديرية أو  .جرة إلى المستأجرؤالم
يتم إدراج األصول المؤجرة بمبالغ مساوية . تغطي جزء رئيسي من العمر اإلنتاجي المقدر لمثل هذه الموجودات

الذي يشتمل على الدخل المكتسب ناقص القيمة المنخفضة وصافي االستثمار المعلق في اإليجارات ل
  .للمخصصات
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  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ١٥ -  

  
  
  )تتمة(السياسـات المحاسبيـة   ٤
  

  )تتمة( ٣٩حسب معيار المحاسبة الدولي رقم األدوات المالية   
  

i(  التصنيف ) تتمة( )٣٩حسب معيار المحاسبة الدولي رقم(  
  

   ستحقاقلالالمحتفظ بها 
محددة وذات تواريخ  أوذات دفعات ثابتة  بالموجودات المالية ستحقاقالمحتفظ بها لال ستثماراتتتمثل اال
  .ستحقاقثابتة والتي لدى إدارة المجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ اال استحقاق

  
  المتاحة للبيع 

 استثماراتيتم تصنيف الموجودات المالية والتي ال يتم تصنيفها تحت أي من بنود الموجودات المالية على أنها 
  .متاحة للبيع

  
ii(   إيقاف االعتراف/ االعتراف  

تقوم المجموعة بصورة مبدئية باالعتراف بالموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والموجودات المالية بالقيمة 
والموجودات المالية المتاحة  ستحقاقالخسائر والموجودات المالية المحتفظ بها لال أومن خالل األرباح  العادلة

  . للبيع في تاريخ المتاجرة ، أي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة
  

 االعترافيتم . تسليم الموجودات للطرف المقابلويتم االعتراف بالتمويالت للعمالء في اليوم الذي يتم فيه 
  .بالمطلوبات المالية في التاريخ الذي تصبح به المجموعة طرفاً لألداة المتعاقد عليها

  
الحقوق التعاقدية الخاصة بالتدفقات النقدية للموجودات المالية  انتهاءيتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية عند 

ويتم ايقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تنتهي ، أي . بتحويل الموجودات الماليةعند القيام أوالمعنية 
  . تنتهي مدته أويتم إلغاءه  أوعندما يتم تسوية االلتزام المحدد في العقد 

  
ها الخسائر والموجودات المحتفظ ب أوويتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

للمتاجرة عندما يتم بيعها ، ويتم االعتراف بالمبالغ المدينة المترتبة والمستحقة الدفع من المشتري في التاريخ 
 أوتستخدم المجموعة طريقة التعريف المحددة لتحديد األرباح . الذي تلتزم فيه المجموعة ببيع الموجودات

  . الخسائر الناتجة عن إيقاف االعتراف
  

iii(  القياس ) ٣٩حسب معيار المحاسبة الدولي رقم(  
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر إلى 

المطلوبات المالية غير  أوبالنسبة للموجودت المالية  إصدار الموجودات المالية والمطلوبات المالية أواستحواذ 
  .الخسائر أوبالقيمة العادلة من خالل األرباح المدرجة 

  
الخسائر يتم قياسها  أوالحقاً لالعتراف المبدئي ، فإن كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة . بالقيمة العادلة
  .مباشرة ضمن بيان الدخل الموحدوالتي سجلت الخسائر  أوالعادلة من خالل األرباح 
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ١٦ -  

  
  
  )تتمة(السياسـات المحاسبيـة   ٤
  

  )تتمة( ٣٩حسب معيار المحاسبة الدولي رقم األدوات المالية   
  

iii(  القياس ) تتمة( )٣٩حسب معيار المحاسبة الدولي رقم(  
كما إن األرباح والخسائر . إن الموجودات المالية التي تم تصنيفها على أنها متاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة

يتم بيانها كجزء منفصل تعتبر في بيان الدخل الشامل اآلخر وللموجودات  غير المحققة عند قياس القيمة العادلة
إذا تقرر أن الموجودات قد  أو،  أخرىاستبعادها بطريقة  أومن حقوق الملكية حتى يتم بيع الموجودات 

ل تعتبر في بيان الدخل الشامالخسائر المعترف بها مسبقاً  أوالقيمة ، عندئذ فإن األرباح  نخفاضتعرضت ال
في أدوات حقوق الملكية ، إذا لم يكن من  ستثماراتبالنسبة لال. يتم تضمينها ضمن بيان الدخل الموحدو اآلخر

القيمة ، في  انخفاضبالتكلفة ناقصاً مخصص  ستثمارالممكن تقدير القيمة العادلة بصورة معقولة ، يتم ترحيل اال
  .حال وجودها

  
المحتفظ بها  ستثماراتواال متعاملينلا وتمويالتالية بالتكلفة المطفأة يتم قياس كافة الموجودات والمطلوبات الم

معدل طريقة  استخدامويتم احتساب التكلفة المطفأة ب. القيمة انخفاضبالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص  ستحقاقلال
القيمة المرحلة لية ، ضمن وات والخصومات ، بما في ذلك تكاليف المعاملة األو، ويتم إدراج العألالربح الفعلي

  .لألداة معدل الربح الفعليلألداة المعنية ويتم إطفائها وفقاً ل
  

iv(  مبادئ قياس القيم العادلة ) ٣٩حسب معيار المحاسبة الدولي رقم(  
المدرجة في األسواق المالية ذات حركة البدائل الشرعية للمشتقات المالية و ستثماراتيتم تحديد القيمة العادلة لال

 أوالمدارة،  ستثمارفي صناديق اال ستثماراتإن القيمة العادلة لال. بالرجوع إلى األسعار السوقية المعلنةنشطة 
هذه  يريالمشابهة تبنى على أساس آخر قيمة متوفرة لصافي الموجودات كما تنشر من مد ستثماروسائل اال
  :دلة تقام عادةً على واحدة من التاليلالستثمارات األخرى، حيث ال يوجد سوق نشطة، والقيمة العا .الصناديق

  
التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر  •

 .مماثلة
 تداول الوسطاء •
 المعامالت األخيرة •
 نماذج خيار التسعير •
  صافي قيمة الموجودات •

  
الحسابات الجارية التي ال يحق لها والتي تشمل  استحقاقإن القيمة العادلة المقدرة للودائع التي ليس لها تاريخ   

  .هي تلك المبالغ التي يتم سدادها عند الطلبأية أرباح،  الحصول على
  

v(  مقاصة األدوات المالية  
في بيان المركز المالي عندما يكون هناك حق  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ

تحقيق  أوقانوني قابل للتطبيق بمقاصة المبالغ المعترف بها وتكون هناك النية للتسوية على أساس صافي المبلغ 
  .الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ١٧ -  

  
  
  )تتمة(السياسـات المحاسبيـة   ٤

  
  )تتمة( ٣٩الدولي رقم حسب معيار المحاسبة األدوات المالية   

  
vi(  انخفاض قيمة الموجودات المالية  

 المتعاملين تمويالت
المقدمة للعمالء بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ،  للتمويالتيتم احتساب القيمة القابلة لالسترداد 

صافية من  التمويالتيتم بيان . لألداة، وال يتم خصم األرصدة قصيرة األجل الربح الفعلي األصليمخصومة بمعدل 
التي يتم تحديدها بأن  للتمويالتويتم تكوين المخصصات المحددة وفقاً للقيمة المرحلة . القيمة انخفاضمخصصات 

. تها القابلة لالستردادلقيم التمويالتقيمتها انخفضت بناءاً على مراجعة دورية لألرصدة المستحقة وذلك لتخفيض هذه 
مشابهة إلى قيمتها المقدرة القابلة  تمويالتويتم االحتفاظ بمخصصات عامة لتخفيض القيمة المرحلة لمحافظ 

. الموحد ويتم االعتراف بالتغييرات في حساب المخصصات ضمن بيان الدخل. لالسترداد بتاريخ بيان المركز المالي
لالسترداد ويتم استنفاذ كافة اإلجراءات القانونية الضرورية ، يتم تحديد الخسارة غير قابل  التمويلوعندما يتبين أن 

  . التمويلالنهائية ويتم حذف 
  

بشكل  نخفاضالقيمة وكان باإلمكان ربط اال انخفاضعلى مبلغ خسارة  انخفاضوفي حال طرأ في فترة الحقة 
  .المخصص من خالل بيان الدخل الموحد أوة موضوعي بحدث وقع بعد تخفيض القيمة ، يتم عكس القيمة المخفض

 
ستحواذ على الضمان وقد يتطلب ذلك تمديد قد يطلب المصرف إن أمكن،إعادة هيكلة التمويالت المالية عوضاً عن اال

ض على األحكام الجديدة فإن التمويل ال يعتبر من واعندما يتم التف. مع شروط وأحكام جديدة اتفاقيةفترة الدفع وإبرام 
ستيفاء جميع اتقوم اإلدارة بمراجعة التمويالت المعاد هيكلتها بصورة مستمرة للتأكد من . متأخري السداد ضمن

مجتمعة  أوالشروط أن تتم الدفعات المستقبلية وفقاً للجدول ويتم تقييم هذه التمويالت بصورة مستمرة، منفصلة 
 .تالفعلية األصلية للتمويال معدالت الرباح استخدامب نخفاضلال

  
  ستحقاقالمحتفظ بها لال ستثماراتاال

والمرحلة بالتكلفة المطفأة يتم قياسها على أنها الفرق  ستحقاقالمحتفظ بها لال ستثماراتقيمة اال انخفاضإن خسائر 
ويتم االعتراف . األصلي بمعدل الربح الفعليبين القيمة المرحلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة مخصومة 

القيمة ضمن بيان الدخل الموحد ويتم إدراجها في حساب المخصص مقابل الموجودات المالية  انخفاضبخسائر 
القيمة من  انخفاضالقيمة ، يتم عكس خسائر  انخفاضوفي حال أدى حدث الحق إلى تخفيض مبلغ خسائر . المعنية

  . الموحد خالل بيان الدخل
  
  )٣٩حسب معيار المحاسبة الدولي رقم ( متاحة للبيعال ستثماراتاال

المتاحة للبيع من خالل تحويل الفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة  ستثماراتقيمة اال انخفاضيتم االعتراف بخسائر 
مها قيمة الموجودات المالية المعترف بها سابقاً ضمن بيان الدخل الموحد بخص انخفاضالعادلة الحالية ناقصاً خسائر 

خسائر انخفاض القيم التي تم إدراجها ألدوات حقوق الملكية ال . من حقوق الملكية وإدراجها في بيان الدخل الموحد
  .يتم عكسها من خالل بيان الدخل الموحد

  
  

   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ١٨ -  

  
  
  )تتمة(السياسـات المحاسبيـة   ٤
  

  صافي استثمار التحوط
تحوط صافي االستثمار للعمليات الخارجية بنفس الطريقة التي تعامل بها تحوطات تتم المعاملة المحاسبية ل  

الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال ألداة التحوط في قائمة الدخل الشامل يتم اإلعتراف ب. التدفقات النقدية
بح والخسارة المتعلق بالجزء لرويتم االعتراف الفوري ل. التغيرات في العمالت األجنبية الموحد في بند إحتياطي

الرباح والخسائر ا كما يتضمن بيان الدخل الموحد على. في بيان الدخل الموحدغير الفعال ألدوات التحوط 
  .ستبعاد هذه العمليات الخارجيةإوالناتجة من المتراكمة بحقوق الملكية 

  
ومات واالفصاحات الالزمة إلعداد بيانات إن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ال تحتوي على المعل  

للمجموعة مالية كاملة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة 
 سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةإضافة إلى ذلك، فإن النتائج لفترة . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١تشير بالضرورة إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ال  ٢٠١١
  
  
  أخرىوتمويالت اسالمية  جارةالدخل من المرابحة، المضاربة، اإل  ٥
  

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعة  سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
          

  ٤٦٢,٧٥٧   ٤٢٦,٩٢٢   ١٥٥,٨١٦   ١٣٠,٨٤٢   اتمرابحة مركب
  ٢٢٩,١٣٩   ١٤٨,٦٨٧   ٦٩,٩٠٢   ٤٦,٤٤٠   مرابحة بضائع
  ٣٤٥,٩٦٤   ٥٠٥,٢٩٧   ١٣٣,١٢٧   ١٦٧,٧١٠   مرابحة أسهم
  ١٧٠,٤٥٠   ١٩١,٤٨٢   ٦٠,٩٧٦   ٦١,٢١٨   الخير -مرابحة سلع 
            ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ٢٣,٧٢٤   ٣١,٥٦٨   ٧,٥٣٨   ٨,٨١٢   مرابحة أخرى
  ١,٢٣٢,٠٣٤   ١,٣٠٣,٩٥٦   ٤٢٧,٣٥٩  ٤١٥,٠٢٢   إجمالي مرابحة

          
  ١١٤,٧٦٥   ٩٩,١٠٠   ٤٦,١١٦   ٢٧,٧٩٩   المضاربة

  ٩٨٢,٢٥٠   ١,١٢٢,٥٨٢   ٣٥١,٨٨٠   ٣٧٢,٥٤٤   ةاإلجار
  ١١٤,٤٥٦   ١٣٢,٤٦١   ٤١,٥٨١   ٤٥,٧٨٥   مغطاةبطاقات اسالمية 

  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ٢٣,٤٢٢   ١٧,١٠٥   ٧,٤٧٠   ٥,٣٩١   اإلستصناع
   ٢,٤٦٦,٩٢٧   ٢,٦٧٥,٢٠٤   ٨٧٤,٤٠٦   ٨٦٦,٥٤١    ===========  ===========  ===========  ==========  

  
  
   استثماراتإيرادات ) خسائر(  ٦

  سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في التسع  سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
          

  ٢٣,٨٦٥   ٣٥,١٢٢   ٩,٨٧٩   ١٣,٢٨٠   الدخل من الصكوك اإلسالمية
  ١٣,١١١   ٧,٧٠٧   ٣,٨٦٠   ١٤١   الدخل من موجودات استثمارية أخرى

  ٩٣٦   ١٩   ٢٦   ٦  توزيعات األرباح
  -   ٤٨,٩٦٨   -   ٤,٧٧١   FVTPLأرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة على ال 

  -   )١٤,٠٩٧(  -   )١٩,٧٩٦( FVTPLغير محققة على استثمارات مدرجة على ال  خسائر
  ٢١   -   -   -  للبيع متاحة استثمارات بيع من محققة أرباح
  ٣,٠٤١   -   ٣,٤٧٤   -  المتاجرة استثمارات بيع من محققة أرباح
  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ٢,٢٣١   -   ٤,٢٢٩   -  تاجرةعلى استثمارات الم غير محققة أرباح

  )٤٣,٢٠٥   ٧٧,٧١٩   ٢١,٤٦٨   )١,٥٩٨    ===========  ===========  ===========  =========     
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ١٩ -  

  
  
  إيرادات الرسوم والعموالت، بالصافي  ٧
  

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعة  سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
          

          :إيرادات الرسوم وعموالت
  ٩٧,٨٦٤   ١٥٥,٧٦٣   ٤٤,٤٥٥   ٥٨,٦٣٠   البطاقات والعموالت على الرسوم إيرادات

  ٤٦,٩٣٧   ٥٥,٢٣٥   ١٤,٧٢٩   ١٩,٦٠٨   والعموالت المتعلقة باألعمالإيرادات الرسوم 
  ٥١,٣٢٣   ٥٥,١٣٢   ٢٩,٣٥٩   ١٥,٣١٧   رسوم خدمات الحسابات

  ٢٨,٦٣٧   ٣١,٦٦٠   ١١,٦٢٩   ١١,٠٥٨   رسوم إدارة مشاريع و ممتلكات
  ١٨,٧٩٣   ٦٠,٣٧٠   ١٠,٧٢٧   ٣٢,١٥٥   رسوم الترتيب ومشاركة المخاطر

  ١٣,١٨٣   ١١,٧٨٣   ٣,٤٥٥   ٣,٤١٠   وساطة رسوم وعموالت عمليات
            ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ٥١,١٦٨   ٥٩,٠٥٦   ٢٢,٨٠٨   ١٥,٩٨٥   رسوم وعموالت أخرى

  ===========  ===========  ===========  ===========    ٣٠٧,٩٠٥   ٤٢٨,٩٩٩   ١٣٧,١٦٢   ١٥٦,١٦٣   مجموع إيرادات الرسوم والعموالت
          

          :مصاريف الرسوم والعموالت
  )٣١,٣٣٢(  )٧٥,١٨٧(  )١١,٥٩٣(  )٣٠,٧٣٣(  المصاريف المتعلقة بالبطاقات

            ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    )٢٣,٤٠٩(  )١٨,٤٥٣(  )٧,٤٠٠(  )٦,٥١٥(  مصاريف رسوم وعموالت أخرى
            ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    )٥٤,٧٤١(  )٩٣,٦٤٠(  )١٨,٩٩٣(  )٣٧,٢٤٨(  مجموع مصاريف الرسوم والعموالت

  ===========  ===========  ===========  ===========    ٢٥٣,١٦٤   ٣٣٥,٣٥٩   ١١٨,١٦٩   ١١٨,٩١٥   مجموع إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
 
  
  تكاليف الموظفيـن  ٨
  

  سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في التسع  سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
          

  ٥٠٨,٥٤١   ٦٠٠,٣٢٩   ١٨٢,٠٣٩   ٢٠١,٨٧٦  والرواتب األجور
  ٣٤,٨٦٠   ٣٨,٤٩١   ١١,٢٤٨   ١٢,٢٧٥  للموظفين الخدمة نهاية مكافآت
  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ١٩,٥٨٣   ٢٢,٢٥١   ٦,٠٥٥   ٧,٠٧٧  أخرى موظفين تكاليف

   ٥٦٢,٩٨٤   ٦٦١,٠٧١   ١٩٩,٣٤٢   ٢٢١,٢٢٨    ===========  ===========  ===========  ===========  
  
  
  مصاريف عمومية وإدارية  ٩
  

  سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في التسع  سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
          

  ٦٢,٦٦٦   ٦١,٥٤١   ٢٣,٧٩٨   ١٨,٤٢١  ومهنية قانونية مصاريف
  ٨٥,٤٨٥   ١٠٠,١٦٨   ٣١,٢٣٢   ٣٥,٩٩٩  مكتبية مصاريف
  ٦٥,٨٠٢   ٦٩,٤٣٠   ٢٦,٧٢٩   ٢٢,٢٦٣  وإعالنات تسويق مصاريف
  ٣١,٣١٤   ٣٠,٧٧٠   ١١,٥٥٦   ١٠,٦١٣  إتصاالت مصاريف
  ١٣,٤٣٩   ١٨,٨٩٣   ٤,٧١٨   ٧,٤٦٠  بالتقنية متعلقة مصاريف
  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ٤٠,٦٨١   ٤٨,٣٩٢   ١٤,٣٣٩   ١٤,٤٣٦  أخرى تشغيلية مصاريف

   ٢٩٩,٣٨٧   ٣٢٩,١٩٤   ١١٢,٣٧٢   ١٠٩,١٩٢    ===========  ===========  ===========  ===========  
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٢٠ -  

  
  

  ، صافينخفاضمخصص اال  ١٠
  

  سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في التسع  سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  إيضاحات  
            

  ٢٣,٧٨٧   )١٩,٨٥٤(  )٣٣,٥١٨(  )١٧,٠٦٨(  ١٥ مالية مؤسسات مع ومضاربة مرابحة
  ٢٤٠,٧٨٢   ١٧٤,٩٢٥   ١٣٧,٢٨٢   ١٤٤,٦٩٩   ١٦ أخرى إسالمية وتمويالت مرابحة

  ١١٨,٩٦٠   ٢٨٨,٠١٨   ٣٩,٨٨٠   ١٥,٥٦٦   ١٧ اإلجارة تمويالت
  ٢١,٩٤٩   ١,٣٧٧   ٢١,٩٤٩   ١,٣٧٧   ١٨  استثمارات
  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ      )١٠٠(  ١٠١,٦٨٢   -   ٦,٢٤٠   ٢٢ أخرى موجودات

     ٤٠٥,٣٧٨   ٥٤٦,١٤٨   ١٦٥,٥٩٣   ١٥٠,٨١٤      ===========  ===========  ===========  ===========  
  

ال  :٢٠١٠ سبتمبر ٣٠(ألف درهم ١٠١,٦٨٢ مخصص اإلنخفاض في قيمة الموجودات مبلغيشمل رصيد   
 أي مبلغ ولم يتم تحميل. وهي شركة عقارية تابعة للمصرف ، .م.م.ذ.ش بروج العقاريةشركة متعلقة ب) شيء

 .م.م.ذ بشركة أبوظبي اإلسالمي لإلوراق المالية بما يتعلق) معكوسة ألف درهم ١٠٠: ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠(
  .وهي شركة وساطة تابعة للمصرف

  
  

  الموزع للمودعين وحملة الصكوك  ١١
  

  سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في التسع  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
      

  ٧٣٣,٦٩٣   ٦٨٥,٥٢٥  للفترة األرباح من الصكوك وحملة المودعين حصة
  ـــــــــ  ـــــــــ    )٨,٢٦١(  )٥٢,٦٨٦( )٢٤ إيضاح( األرباح تعديل إحتياطي مخصص: ناقصاً

  ٧٢٥,٤٣٢   ٦٣٢,٨٣٩  
  ـــــــــ  ـــــــــ    )٤٩٧,٨٦٩(  )٤٣٩,٦٠٤( الفترة خالل المدفوع: ناقصاً

     
  ===========  ===========    ٢٢٧,٥٦٣   ١٩٣,٢٣٥  )٢٥ إيضاح( دفعه المستحق الربح من الصكوك وحملة المودعين حصة

  
  :حصة األرباح المستحقة للعمالء والمؤسسات المالية هي كما يلي  

  
  سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في التسع  سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
          
          

  ٥٨,٣١٠   ٨١,٧١٢   ٢٢,٦١٩   ٢٨,٦٦٨  التوفير حسابات
  ٣٩٧,٣٦٢   ٣٠٠,٧٤٢   ١٤٠,٧٥٦   ٨٧,٧٩٤  للعمالء اإلستثمار حسابات
  ٢٥٤,٢٨٥   ٢٠١,٧٦٢   ٨١,١٧٨   ٤٨,٤٠٤  المالية للمؤسسات اإلستثمار حسابات
  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ٢٣,٧٣٦   ١٠١,٣٠٩   ٨,٧٧٣   ٣٣,٤٥٢  الصكوك حاملي

   ٧٣٣,٦٩٣   ٦٨٥,٥٢٥   ٢٥٣,٣٢٦   ١٩٨,٣١٨    ===========  ===========  ===========  ===========  
   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٢١ -  

  
  

  ربحية السهم األساسية والمخفضة  ١٢
  

المتعلقة بحاملي األسهم للمصرف على المتوسط  للفترةرباح األيحتسب الربح األساسي على السهم بتقسيم     
  .الفترةالمرجح لعدد األسهم العادية خالل 

  
المتعلقة بحاملي األسهم للمصرف على المتوسط المرجح لعدد  الفترةيحتسب الربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح 

  .خفضمألدوات المالية التي لها تأثير معدلة بتأثيرات ا الفترةاألسهم العادية خالل 
  

  :إن الجدول التالي يبين بيانات الربح واألسهم المستخدمة في احتساب ربحية السهم  
  

  سبتمبر ٣٠التسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في     
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  إيضاحات  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ    
            

  ٩٠٩,٣٢٢   ٩٣٨,٧٧١   ٣١٤,٥٢٣   ٣١٩,٠٧١    )درهم ألف( األسهم بحاملي المتعلق الفترة ربح
  )٩٠,٠٠٠(  )٩٠,٠٠٠(  )٣٠,٠٠٠(  )٣٠,٠٠٠(  ٣٠ )ألف درهم( األول الشق صكوك بحاملي المتعلق الربح: ناقصاً

  ــــــــ  ــــــــ  ـــــــــ  ــــــــ    
  الربح خصم بعد األسهم بحاملي المتعلق الفترة ربح

 )درهم ألف( األول الشق بصكوك المتعلق  
  

 ٨١٩,٣٢٢   ٨٤٨,٧٧١   ٢٨٤,٥٢٣   ٢٨٩,٠٧١  
    =========  ===========  ==========  =========              

في بداية الفترة  الصادرة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
 )درهم ألف(

  
 ١,٩٧٠,٥٨٨   ٢,٣٦٤,٧٠٦   ٢,٣٦٤,٧٠٦   ٢,٣٦٤,٧٠٦  

  ٣٩٤,١١٨   -   -   -     )ألف درهم(المصدرة تأثير أسهم المنحة 
  ــــــــ  ــــــــ  ـــــــــ  ــــــــ    
            

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة في نهاية الفترة 
  )ألف درهم(

  
 ٢,٣٦٤,٧٠٦   ٢,٣٦٤,٧٠٦   ٢,٣٦٤,٧٠٦   ٢,٣٦٤,٧٠٦  

    =========  ===========  ==========  =========              
  ٠,٣٤٦   ٠,٣٥٩   ٠,١٢٠   ٠,١٢٢    )درهم( للسهم والمخفض األساسي الربح

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

المصرف أي أدوات قد تخفض الربح األساسي للسهم عند لدى  ال يوجد ،٢٠١٠و ٢٠١١سبتمبر  ٣٠كما في   
  .ستخداماال أوالتحويل 

  
  

  المركزيةالمصارف النقد وأرصدة لدى   ١٣
 )مدققة(  
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٧٣٨,٣٩٦  ١,٠١٧,٧٩٨  النقد في الصندوق
   
   :المصارف المركزيةرصدة لدى األ
 ١٤١,٢٠٢  ٤٩٩,٣٩٢  الحسابات الجارية -  
 ٣,٦٢٠,٦٤٨  ٤,١٢٨,٦٩٢  ودائع إلزامية -  
 ـــــــــ ـــــــــ  ٩٠٠,٠٨٩  ٤,٢٠٩,٩٩٦   اإلسالميةشهادات اإليداع  -  
  ٥,٤٠٠,٣٣٥  ٩,٨٥٥,٨٧٨  =========== =========== 

   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٢٢ -  

  
  

  )تتمة( المصارف المركزيةالنقد وأرصدة لدى   ١٣
  

مع المصرف  ،في الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي احتياطي إلزامييجب على المصرف اإلبقاء على   
إن هذه الودائع اإللزامية  .، على ودائع الطلب وتلك اآلجلة وودائع أخرىالمركزي لإلمارات العربية المتحدة

لإلمارات  ليست متاحة لالستخدام في عمليات المصرف اليومية وال يمكن سحبها إال بموافقة البنك المركزي
أما . عوائد وفقاً للشريعة اإلسالمية ةأي عليهاجارية ال تدفع الحسابات الالنقد في الصندوق و إن. العربية المتحدة

أساس االستثمار في مرابحات السلع الدولية التي  هي تقوم علىو ،عوائدتدفع عليها شهادات اإليداع اإلسالمي 
  .يكون فيها المصرف المركزي مشتريا والمصرف بائعا

  
  :كما يلي كانحسب القطاع الجغرافي  ةالمركزي رفاإن توزيع النقد واألرصدة لدى المص  

  
 

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  )مدققة(
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٥,٣٧٤,٦٢٧  ٩,٨٢٨,٧٨١  اإلمارات العربية المتحدة
 ـــــــــ ـــــــــ  ٢٥,٧٠٨  ٢٧,٠٩٧  سطوالشرق األ

  ٥,٤٠٠,٣٣٥  ٩,٨٥٥,٨٧٨  =========== =========== 
  
  

  أخرىومؤسسات مالية إسالمية مصارف األرصدة و ودائع الوكالة لدى   ١٤
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ١٠٨,٢٤٩  ١٠٤,١٢٢  حسابات جارية
 ـــــــــ ـــــــــ  ٢,٧٩٨,١٣٣  ٢,٢٦٤,٦٨٧  ودائع وكالة 

  ٢,٩٠٦,٣٨٢  ٢,٣٦٨,٨٠٩  =========== =========== 
  

على أية يحصل المصرف  ال. الودائع مع مؤسسات مالية إسالمية فقط استثماروفقاً للشريعة اإلسالمية، يتم   
  .مع المصارف والمؤسسات الماليةالحسابات الجارية على أرصدة  عوائد

  
 كانحسب القطاع الجغرافي  خرىوالمؤسسات المالية األ االسالمية إن توزيع األرصدة والودائع لدى المصارف  

  :كما يلي
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٢,٢٦٤,٠٩٦  ١,٤٠٨,٣٠٧  اإلمارات العربية المتحدة
 ٤,٥٠٩  ٢,٥٩٥  سطوالشرق األ

 ٣٤,٣٠٥  ٣٢,٨٩٣  روباأو
 ـــــــــ ـــــــــ  ٦٠٣,٤٧٢  ٩٢٥,٠١٤  أخرى

  ٢,٩٠٦,٣٨٢  ٢,٣٦٨,٨٠٩  =========== =========== 
    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٢٣ -  

  
  

  مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية  ١٥
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ١٢,٧٤٨,١٧٧  ٦,٤٥٩,٠٦٣  مرابحة
      ـــــــــ ـــــــــ  ٢٦٥,٦٧٥  ٢٦٢,٨٧٨  مضاربة

   ١٣,٠١٣,٨٥٢  ٦,٧٢١,٩٤١ 
 ـــــــــ ـــــــــ  )١٩٠,٣١٠( )١٧٠,٤٥٦( نخفاضمخصص اال: ناقصاً

  ١٢,٨٢٣,٥٤٢  ٦,٥٥١,٤٨٥  =========== =========== 
  

  :كما يلي الفترةخالل  لقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض  
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ١٨٦,٢٩٨  ١٩٠,٣١٠  بداية الفترةكما في 
 ٣٨,٩٠٢  )١٩,٨٥٤( )١٠إيضاح ( الفترة محمل خالل) معكوس(

 ـــــــــ ـــــــــ   )٣٤,٨٩٠( -   الفترةالمشطوب خالل 
 =========== ===========  ١٩٠,٣١٠  ١٧٠,٤٥٦  نهاية الفترةكما في 

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

  
 

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  )مدققة(
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ١٢,١٩٣,١٢٥  ٥,٩١٤,٨٨٣  اإلمارات العربية المتحدة
 ٢٣٠,٢٧٠  ٢٣١,٩٨٣  سطوالشرق األ

 ٣٦٧,٤٢١  ٣٦٧,٤٢٦  روباأو
 ـــــــــ ـــــــــ  ٢٢٣,٠٣٦  ٢٠٧,٦٤٩  أخرى

  ١٣,٠١٣,٨٥٢  ٦,٧٢١,٩٤١  =========== =========== 
  
  

    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٢٤ -  

  
  

  مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى  ١٦
 

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٧,٩٠٤,٤٩٩  ٧,٥٣٦,٨٣٧   مرابحة المركبات
 ٤,١٦٨,٢٦٢  ٣,١٧٥,١١٦   مرابحة البضائع
 ٧,٦٤٤,٥٥٢  ٩,٧٠٧,٥٤٨   مرابحة األسهم
 ٣,٦٥٤,٧٩٣  ٣,٨٧٣,٩٥٥   الخير -مرابحة السلع 
      ـــــــــ ـــــــــ  ٢,٢٩٥,٨٢٠  ٢,٠٣٣,٧٤١   مرابحة أخرى

 ٢٥,٦٦٧,٩٢٦  ٢٦,٣٢٧,١٩٧   مجموع المرابحة
    

 ٢,٧٦٣,٩٧٠  ٢,٦٠٩,٠٥٧  مضاربة
 ٤,٠٠٤,٥٨٤  ٤,٠٩٦,٦٣٦  البطاقات اإلسالمية المغطاة

 ٣٠١,٢١٩  ٢٦٥,٥٩٥  استصناع
 ـــــــــ ـــــــــ  ١١٦,٨٠٩  ١١٨,١٧٢  تمويالت مدينة أخرى

   
 ٣٢,٨٥٤,٥٠٨  ٣٣,٤١٦,٦٥٧  إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 

      ـــــــــ ـــــــــ  )٨,٢٧٤,٣٩٧( )٨,٤٩٠,٢٣١( األرباح المؤجلة: ناقصاً
  ٢٤,٥٨٠,١١١  ٢٤,٩٢٦,٤٢٦ 

 ـــــــــ ـــــــــ  )١,٨٩٧,٥٩٠( )٢,٠٦١,٤٠٩( مخصص االنخفاض : ناقصاً
   
  ٢٢,٦٨٢,٥٢١  ٢٢,٨٦٥,٠١٧  =========== =========== 

  
  :كما يلي الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل   

  
 

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  )مدققة( 

 ٢٠١٠ديسمبر ٣١
 المجموع انخفاض جماعي انخفاض محدد  المجموع انخفاض جماعي انخفاض محدد 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 ١,٣٧٠,١٥٥  ٢٨١,٦٩٤  ١,٠٨٨,٤٦١   ١,٨٩٧,٥٩٠  ٢٨٩,٠٢٣  ١,٦٠٨,٥٦٧   بداية الفترةكما في 
  الفترةالمحمل خالل 

 ٥٥٨,٥٥٩  ٧,٣٢٩  ٥٥١,٢٣٠   ١٧٤,٩٢٥  ٢٠,٥١١  ١٥٤,٤١٤  )١٠إيضاح (  
 )٣١,١٢٤( -  )٣١,١٢٤(  )١١,١٠٦( -  )١١,١٠٦( الفترةالمشطوب خالل 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 ١,٨٩٧,٥٩٠  ٢٨٩,٠٢٣  ١,٦٠٨,٥٦٧   ٢,٠٦١,٤٠٩  ٣٠٩,٥٣٤  ١,٧٥١,٨٧٥  نهاية الفترةكما في 

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



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٢٥ -  

  
  

  )تتمة(مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى   ١٦
  

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

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم   القطاع االقتصادي
   

 ٢٤٢,١١٥  ١٣١,٨٠٣  القطاع الحكومي
 ٨٩,٢٩٤  ١٦٨,٩١٧  القطاع العام
 ٥,٧٤٣,١٥٧  ٥,٢٤٧,١٣٠   المؤسسات

 ٦١٤,٩٢٠  ٥٩١,٤٦٣  الشركات المالية
 ١٧,٤٢٢,١٣٣  ١٨,٣١٠,٣٦٧  أفراد

      ــــــــ ــــــــ  ٤٦٨,٤٩٢  ٤٧٦,٧٤٦  شركات صغيرة ومتوسطة
   القطاع الجغرافي    ========== ==========  ٢٤,٥٨٠,١١١  ٢٤,٩٢٦,٤٢٦  
    

 ٢٣,٣٨٧,٨٨١  ٢٣,٧٣٨,٠٥٠   اإلمارات العربية المتحدة
 ٧٨٣,٦٥٦  ٧٨٤,٤٩٨   الشرق األوسط

 ٣٧٧,٧٥٧  ٣٧١,١٩١  أوروبا
 ========== ==========  ٢٤,٥٨٠,١١١  ٢٤,٩٢٦,٤٢٦   ــــــــ ــــــــ  ٣٠,٨١٧  ٣٢,٦٨٧   أخرى

  
  

  تمويالت إجارة  ١٧
  

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

  .عند تسلم الدفعة النهائية منه
 

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   :مدفوعات التأجير المدينة المستقبلية هي كالتالي

 ٦,٣٧١,٩٨٤  ٥,٧٧٦,٣٦٧  مستحقة خالل سنة  
 ١٦,٧٣٩,٤٢١  ١٨,٦٣١,٢٨٧  مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة  
      ـــــــــ ـــــــــ  ٨,٧٨٩,٠٧٣  ٨,٤٠٩,١٦٢  مستحقة بعد خمس سنوات  

 ٣١,٩٠٠,٤٧٨  ٣٢,٨١٦,٨١٦  إجمالي تمويالت اإلجارة
      ـــــــــ ـــــــــ  )٦,٢٥١,٣٠٧(  )٦,٥٧١,٩٠٦( اإليرادات المؤجلة: ناقصاً

 ٢٥,٦٤٩,١٧١  ٢٦,٢٤٤,٩١٠  التأجير المدينةدنى مدفوعات ألصافي القيمة الحالية 
    ـــــــــ ـــــــــ  )٣٧٩,١٠٠( )٦٦٧,١١٨( مخصص انخفاض تمويالت إجارة: ناقصاً

  ٢٥,٢٧٠,٠٧١  ٢٥,٥٧٧,٧٩٢  =========== =========== 
    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٢٦ -  

  
  

  )تتمة(تمويالت إجارة   ١٧
  

  :كما يلي الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل   
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة( 
 ٢٠١٠ديسمبر ٣١

 المجموع انخفاض جماعي انخفاض محدد  المجموع انخفاض جماعي انخفاض محدد 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 ٣٨٠,٦٤٣  ٢٣٥,٩٠٦  ١٤٤,٧٣٧   ٣٧٩,١٠٠  ٢٨٦,٣٢١  ٩٢,٧٧٩   بداية الفترةكما في 
  الفترةالمحمل خالل 

 )١,٢٩٧( ٥٠,٤١٥  )٥١,٧١٢(  ٢٨٨,٠١٨  ٣٢,١١٢  ٢٥٥,٩٠٦  )١٠إيضاح (  
 )٢٤٦( -  )٢٤٦(  -  -  -  الفترةالمشطوب خالل 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 ٣٧٩,١٠٠  ٢٨٦,٣٢١  ٩٢,٧٧٩   ٦٦٧,١١٨  ٣١٨,٤٣٣  ٣٤٨,٦٨٥  نهاية الفترةكما في 

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

  :الجغرافي هي كما يليواإلقتصادي إن توزيع إجمالي تمويالت اإلجارة حسب القطاع   
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم   القطاع االقتصادي
   

 ١١٩,١٩١  ٣٠٠,٣٤٥  القطاع الحكومي
 ٢,١٧٣,٩٦٢  ٢,١٢٦,٧٤٩  القطاع العام
 ٩,٥٨٩,٧٣٦  ١٠,٣٣١,٩١١   المؤسسات

 ٨٢٧,٦٨٢  ٥٩٣,٦٤٥  الشركات المالية
 ١٢,٥٦٧,٨٠٧  ١٢,٤٩٢,٧٤٠  أفراد

 ــــــــ ــــــــ  ٣٧٠,٧٩٣  ٣٩٩,٥٢٠  شركات صغيرة ومتوسطة
 ــــــــ ــــــــ  ٢٥,٦٤٩,١٧١  ٢٦,٢٤٤,٩١٠  
   

   القطاع الجغرافي
    

 ٢٤,٧٧٤,٨٦٠  ٢٥,٥٠٤,٤٧٥   اإلمارات العربية المتحدة
 ٢٠,٨٩٠  ١٨,٣٤٢  الشرق األوسط

 ــــــــ ــــــــ  ٨٥٣,٤٢١  ٧٢٢,٠٩٣   أخرى
  ٢٥,٦٤٩,١٧١  ٢٦,٢٤٤,٩١٠  ========== ========== 

  
    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٢٧ -  

  
  

 استثمارات  ١٨
  

مصنفة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية ( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠فيما يلي تحليل استثمارات المجموعة كما في   
  ):٩رقم 

  
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 
 ألف درهـم  
  

   )FVTPL(بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  استثمارات
 ٨,٧١٠  استثمارات في أسهم  
    ـــــــــ  ١,١١٢,٤١٩   صكوك  
 ـــــــــ  ١,١٢١,١٢٩   

   )FVTOCI(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات 
  استثمارات مدرجة

   ـــــــــ  ٢٣,٠٢٩  حقوق الملكية  
  استثمارات غير مدرجة

 ٢٣٢,٧٦٤  استثمارات في صناديق  
    ـــــــــ  ١٩٦,٤٠٦  استثمارات خاصة  
   ـــــــــ  ٤٢٩,١٧٠  
 ـــــــــ  ٤٥٢,١٩٩   

  استثمارات بالتكلفة المطفأة
    ـــــــــ  ٤٠٠,١٠٨   صكوك

 ===========   ١,٩٧٣,٤٣٦  مجموع االستثمارات
  
  

   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٢٨ -  

  
  

  )تتمة( استثمارات  ١٨
  

رقم مصنفة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي ( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١فيما يلي تحليل استثمارات المجموعة كما في   
٣٩:(  

  
  )مدققة( 

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 
 ألف درهـم  
  

  استثمارات للمتاجرة
 ٦,٩٢٠  في أسهم استثمارات  
 ـــــــــ  ٣٢٩,٣٥٣   صكوك  
 ـــــــــ  ٣٣٦,٢٧٣   

  متاحة للبيعاستثمارات 
   مدرجةاستثمارات   
 ٥٨,٨١٧  استثمارات في أسهم  
   ـــــــــ  ٦٠٤,٢٨٠  صكوك  
   ـــــــــ  ٦٦٣,٠٩٧  

  استثمارات غير مدرجة
 ٢٢٣,٣٢٢  استثمارات في صناديق  
 ـــــــــ  ٢٨١,٢٧٢  استثمارات خاصة  
 ـــــــــ  ٥٠٤,٥٩٤  
 ـــــــــ  ١,١٦٧,٦٩١  

  محتفظ بها لالستحقاقاستثمارات 
 ـــــــــ  ١٣٥,٤٥٠   صكوك

 ===========   ١,٦٣٩,٤١٤  مجموع االستثمارات
  

تمثل االستثمارات في الصناديق الخاصة، استثمارات في محافظ وشراكة محدودة لتمويل إرتباطات استثمارية   
  .أعلى من تلك الممكن تحقيقها في أسواق األسهمفي شركات مستهدفة تكون قادرة على تحقيق عوائد 

  
  :كما يلي الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل   

  
 

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٥٧,٧٧٠  ١٠٨,٣٩١  )مدققة( بداية الفترةكما في 
  الدولي للتقاريرالمعيار  التعديالت االنتقالية جراء تطبيق

      ـــــــــ ـــــــــ   -   )٣١,٧٢٧(  )٤إيضاح ( ٩رقم المالية   
  ٥٧,٧٧٠   ٧٦,٦٦٤   )معدل(كما في بداية الفترة 

 ـــــــــ ـــــــــ  ٥٠,٦٢١  ١,٣٧٧  )١٠إيضاح ( الفترةالمحمل خالل 
 =========== ===========  ١٠٨,٣٩١   ٧٨,٠٤١  نهاية الفترةكما في 

    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٢٩ -  

  
  

  )تتمة( استثمارات  ١٨
  

  :كما يلي كانإن توزيع االستثمارات حسب القطاع الجغرافي   
 

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١,١٤٧,٦٥٩  ١,٤١١,١٦٥  اإلمارات العربية المتحدة
 ٤٦٥,٠٣١  ٤٢٦,٧٢٣  الشرق األوسط

 ١٠٤  ١٨٤  أوروبا
 ـــــــــ ـــــــــ  ١٣٥,٠١١  ٢١٣,٤٠٥  أخرى

  ١,٧٤٧,٨٠٥  ٢,٠٥١,٤٧٧  =========== =========== 
  
  

  استثمارات في شركات زميلة  ١٩
 

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٨٦١,٢٧٣  ٨٥٩,٥٦٣  تكلفة االستثمارات في شركات زميلة
 )٤,٨٦٠( ٦,٦٨٩  الحصة في النتائج

 ـــــــــ ـــــــــ  ١٣,٥٦٥  ١٦,٠١٧  )٢٩إيضاح ( تحويالت عمالت أجنبية
  ٨٦٩,٩٧٨  ٨٨٢,٢٦٩ 

 ـــــــــ ـــــــــ  )٣٢,٧٨٣( )٣٢,٧٨٣( مخصص االنخفاض: ناقصاً
  ٨٣٧,١٩٥  ٨٤٩,٤٨٦  =========== =========== 

  
  :كما يلي ٢٠١١ سبتمبر ٣٠إن تفاصيل استثمار المصرف في الشركات الزميلة كما في   

  
 بلد المنشأ اسم الشركة الزميلة

  حصة أسهم الملكية
 النشاط الرئيسي وحصة التصويت

  ٢٠١٠ ٢٠١١  
  % %  

 اإلسالميالتأمين التكافلي  ٤٠  ٤٠  اإلمارات العربية المتحدة ش م ع  –أبوظبي الوطنية للتكافل 
 التأجير اإلسالمي والعقارات ٣٢  ٣٢  البوسنة شركة عقارات بنك البوسنة

 مصرف إسالمي ٢٧  ٢٧  البوسنة بنك البوسنة الدولي
  ٤٩   ٤٩   جمهورية مصر العربية  البنك الوطني للتطوير

قيد التحويل (مصرف تجاري 
  )إلى مصرف إسالمي

  
  
  
  

    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٣٠ -  

  
  

  )تتمة(استثمارات في شركات زميلة   ١٩
  

  :التوزيع الجغرافي اإلجمالي الستثمارات في شركات زميلة هو كما يلي  
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١١٧,٣٣٧  ١٢٣,١٠١  اإلمارات العربية المتحدة
 ٦٥,٠٨٣  ٧١,٦١٠  أوروبا
 ـــــــ ـــــــ  ٦٨٧,٥٥٨  ٦٨٧,٥٥٨  أخرى

  ٨٦٩,٩٧٨  ٨٨٢,٢٦٩  ========= ========= 
  
  

  في ممتلكاتاستثمارات   ٢٠
  

  :كالتالي الفترةخالل  ممتلكاتكانت الحركة في االستثمارات في   
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهم  ألف درهم  
   
   

   :التكلفة
  ٢١٥,٤٩٨  ٢٢٢,٤٩٥   بداية الفترةالرصيد في   
  -   ٨٧,٢٦٣   )٢١إيضاح (قيد التطوير  عقاراتالمحول من   
  -   )٣٢١(  استبعادات  
 ـــــــ ـــــــ   ٦,٩٩٧  ٦٦,٠٢٧  المحول من موجودات أخرى  

  ٢٢٢,٤٩٥  ٣٧٥,٤٦٤  نهاية الفترةالرصيد اإلجمالي كما في 
 ـــــــ ـــــــ   )١٨,٠٨٢( )١٨,٠٨٢(  مخصص انخفاض: ناقصاً

 ========= =========   ٢٠٤,٤١٣  ٣٥٧,٣٨٢   نهاية الفترةالرصيد الصافي في 
    االستهالك المتراكم

  ٨,٧٣٧  ١٢,٧٥٩   بداية الفترةالرصيد في   
 ـــــــ ـــــــ   ٤,٠٢٢  ٣,٩٥٦  الفترةالمحمل خالل   

 ـــــــ ـــــــ   ١٢,٧٥٩  ١٦,٧١٥  الرصيد كما في نهاية الفترة
 ========= =========   ١٩١,٦٥٤  ٣٤٠,٦٦٧   القيمة الدفترية كما في نهاية الفترةصافي 

  
إن إيجارات الممتلكات المكتسبة للمجموعة من االستثمارات في الممتلكات، و المؤجرة تحت عقود تأجير   

 ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة، )ألف درهم ٣,٧١٤ :٢٠١٠ سبتمبر ٣٠(ألف درهم  ٤,٤٠٣ تشغيلية، قد بلغت
  .٢٠١١ سبتمبر
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٣١ -  

  
  

  )تتمة( ممتلكاتاستثمارات في   ٢٠
  

  :التوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات في الممتلكات هو كالتالي  
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٢٠١,١٦٧  ٣٥٠,٥٠١  اإلمارات العربية المتحدة
 ـــــــ ـــــــ  ٨,٥٦٩  ٨,٢٤٨  األوسطالشرق 

   ٢٠٩,٧٣٦  ٣٥٨,٧٤٩   ========= ========= 
  
  

  قيد التطوير عقارات  ٢١
  

  :هي كالتالي الفترةقيد التطوير خالل  العقاراتالحركة في   
 

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٩٣١,٠٧٠  ١,٠٥٠,٤٤٥  بداية الفترةالرصيد كما في 
 ٧٥,٨٠٠  ١٦,٤٤٦  اإلضافات
 -  )٨٧,٢٦٣( )٢٠إيضاح ( ممتلكاتإلى استثمارات في المحول 

  ٨٧,٤٥٧   -   المحول من موجودات أخرى
 ــــــــ ــــــــ  )٤٣,٨٨٢( )١٢,٨٨١( اإلستبعادات

 ========== ==========  ١,٠٥٠,٤٤٥  ٩٦٦,٧٤٧  نهاية الفترةالرصيد كما في 
  

ألف  ٨١٥,٧٥٠: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ٨٠٠,٠٠٠قيد التطوير أراضي بقيمة  العقاراتتتضمن   
  .مملوكة من قبل شركة تابعة للمصرف) درهم

  
  .قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة العقاراتجميع   
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٣٢ -  

  
  

  موجودات أخرى  ٢٢
  

  )مدققة(   
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١,٢٤٧,٦٨٠  ١,٢٥٨,٦٥٩  مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء ممتلكات
 ٢١٤,٣٤٥  ٣٧٢,٧١٢  المدينون
 ٣,٣٨٢  ٢,٧١٩  لتحصيلا برسم شيكات

 ١٨٠,٥٧١  ٢٧٣,٤٩٠  مصاريف مدفوعة مقدماً
 ١٦,٦١٦  ٧,٢٠٨  إيرادات مستحقة

 ٨,٤٤٣  ٤٤,٥٣٢  لمقأولينمبالغ مدفوعة مقدماً 
 ٢٩٠,٠١٧  ٢٩٠,٠١٧  مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء استثمار

 ـــــــــ ـــــــــ  ١٢٩,٩٥٥  ١٧٠,٧١٠  أخرى
  ٢,٠٩١,٠٠٩  ٢,٤٢٠,٠٤٧ 

 ـــــــــ ـــــــــ  )٢٢٠,٩٣٧( )٢٨٧,٧٩٤( مخصص االنخفاض : ناقصاً
  ١,٨٧٠,٠٧٢  ٢,١٣٢,٢٥٣  =========== =========== 

  
  :كما يلي الفترةكانت الحركة على مخصص االنخفاض خالل   

  
مبالغ مدفوعة مقدماً  

 المدينون لشراء ممتلكات
مبالغ مدفوعة مقدماً 

 المجموع أخرى لشراء إستثمار
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 ٢٢٠,٩٣٧  ١٠,٤١٤  ١٠٦,٣٩٢  ٣٠,١٠٠  ٧٤,٠٣١  )مدققة( ٢٠١١يناير  ١كما في 
 ١٠١,٦٨٢  -  -  -  ١٠١,٦٨٢  )١٠إيضاح ( فترةالمحمل خالل ال

 )٣٤,٨٢٥( -  -  -  )٣٤,٨٢٥( خالل الفترة المشطوب
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

 ٢٨٧,٧٩٤  ١٠,٤١٤  ١٠٦,٣٩٢  ٣٠,١٠٠  ١٤٠,٨٨٨  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في كما 
 ======== ======== ======== ======== ======== 
      

 ١٥٢,٩٣٩  -  ١٠٦,٣٩٢  ٤٦,٥٤٧  -  )مدققة( ٢٠١٠يناير  ١كما في 
 ٨٤,٣٤٥  ١٠,٤١٤  -  )١٠٠( ٧٤,٠٣١  السنةالمحمل خالل 

 )١٦,٣٤٧( -  -  )١٦,٣٤٧( -  السنةخالل  المشطوب
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
            

 ٢٢٠,٩٣٧  ١٠,٤١٤  ١٠٦,٣٩٢  ٣٠,١٠٠  ٧٤,٠٣١  )مدققة( ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في كما 
 ======== ======== ======== ======== ======== 

  
  

  مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية  ٢٣
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٢٤٠,٦٦٠  ٢٠٥,٧٧٢  حسابات جارية
      ـــــــــ ـــــــــ  ٦٥٠,٧٣٠  ١,٠٧٦,٤١٣  ودائع استثمارية

  ٨٩١,٣٩٠  ١,٢٨٢,١٨٥  =========== ============ 
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٣٣ -  

  
 

  حسابات المودعيـن  ٢٤
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٢,٦٣٥,٣٢٣  ١٣,٨٧١,٧٥٧  حسابات جارية
 ٨,٩١١,١٥٨  ١٠,٨٩٨,٠٧١  حسابات توفير

 ٣٤,٩٠٥,٧٧٦  ٢٩,٥١٠,٣٤٨  حسابات االستثمار
 ـــــــــ ـــــــــ  ٦٤,٧٨٨  ١١٧,٤٧٤  حساب احتياطي تعديل األرباح

  ٥٦,٥١٧,٠٤٥  ٥٤,٣٩٧,٦٥٠  =========== ===========   
  :كما يلي للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح   

  
 ٤٩,٥٩٤  ٦٤,٧٨٨  بداية الفترةكما في 

 ـــــــــ ـــــــــ  ١٥,١٩٤  ٥٢,٦٨٦  )١١إيضاح ( الفترةاألرباح خالل  الحصة من
 =========== ===========  ٦٤,٧٨٨  ١١٧,٤٧٤ نهاية الفترةكما في 

  
  :هي كاآلتي المودعين بحسب القطاع االقتصادي إن توزيع حسابات  

  

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 
  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

   :القطاع االقتصادي
    

 ٨,٧٣٦,٨١٦  ٧,٣٤٥,٠٢٩  القطاع الحكومي
 ٩,٩٩٩,٦٧١  ٧,٥٨٦,٨٦١  القطاع العام

 ٧,٤١٤,٩٩٤  ٥,١٩١,٣١٥  مؤسسات
 ٢,٢٨٦,٥٩٨  ٢,٥٩٨,٩٧١   الشركات المالية

 ٢٢,٠٩٨,٧٢٣  ٢٥,٣٦٩,١٢٤  أفراد
      ـــــــــ ـــــــــ  ٥,٩٨٠,٢٤٣  ٦,٣٠٦,٣٥٠  شركات صغيرة ومتوسطة الحجم

  ٥٦,٥١٧,٠٤٥  ٥٤,٣٩٧,٦٥٠  =========== ===========   
مصرف اإلمارات  بعد اقتطاع احتياطيات، التوفيريقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار وحسابات   

  .المجموعة من قبل المركزي ومتطلبات السيولة
  

عدي والتقصير ومخالفة التفقط في حال  يتحمل الخسارةفإن المصرف  االستثمار في الودائعفيما يتعلق بحسابات   
  .شروط العقد
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٣٤ -  

  
  

  مطلوبـات أخرى  ٢٥
  

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

    ألف درهـم  ألف درهـم  
 ٥٦٦,٦٩٠  ٥١٢,٢٠٢  دائنون تجاريون

 ١٠٩,٦٧٩  ٦٣,٦٤٦  مبالغ مستحقة لقاء شراء ممتلكات
 ٢٣٢,٤١٣  ١٩٣,٢٣٥  )١١إيضاح (الربح المستحق التوزيع للمودعين وحملة الصكوك 

 ٦٢,١٠٨  ٧٧,١٨٣  شيكات بنكية
 ٢١٤,٩٠١  ٢٠٦,٥٩١  مخصصات مكافأة الموظفين ومصروفات أخرى

 ٣٤٥,٨١٥  ٢٧٩,٨٤٠  دائنة محتجزات
 ٢٩,٠٧٩  ١٧٤,٤١٦  مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء

 ٦,٧٢٩  ١,٥٥١  مصاريف قانونية ومهنية مستحقة الدفع
 ٤٥,٥٦٩  ١٠٦,٦٤١  مصاريف مستحقة

 ٥١,٧٦٩  ٩٨,٤٩٨  أرباح موزعة غير مطالب بها
 ٦٢,٩٣٢  ٦٩,٠٩٤  إيرادات مؤجلة

 ٦,٠٠٠  ٤,٧٢٥  حساب األعمال الخيرية
 ٤,١٩٨  ٢,٣٢٠  حساب التبرعات

 ٨,٦٤٢  ٧,٤٤٦  للبدائل الشرعية للمشتقات الماليةالقيمة العادلة السالبة 
 ـــــــــ ـــــــــ  ٣٤٤,٩٧٦  ٣٢٩,٢٢٨  أخرى

  ٢,٠٩١,٥٠٠  ٢,١٢٦,٦١٦  =========== =========== 
  

  الشق الثاني -وديعة وكالة   ٢٦
  

أودعت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى المصرف ودائع استثمارية . ٢٠٠٨في ديسمبر 
ثم عرضت الحكومة إثر ذلك وفقا لشروط وأحكام خاصة وانسجاما مع . سنوات ٥- ٣لفترة تتراوح بين 

أس مال  تم تصنيفه ضمن الشق متطلبات البنك المركزي الخاصة بكفاية رأس المال، تحويل هذه الودائع إلى ر
الثاني لرأس المال، وقد تمت الموافقة على ذلك وفقا لشروط وأحكام خاصة من قبل المساهمين  خالل اجتماع 

وقد تم توقيع اتفاقية الوكالة  باالستثمار المتعلقة بتحويل هذه الودائع إلى . ٢٠٠٩مارس  ٢٢غير عادي عقد يوم 
  .من قبل المصرف ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١رأس مال من الشق الثاني في 

  
سنوات وفقا  ٧يعتبر رأس مال الوكالة غير مضمون من قبل المصرف وليس ذا أولوية، وهو مستثمر لفترة 

وللمصرف الحق في اإلنهاء المبكر الستثمار مبلغ هذه الوكالة من . تفاقية الوكالة باالستثمارألشروط وأحكام 
% ٥,٢٥و % ٤وفقا لشروط معينة، وقد تتراوح األرباح المتوقعة ما بين  )سبع سنوات(جانبه قبل انتهاء المدة 

وفي حاالت محدودة وطبقاً لشروط معينة، يحق للحكومة . وتستحق بصفة ربع سنوية، وتدفع في نهاية الفترة
  .تحويل كل رأسمال الوكالة أو جزءا منه إلى أسهم عادية في المصرف حسب أسعار السوق السائدة

  
  صكوك تمويليةأدوات   ٢٧

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٢,٩٣٨,٠٠٠  ٢,٩٣٨,٠٠٠  اإلصدار األول
 ـــــــــ ـــــــــ  ٢,٥٠١,٥٢٣  ٢,٧٤٦,١١٢  اإلصدار الثاني

  ٥,٤٣٩,٥٢٣  ٥,٦٨٤,١١٢  =========== =========== 
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٣٥ -  

  
  

  )تتمة(أدوات صكوك تمويلية   ٢٧
  

  مليون دوالر ٨٠٠ -اإلصدار األول   
ألف درهم  ٢,٩٣٨,٠٠٠، قام المصرف بعملية إصدار لصكوك متوسطة المدى بقيمة ٢٠٠٦خالل ديسمبر   
إن هذه الصكوك . مليارات دوالر أمريكي ٥كأول إصدار من برنامج بقيمة ) مليون دوالر أمريكي ٨٠٠(

توزع أرباح هذه الصكوك . ٢٠١١ ديسمبرهي مدة هذه الصكوك في تنت. مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية
  .هامشباإلضافة إلى وفق مرجع متغير  )حملة الصكوك( في حال تحققها على المستثمرين

  
  مليون دوالر ٧٥٠ -اإلصدار الثاني   
ألف درهم  ٢,٧٥٤,٣٧٥، قام المصرف بعملية إصدار لصكوك متوسطة المدى بقيمة ٢٠١٠خالل نوفمبر   
إن هذه الصكوك . مليارات دوالر أمريكي ٥كثاني إصدار من برنامج بقيمة ) مليون دوالر أمريكي ٧٥٠(

توزع أرباح هذه الصكوك . ٢٠١٥ نوفمبرتنتهي مدة هذه الصكوك في . مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية
 سبتمبر ٣٠كما في ). حملة الصكوك( ي حال تحققها على المستثمرين وفق معدل ربح ثابت يدفع للمستثمرينف

 ٢,٢٥(ألف درهم إماراتي  ٨,٢٦٣قدرها  قام المصرف بإعادة شراء بعض الصكوك بقيمة اسمية ،٢٠١١
  .) )والر أمريكيمليون د ٦٨,٩(ألف درهم إماراتي  ٢٥٢,٨٥٢ :٢٠١٠ديسمبر  ٣١) (مليون دوالر أمريكي

  
  التسوية بنود  
تتضمن عملية اإلصدار نقل ملكية بعض األصول، بما فيها أصول إجارة مملوكة من قبل المصرف، إلى شركة   

، وهي شركة مملوكة للمصرف، تم إنشاؤها خصيصاً إلصدار ")المصدر("أديب صكوك كومباني ليمتد 
يمتلك المصرف حق السيطرة على هذه األصول . إن هذه األصول مملوكة من قبل المستثمرين. الصكوك

  .وستبقى تحت إدارته
  

سيقوم المصدر بدفع التوزيعات الربع سنوية من الدخل المتوقع مقابل هذه األصول، والتي يتوقع أن تكون كافية   
عند انتهاء مدة الصكوك، يتعهد المصرف بشراء هذه . الربع سنوية لحملة الصكوك بتاريخها لسداد التوزيعات

ألف درهم  ٥,٦٩٢,٣٧٥وي ادفعات اإليجار المتبقية على هذه األصول، والتي قد تس بما يساوياألصول 
  ).مليون دوالر أمريكي ١,٥٥٠( إماراتي 

  
  رأس المـال  ٢٨

 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

  :رأس المال المصرح به
  سهم عادي) ألف ٣,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٠(ألف  ٣,٠٠٠,٠٠٠

 =========== ===========  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠  )درهم واحد لكل سهم: ٢٠١٠(بقيمة درهم واحد لكل سهم   
   
   :رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  
  سهم عادي) ألف ٢,٣٦٤,٧٠٦: ٢٠١٠(ألف  ٢,٣٦٤,٧٠٦  

 =========== ===========   ٢,٣٦٤,٧٠٦  ٢,٣٦٤,٧٠٦  )درهم واحد لكل سهم: ٢٠١٠(بقيمة درهم واحد لكل سهم    
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٣٦ -  

  
  

  احتياطيات أخرى  ٢٩
  

 
التغيرات المتراكمة 

 في القيم العادلة
احتياطي إعادة 

 أراضي تقييم
احتياطي تغيرات 
 اإلجمالي احتياطي التحوط العمالت األجنبية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      
      

 ٤٢,١٢٢  )٨,٦٤٢( ١٣,٥٦٥  ١٢٩,٢٣٩  )٩٢,٠٤٠( )مدققة( ٢٠١١يناير  ١كما في 
  تعديل االنتقال على اعتماد معيار المحاسبة الدولي

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   )٥,٧٤٦(  -   -   -   )٥,٧٤٦(  )٤إيضاح ( ٩رقم   
            

  ٣٦,٣٧٦   )٨,٦٤٢(  ١٣,٥٦٥   ١٢٩,٢٣٩   )٩٧,٧٨٦(  )معدل( ٢٠١١يناير  ١في 
ت المرحلة بـ صافي الخسارة على تقييم االستثمارا

FVTOCI )٣٥,٠١٢( -  -  -  )٣٥,٠١٢( 
تحويل الفروقات الناتجة عن عملية التحويل 

 ٢,٤٥٢  -  ٢,٤٥٢  -  -  للعمليات األجنبية
  )٢,٤٥٢(  -   )٢,٤٥٢(  -   -   خسارة على التحوط في العمليات األجنبية

  في القيمة العادلة من تحوط األرباحصافي 
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ١,١٩٦  ١,١٩٦   -   -   -  التدفقات النقدية    

 ======== ========= ========= ========= =========  ٢,٥٦٠  )٧,٤٤٦( ١٣,٥٦٥  ١٢٩,٢٣٩  )١٣٢,٧٩٨( )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في 
           

 )٢٤,٤٥٧( )٦,٠٧٦( ١٩,٩٤٠  ١٢٩,٢٣٩  )١٦٧,٥٦٠( )مدققة( ٢٠١٠يناير  ١كما في 
 ٨٣,٨٩٣  -  -  -  ٨٣,٨٩٣  صافي األرباح على تقييم االستثمارات المتاحة للبيع

  عملية التحويلتحويل الفرق الناتج عن 
 )٤,٢٨٤( -  )٤,٢٨٤( -  -  للعمالت األجنبية  

  تحوط منصافي الخسائر في القيمة العادلة 
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  )٥,٣١٩( )٥,٣١٩( -  -   -  النقدية التدفقات  

 ======== ========= ========= ========= =========  ٤٩,٨٣٣  )١١,٣٩٥( ١٥,٦٥٦  ١٢٩,٢٣٩  )٨٣,٦٦٧( )غير مدققة( ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠كما في 
  
  

 صكوك الشق األول    ٣٠
  

، وتماشيا مع برنامج حكومة أبوظبي لتعزيز المالءة المالية لعدد من المؤسسات ٢٠٠٩ابريل  ١٦في 
دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي اللصالح ") الصكوك("المصرفية، أصدر المصرف صكوك من الشق األول 

تمت الموافقة على إصدار هذه الصكوك من قبل المساهمين خالل االجتماع . مليار درهم ٢بقيمة اسمية بلغت 
  .٢٠٠٩مارس  ٢٢الغير عادي والذي عقد يوم 

  
زامات مباشرة تشتمل هذه الصكوك على الت. تعتبر هذه الصكوك دائمة حيث أنه اليوجد لها تاريخ استرداد معين

، وهذه الصكوك قابلة للشراء من من غير ضمان من جانب المصرف وفقاً لشروط وأحكام المضاربة الشرعية
سنوياً خالل الفترة األولى المكونة من % ٦الربح المتوقع لهذه الصكوك هو إن . قبل المصرف في حاالت معينة

%. ٢,٣شهور زائداً هامش  ٦األولى بإيبور  خمس سنوات، ويقدر الربح المتوقع بعد هذه السنوات الخمس
سيتم إظهار دفعات األرباح في بيان التغيرات في حقوق . وسيتم توزيع األرباح المحققة على شكل نصف سنوي

إن حامل الصكوك ال يستطيع المطالبة باألرباح المتعلقة بالمضاربة في حال قرر المصرف عدم . الملكية الموحد
  .الحالة تخلفاً عن السداد هذه ألسهم وال يتم اعتبارتوزيع أرباح لحاملي ا
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٣٧ -  

  
  

  التزامات ومطلوبات طارئة  ٣١
  

إن االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية تشمل االلتزامات بتقديم وتوفير التسهيالت االئتمانية اإلسالمية 
  .بية متطلبات عمالء المصرفواالعتمادات المستندية وخطابات الضمان وكذلك أوراق القبول المخصصة لتل

  
عادة ما يكون . تمثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت ائتمانية إسالمية تعاقدية وفقاً لعقود التمويالت اإلسالمية  

وبما انه من . لهذه االلتزامات تواريخ انتهاء ثابتة أو بنود تعاقدية متعلقة بانتهائها وعادة ما تتطلب دفع رسوم
انتهاء االلتزامات دون سحب أو استخدام التسهيالت، فإن مجموع مبالغ تلك العقود ال يمثل بالضرورة الممكن 

  .المتطلبات النقدية المستقبلية
  

يلتزم المصرف بموجب االعتمادات المستندية وخطابات الضمان وأوراق القبول بصرف دفعات نيابة عن   
  .زاماته وفقاً لشروط العقدعمالئه في حالة عدم قيام العميل بالوفاء بالت

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

  :الرأسمالية األخرى
 

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  )مدققة(
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 

    ألف درهـم  ألف درهـم  
   المطلوبات الطارئة
 ١,٠٧٧,٠٢٥  ١,٨٣٩,٧٦٠  اعتمادات مستندية
 ٧,٠٠٤,٤١٧  ٩,١٦٤,٢٤٢  خطابات ضمان

 ـــــــــ ـــــــــ  ١٧٣,٥١٦  ٣٥٣,١٤٧  أوراق قبول
    ـــــــــ ـــــــــ  ٨,٢٥٤,٩٥٨  ١١,٣٥٧,١٤٩  

   االلتزامات
 ٢,٠٤٧,٣٩٦  ١,٤٠٩,٢١٤  التزامات تسهيالت غير مسحوبة

 ١٤٤,٢٠٠  ١٤٤,٢٠٠  استثمارات في األوراق المالية
 ٤٢,٣٢٥  ٣٨٤,٧٩٨  التزامات لمصاريف رأسمالية مستقبلية

 ـــــــــ ـــــــــ  ١,٦٦٧,١٦٣  ١,٥٦١,٨٩١  استثمارات وممتلكات قيد التطوير
    ـــــــــ ـــــــــ  ٣,٩٠١,٠٨٤  ٣,٥٠٠,١٠٣  
  ١٢,١٥٦,٠٤٢  ١٤,٨٥٧,٢٥٢  =========== =========== 

 
  

  النقدية وشبه النقدية  ٣٢
 ٢٠١٠ مبربتس ٣٠  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٤,٥٢٢,٣٧١  ٦,٩٠٠,٨٧٥  نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل
  األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية

 إسالمية أخرى، قصيرة األجل  
 ١,١٩٦,٩٧٣  ٢,٣٦٣,١٨٦ 

 ٩,٧٥٨,٢٧٥  ٦,٠١٤,٢٩٨  مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل مرابحة ومضاربة
 ـــــــــ ـــــــــ  )١,٣١٥,٠٢٤( )١,٢٨٢,١٨٥( مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل

  ١٤,١٦٢,٥٩٥  ١٣,٩٩٦,١٧٤  =========== =========== 
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٣٨ -  

  
  

  ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع   ٣٣
  

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

إن جميع التمويالت . للطرف ذي العالقةبناء على تقييم المصرف لمخاطر االئتمان ) األسهم والصكوك(المالية 
  .الممنوحة لألطراف ذات عالقة نشطة وخالية من أي مخصص لالنخفاض

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

  
 

 مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

 المجموع   آخرون شركات زميلة  اإلدارة 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

      )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
اإليرادات من مرابحة ومضاربة ووكالة مع 

 ========== ======= ======= ======= =======  ٢,٢١٤  -  ٢,٢١٤  -  -  مؤسسات مالية
  اإليرادات من المرابحة، المضاربة،

 ========== ======= ======= ======= =======  ٢٠٥,٤٣٨  ١٢٣,٩٦٢  -  ٣٣٨  ٨١,١٣٨  اإلجارة  وتمويالت إسالمية أخرى  
 ========== ======= ======= ======= =======  ٥,٩٧٣  -  -  -  ٥,٩٧٣  إيرادات استثمارات

 ========== ======= ======= ======= =======  ١٩,٨٦٢  ١٩,٨٦٢  -  -  -  عموالتوالرسوم الصافي إيرادات 
 ========== ======= ======= ======= =======  ٣٢٧  -  -  ٣٢٧  -  المصاريف التشغيلية

 ========== ======= ======= ======= =======  ٨٣٨  ٣١٨  ٤٣٠  ٣٤  ٥٦  األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك
  

      )غير مدققة( ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠
اإليرادات من مرابحة ومضاربة ووكالة مع 

 ========== ======= ======= ======= =======  ٦٢٨  -  ٦٢٨   -  -  مؤسسات مالية
  اإليرادات من المرابحة، المضاربة،

 ========== ======= ======= ======= =======  ١٦٥,٤٧٤  ٧٦,٢١٦  -  ٨٢  ٨٩,١٧٦  اإلجارة  وتمويالت إسالمية أخرى  
 ========== ======= ======= ======= =======   ٨,٠٠٠   ٨,٠٠٠   -   -   -   التوصافي إيرادات الرسوم والعم

 ========== ======= ======= ======= =======  ١٨٣  -  -  ١٨٣  -  المصاريف التشغيلية
 ========== ======= ======= ======= =======  ٢,٩٥٩  ١,٤٠٨  ١,٤٧٩  ٣٢  ٤٠  األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك
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  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٣٩ -  

  
  

  )تتمة(طراف ذات العالقة األالمعامالت مع   ٣٣
  

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

 
 مساهم رئيسي

أعضاء مجلس 
 المجموع  آخرون شركات زميلة  اإلدارة 

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
      )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
      
  األرصدة والوكاالت لدى مصارف  
 ٨٦٧,٩٠٥  -  ٨٦٧,٩٠٥  -  -  ومؤسسات مالية إسالمية أخرى    
  مرابحة، مضاربة ، إجارة وتمويل إسالمية  
 ٥,٢٣٧,٦٠٨  ٢,٧٧٩,٢٨١  -  ١٢,٥١٥  ٢,٤٤٥,٨١٢  أخرى    
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ١٨٦,٨٣٦  ١٨٣,٦٢٥  ٣,٢١١  -  -  موجودات أخرى  
  ٦,٢٩٢,٣٤٩  ٢,٩٦٢,٩٠٦  ٨٧١,١١٦  ١٢,٥١٥  ٢,٤٤٥,٨١٢  ========= ========= ========= ========= ========= 
      
 ٣,٣٢١  -  ٣,٣٢١  -  -  مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية  
 ١٠٦,٦٤٩  ٤١,٧٨٥  ٣٧,٧٨٨  ١٠,٢٧٧  ١٦,٧٩٩  حسابات المودعين  
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ١,٣٥٤  ١,٣٣٦  ١٣  ١  ٤  مطلوبات أخرى  
  ١١١,٣٢٤  ٤٣,١٢١  ٤١,١٢٢  ١٠,٢٧٨  ١٦,٨٠٣  ========= ========= ========= ========= ========= 
      

   ========= ========= ========= ========= =========  ١,٥١٧  ١,٥١٧  -  -  -  التزامات ومطلوبات طارئة غير قابلة لإللغاء
      

      )مدققة( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
      
  األرصدة والوكاالت لدى مصارف  
 ٥٦٩,٧٣٥  -  ٥٦٩,٧٣٥  -  -  أخرى اسالمية ومؤسسات مالية  
  مرابحة، مضاربة ، إجارة وتمويل إسالمية  
 ٤,٨٣٥,٧٢٣  ٢,٥٥٦,٨٥٤  -  ٨,٤٠٩  ٢,٢٧٠,٤٦٠  أخرى  
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ١٩٠,٤١٢  ١٨٣,٦٩٤  ٢,٧٣٦  -  ٣,٩٨٢  موجودات أخرى  
  ٥,٥٩٥,٨٧٠  ٢,٧٤٠,٥٤٨  ٥٧٢,٤٧١  ٨,٤٠٩  ٢,٢٧٤,٤٤٢  ========= ========= ========= ========= ========= 
      
 ١,٨٠٠  -  ١,٨٠٠  -  -  مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية  
 ١٦٦,٩١٧  ٧٠,٠٧٥  ٧٤,٣٤٤  ١٢,٧١٣  ٩,٧٨٥  حسابات المودعين  
 ١,٩٨٧  ١,٥٦٣  ٤٢٠  -  ٤  مطلوبات أخرى  
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
  ١٧٠,٧٠٤  ٧١,٦٣٨  ٧٦,٥٦٤  ١٢,٧١٣  ٩,٧٨٩ 
 ========= ========= ========= ========= ========= 
      

   ========= ========= ========= ========= =========  ١,٥١٧  ١,٥١٧  -  -  -  التزامات ومطلوبات طارئة غير قابلة لإللغاء
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  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٤٠ -  

  
  

  )تتمة(المعامالت مع طراف ذات العالقة   ٣٣
  

  مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين  
  :كانت مكافئة موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة كما يلي  

  
    منتهية فيالأشهر  التسعةفترة   منتهية فيالأشهر  التسعةفترة  
   ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 
  درهـم ألف  درهـم ألف  
    

  ١٨,٣٠١  ٢١,٦٥٩  أخرى ومكافآت رواتب
  ـــــــــ ـــــــــ   ١,٧٧٧  ٢,٠٦٩  للموظفين الخدمة نهاية مكافآت

  ٢٠,٠٧٨  ٢٣,٧٢٨   =========== ===========  
  

تمت الموافقة عليها ) ألف درهم ٣,٠٠٠: ٢٠١٠(ألف درهم  ٤,٢٠٠إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والبالغة   
  .٢٠١١مارس  ٣١المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد يوم من قبل 

  
  

  معلومات القطاعات  ٣٤
  

إن القطاعات التشغيلية تعرف على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بأقسام المجموعة والتي يتم مراجعتها دورياً   
إن المعلومات المقدمة . تقييم أدائهاوذلك لتوزيع الموارد للقطاعات ول في المصرفمن قبل صانعي القرارات 

التالية االستراتيجية  التشغيلية وحداتال تعتمد علىإلى صانعي القرارات لغرض تحديد اإلمكانات وتقييم األداء، 
  .منتجات وخدمات ألسواق مختلفة والتي تقدمللمصرف 

  
غيرة والمتوسطة، إيداعات األفراد، يقوم هذا القطاع بالتعامل مع المشاريع الص - الخدمات المصرفية التجارية  

، بطاقات االئتمان اإلسالمية، خدمات التحويل وخدمات التمويل للمرابحة، إجارة تزويد المتعاملين بالتمويل
  .التجاري

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

  .الفردية للشركات والمؤسسات
  

يقوم هذا القطاع بالتمويل، الخدمات االئتمانية األخرى، اإليداع والحسابات  - الخدمات المصرفية الخاصة  
  .الجارية لألفراد أصحاب ثروات مالية عالية

  
قوم هذا القطاع بتزويد خدمات أسواق المال، خدمات المتاجرة والخزينة وكما يقوم بإدارة ي - أسواق المال  

  .التمويل للمصرف باستخدام خدمات اإليداعات االستثماريةعمليات 
  

تقوم شركة تابعة للمصرف بأنشطة عمليات الشراء، اإليجار، الوساطة وإدارة وإعادة بيع  - الخدمات العقارية  
  .الممتلكات وجميع األنشطة المتعلقة به

  
عة والشركات الزميلة والغير مدرجة يمثل هذا القطاع المكتب الرئيسي، الشركات التاب - القطاعات األخرى  

  .أعاله وتشمل أيضاً المصاريف غير الموزعة
  

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

  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  
  

  )تتمة(معلومات القطاعات   ٣٤
  

  :كاآلتي ٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتهية في  للفترةكانت معلومات القطاعات   
  

 
خدمات مصرفية 

 وتجارية 
خدمات مصرفية 

 للشركات
خدمات مصرفية 

 المجموع قطاعات أخرى خدمات عقارية أسواق المال خاصة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        اإليرادات والنتائج
        

 ٢,٥٤١,٦٩٤  ٣,٦١٤  ٧,٠٢٩  ١١١,٩٥٧  ١٣٠,٣٥٥  ٦٤٠,٣٤٧   ١,٦٤٨,٣٩٢  إيرادات القطاع، صافي
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  )١,٠٥٦,٦٤٧( )٣٨,٩٨٢( )٥٦,٦٥٢( )٤٧,٣٨٢( )٦٢,٣٧٨( )١٤٢,١٣٣( )٧٠٩,١٢٠( مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض، صافي

 ١,٤٨٥,٠٤٧  )٣٥,٣٦٨( )٤٩,٦٢٣( ٦٤,٥٧٥  ٦٧,٩٧٧  ٤٩٨,٢١٤  ٩٣٩,٢٧٢  )هامش(أرباح العمليات 
 )٥٤٦,١٤٨( -  )١٠١,٦٨٢( -  )٢٠٩,٩٣٤( )١٠٠,٣٦٠( )١٣٤,١٧٢( مخصص االنخفاض، صافي

 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ٩٣٨,٨٩٩  )٣٥,٣٦٨( )١٥١,٣٠٥( ٦٤,٥٧٥  )١٤١,٩٥٧( ٣٩٧,٨٥٤  ٨٠٥,١٠٠  الفترة) خسائر(أرباح 
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  )١٢٨( -  -  )١٢٨( -  -  -  غير مسيطرة الالملكية حقوق 
 ٩٣٨,٧٧١  )٣٥,٣٦٨( )١٥١,٣٠٥( ٦٤,٤٤٧  )١٤١,٩٥٧( ٣٩٧,٨٥٤  ٨٠٥,١٠٠  المتعلقة بمساهمي المصرف الفترة) خسائر(أرباح 

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

        الموجودات
 =========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  ٧٤,١٦٢,٨٢١  ١,٨٠٠,٧٨١  ٢,٩٠٠,٩٣١  ١٩,٣٥٠,٧٦٤  ٦,٠٤٢,٠٨٨  ١٨,٤٧٥,٧٧٥  ٢٥,٥٩٢,٤٨٢  موجودات القطاع

        المطلوبات
 =========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  ٦٥,٦٩٧,٩٧١  ٣٦٤,٠١٥  ٤٠٩,٦٦٤  ١٥,٩٣٦,٧٠٦  ٧,٠٧١,٥٩٧  ١٦,٩٥٩,٨٥٠  ٢٤,٩٥٦,١٣٩  مطلوبات القطاع
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- ٤٢ -  

  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  
  

  )تتمة(معلومات القطاعات   ٣٤
  

  :كاآلتي ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠المنتهية في  للفترةكانت معلومات القطاعات   
  

  
خدمات مصرفية 
  وتجارية لألفراد

خدمات مصرفية 
  للشركات

خدمات مصرفية 
  المجموع  قطاعات أخرى  خدمات عقارية  أسواق المال  خاصة

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

                اإليرادات والنتائج
  ٢,٢٣٥,٠٦٦   )٣,٢٦٠(  ٣,٣٦٧   ١٦٦,٦٩٣   ١٢١,٥٢٤   ٤٧٢,٥٨٩   ١,٤٧٤,١٥٣   ؛ صافيإيرادات القطاع

  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ    )٩٢٠,٢١٠(  )٢٤,٩٩٦(  )٦١,٩٣٦(  )٣٦,٨٠٨(  )٥٨,٢٢٦(  )١٤٥,٢٣٠(  )٥٩٣,٠١٤(  ماعدا مخصص اإلنخفاض؛ صافيمصاريف تشغيلية 
  ١,٣١٤,٨٥٦   )٢٨,٢٥٦(  )٥٨,٥٦٩(  ١٢٩,٨٨٥   ٦٣,٢٩٨   ٣٢٧,٣٥٩   ٨٨١,١٣٩   )هامش( أرباح العمليات

  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ    )٤٠٥,٣٧٨(  -   -   ١٠٠   )٣٧,٧٩٦(  )٢٢٩,٥٤٢( )١٣٨,١٤٠(  ؛ صافيمخصص اإلنخفاض
  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ    ٩٠٩,٤٧٨   )٢٨,٢٥٦(  )٥٨,٥٦٩(  ١٢٩,٩٨٥   ٢٥,٥٠٢   ٩٧,٨١٧   ٧٤٢,٩٩٩   الفترة) خسائر(أرباح 
  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ    )١٥٦(  -   -   )١٥٦(  -   -   -    الملكية الغير مسيطرةحقوق 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========    ٩٠٩,٣٢٢   )٢٨,٢٥٦(  )٥٨,٥٦٩(  ١٢٩,٨٢٩   ٢٥,٥٠٢   ٩٧,٨١٧   ٧٤٢,٩٩٩   المتعلقة بمساهمي المصرف الفترة) خسائر( أرباح

                الموجودات
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========    ٧١,١٧٥,٤١٨   ٨٠١,٦٨١   ٣,١٦٨,٣٧٣   ١٨,٩٥٢,٦٢٨   ٧,٠٤٤,٢٨٤   ١٨,١١٦,٥٨٠   ٢٣,٠٩١,٨٧٢   موجودات القطاع

                المطلوبات
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========    ٦٣,١١١,١٤٢   ٣٥٥,٨١٧   ٦٢٨,٠٠٠   ١٤,١٣٩,٢٥٤   ٧,٥٩٨,٩٧٩   ١٩,٧٥٥,٢٢٧   ٢٠,٦٣٣,٨٦٥   مطلوبات القطاع

  
  المعلومات الجغرافية   

، )هامش(رادات القطاع، المصاريف، أرباح العمليات يأخرى متعلقة بإوفقاً لذلك لم تقدم أي تحاليل جغرافية . تعمل المجموعة في سوق جغرافي واحد وهو اإلمارات العربية المتحدة
  .الموجودات والمطلوبات
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- ٤٣ -  

  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  
  

  الماليةإدارة المخاطر   ٣٥
  

تمثل القيم المرحلة . إن وجدتسائر انخفاض القيمة، تقوم المجموعة بقياس تعرضها للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم المرحلة اإلجمالية للموجودات المالية ناقصاً المبالغ المقاصة وخ  
تفاصيل مخاطر اإلئتمان الناشئة عن  .مخاطر أسعار األسهم للمرابحة والمضاربة واإلجارة وتمويالت إسالمية أخرى واستثمارات/للموجودات المالية أقصى تعرضات لمخاطر االئتمان
  .لية المرحلية الموحدة المختصرةحول البيانات الما ٣١الحاالت الطارئة، ولإللتزامات يفصح عنها في إيضاح 

  
  

مصارف أرصدة وودائع الوكالة مع 
  استثمارات    تمويالت إجارة  مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى  مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية  ومؤسسات مالية أخرى إسالمية

  )مدققة(    )مدققة(    )مدققة(    )مدققة(    )مدققة(    

  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١١  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٠  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١١  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٠  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١١  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٠  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١١  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٠  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١١  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٠  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                      

                      بصورة فرديةخاضع النخفاض القيمة 
  ٦٨,١٤٢   ١١,٠١٧   ٨٤٦,٦٢٧   ٧٥٨,٣١٢   ٦٢٥,٨٥٣   ٦٠٤,١٠٠   ١٨٦,٤٧٦   ١٨٢,٢٦٩   -   -   تسهيالت متعثرة

  ٩١,٨١٣   ٩١,٨١٣   ٣٤٧,٣٧١   ٦٢٥,٢١٨   ٩٥٢,٩٦٤   ١,٣٢٣,٠٠٨   -   -   -   -   مشكوك في تحصيلها
  ٩,٥٧١   -   ١٨,٧٤٥   ٢٠٩,٦٥٩   ٧٨٩,٣٨٩   ١,٠٥٧,٥٢٣   ١٢٩,٨١١   ١٢٩,٨١١   -   -   خسائر

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  
  ١٦٩,٥٢٦   ١٠٢,٨٣٠  ١,٢١٢,٧٤٣   ١،٥٩٣,١٨٩   ٢,٣٦٨,٢٠٦   ٢,٩٨٤,٦٣١   ٣١٦,٢٨٧   ٣١٢,٠٨٠   -   -   القيمة اإلجمالية

  )١٠٨,٣٩١(  )٧٨,٠٤١(  )٩٢,٧٧٩(  )٣٤٨,٦٨٥(  )١,٦٠٨,٥٦٧(  )١,٧٥١,٨٧٥(  )١٩٠,٣١٠(  )١٧٠,٤٥٦(  -   -   مخصص محدد النخفاض القيمة
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  
   -   -   ٦١,١٣٥   ٢٤,٧٨٩   ١,١١٩,٩٦٤   ١,٢٤٤,٥٠٤   ٧٥٩,٦٣٩   ١,٢٣٢,٧٥٦   ١٢٥,٩٧٧   ١٤١,٦٢٤  
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  
                      

  -   -   ١,١٢٥,٢٨٠   ٢,٢٩١,٤٠٥   ٨٧٧,٥٥٨   ٢٥٩,٤٠٩   -   -   -   -   مستحق الدفع وغير منخفض
                      

  ١,٥٧٨,٢٧٩   ١,٩٤٨,٦٤٧   ٢٣,٣١١,١٤٨   ٢٢,٣٦٠,٣١٦   ٢١,٣٣٤,٣٤٧   ٢١,٦٨٢,٣٨٦   ١٢,٦٩٧,٥٦٥   ٦,٤٠٩,٨٦١   ٢,٩٠٦,٣٨٢   ٢,٣٦٨,٨٠٩   منخفض غير غير مستحق الدفع أو
                      

  -   -   )٢٨٦,٣٢١(  )٣١٨,٤٣٣(  )٢٨٩,٠٢٣(  )٣٠٩,٥٣٤(  -   -   -   -   مخصص جماعي النخفاض القيمة
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  
                      

  ١,٦٣٩,٤١٤   ١,٩٧٣,٤٣٦   ٢٥,٢٧٠,٠٧١   ٢٥,٥٧٧,٧٩٢   ٢٢,٦٨٢,٥٢١   ٢٢,٨٦٥,٠١٧   ١٢,٨٢٣,٥٤٢   ٦,٥٥١,٤٨٥   ٢,٩٠٦,٣٨٢   ٢,٣٦٨,٨٠٩   الدفتريةالقيم 
  ========== ========== ========== ========== ========== ========= ========== ==========  ========= ==========  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٤٤ -  

  
  

  كفاية رأس المال  ٣٦
  

 سبتمبر ٣٠المنتهية في  السنة/للفترةللمجموعة  النسبمكونات رأس المال النظامي وإن الجدول أدناه يلخص 
، استوفت الشركات الفردية من ضمن المجموعة السنة/الفترةخالل هاتين . ٢٠١٠ ديسمبر ٣١و ٢٠١١

  .والمجموعة كل المتطلبات الخارجية لقوانين رأس المال
  
 ٢بازل   ١بازل  
 ٢٠١٠ديسمبر ٣١ ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ 
 )مدققة(   )مدققة(  
 ألف درهـم ألف درهـم  ألف درهـم ألف درهـم 

      الشق األول
      

 ٢,٣٦٤,٧٠٦  ٢,٣٦٤,٧٠٦   ٢,٣٦٤,٧٠٦  ٢,٣٦٤,٧٠٦  رأس المال
 ١,٧٥٤,٨٩٩  ١,٧٥٤,٨٩٩   ١,٧٥٤,٨٩٩  ١,٧٥٤,٨٩٩  احتياطي قانوني

 ٤٤٣,١٨٢  ٤٤٣,١٨٢   ٤٤٣,١٨٢  ٤٤٣,١٨٢  احتياطي عام
 ٩٨٤,٠٦٩  ١,٨٩٦,٨٨٨   ٩٨٤,٠٦٩  ١,٨٩٦,٨٨٨  أرباح محتجزة

 ٥١١,٧٨٣  -   ٥١١,٧٨٣  -  أرباح مقترح توزيعها
 ٦,٨١٦  -   ٦,٨١٦  -  أرباح مقترح توزيعها لألعمال الخيرية 

 ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠   ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠  صكوك من الشق األول
 ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ  ٣,٠٧٥  ٢,٦١٥   ٣,٠٧٥  ٢,٦١٥  حقوق الملكية الغير مسيطرة

 =========== ===========  =========== ===========  ٨,٠٦٨,٥٣٠  ٨,٤٦٢,٢٩٠   ٨,٠٦٨,٥٣٠  ٨,٤٦٢,٢٩٠  المجموع
      الشق الثاني

 ٢,٢٠٧,٤٠٨  ٢,٢٠٧,٤٠٨   ٢,٢٠٧,٤٠٨  ٢,٢٠٧,٤٠٨  الثانيالشق  –وكالة وديعة 
  التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

 )٩٢,٠٤٠( )١٢٦,٦٧٩(  )٩٢,٠٤٠( )١٢٦,٦٧٩( واحتياطيات أخرى  
  مخصص انخفاض جماعي للموجودات

 -  -  المالية  
 

 ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ  ٥٧٥,٣٤٤  ٦٢٧,٩٦٧ 
 ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ  ٢,٦٩٠,٧١٢  ٢,٧٠٨,٦٩٦   ٢,١١٥,٣٦٨  ٢,٠٨٠,٧٢٩  المجموع

 ١٠,٧٥٩,٢٤٢  ١١,١٧٠,٩٨٦   ١٠,١٨٣,٨٩٨  ١٠,٥٤٣,٠١٩  مجموع الشق األول والثاني
خصومات للشق األول والثاني في رأس 

 )٨٣٧,١٩٥( )٨٤٩,٤٨٦( المال
 

 ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ  )٨٣٧,١٩٥( )٨٤٩,٤٨٦(
 =========== ===========  =========== ===========  ٩,٩٢٢,٠٤٧  ١٠,٣٢١,٥٠٠   ٩,٣٤٦,٧٠٣  ٩,٦٩٣,٥٣٣  مجموع أساس رأس المال

  
      :معدل مخاطر الموجودات

 -  -   ٥٤,٦٦٦,١٦٦  ٥٤,٣٣١,٥٣٨  بنود بيان المركز المالي  
 -  -   ٤,٢٦٣,١٥٨  ٦,٠٩٨,٤٦٠  التعرضات خارج بيان المركز المالي  
 ٥٨,٣٢٠,٩٠١  ٥٨,٦٥٧,٢٧٠   -  -  مخاطر االئتمان  
 ١,٠٠٨,١٥٧  ١,٣٠٨,٩٨٣   -  -  مخاطر السوق  
 ــــــــ ــــــــ  ــــــــ ــــــــ  ٢,٥٦٥,١٧٧  ٣,٢٤٧,٠٠٦   -  -  مخاطر العمليات  

 ========== ==========  ========== ==========  ٦١,٨٩٤,٢٣٥  ٦٣,٢١٣,٢٥٩   ٥٨,٩٢٩,٣٢٤  ٦٠,٤٢٩,٩٩٨  مخاطر الموجوداتمجموع معدل 
  

           نسب رأس المال
  مجموع رأس المال النظامي كنسبة إلى

 %١٥,٨٦  %١٦,٠٤  إجمالي مخاطر الموجودات المرجحة  
 

 ١٦,٠٣ %١٦,٣٣%  ========== ==========  ========== ========== 
      

  رأس مال من الشق األول كنسبة من
 %١٣,٦٩  %١٤,٠٠  إجمالي مخاطر الموجودات المرجحة  

 
 ١٣,٠٤ %١٣,٣٩%  ========== ==========  ========== ========== 

  
، إن كفاية رأس المال حسب مقررات بازل الثاني كانت فوق الحد األدني المطلوب من ٢٠١١ سبتمبر ٣٠لغاية   

  %).١٢ – ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(حسب تعليمات المصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة % ١٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

- ٤٥ -  

  
  

  توزيعات األرباح  ٣٧
  

ألف  ٥١١,٧٨٣وع تبلغ من رأس المال المدف) الشيء: ٢٠٠٩% (٢١,٦بقيمة  توزيعات األرباح النقديةإن   
قد تم الموافقة عليهما من قبل المساهمين في الجمعية العامة السنوية التي عقدت يوم ) الشيء: ٢٠٠٩(درهم 

  .يوماً من الجمعية العامة السنوية ٣٠األرباح إلى المساهمين خالل  تم دفع هذه .٢٠١١مارس  ٣١
  
  

  موسمية النتائج  ٣٨
  

هذه البيانات المالية . الدخل والمصروف يتحققان من دون أي تأثير موسميإن طبيعة عمل المجموعة تجعل   
 على مبدأ اإلستحقاق الذي يتطلب تسجيل الدخل والمصاريف بناء المرحلية الموحدة المختصرة قد جهزت بناء

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

  المقارنة معلومات  ٣٩
  

إن إعادة التصنيف لم . الحالية الفترةتمت إعادة تصنيف بعض مبالغ المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات في   
  : يؤثر على النتائج السابقة أو حقوق مساهمي المجموعة

  
ليظهر كبند " إيرادات الرسوم والعموالت، بالصافي"ألف درهم من  ٢١,٣٣٦حيث تم اعادة تصنيف مبلغ   

  ".إيرادات فروقات صرف عمالت أجنبية" ىالدخل الشامل الموحد بمسممستقل في قائمة 
  
  


