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مجلس اإلدارةتقرير 
٢٠١٨ديسمبر ٣١لسنة المنتهية في ا

شركة مساهمة عامة ("المصرف") والشركات -يسر مجلس اإلدارة تقديم تقريره مع البيانات المالية الموحدة لمصرف أبوظبي اإلسالمي 
.٢٠١٨ديسمبر ٣١التابعة له ("المجموعة") للسنة المنتهية في 

وتسجيل المكتبالتأسيس 
ومتطلبات مصرف في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة طبقا ألحكام التأسس 

.١٩٩٧لسنة ٩للمرسوم األميري رقم ووفقًاالقابلة للتطبيقدولة اإلمارات العربية المتحدة القوانين في 

النشاط األساسي
تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف كماتتم وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، التي تحرم الربا، إن أعمال المصرف 

ووفقًا لعقود تأسيس الشركات التابعة للمجموعة.

أساس إعداد البيانات المالية الموحدة
رقابة الفتوى والالشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة ومبادئتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، وأحكام 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.القوانين في للمجموعة ومتطلبات الشرعية

مالحظات مالية
%٨,٧بنمو يبلغ مليون درهم) ٢,٣٠٠,١: ٢٠١٧مليون درهم (٢,٥٠٠,٨رقمًا قياسيًا وهو ٢٠١٨بلغ صافي أرباح المجموعة لعام 

أبرز النتائج المالية لكامل السنة هي كما يلي:

٥,٧٦٩,٥كان ٢٠١٨وحملة الصكوك) لعام للمودعين صافي إيرادات المجموعة (مجموع صافي الدخل التشغيلي ناقص الموزع ·
.%٢,٤مليون درهم) بنمو٥,٦٣٢,٣: ٢٠١٧مليون درهم (

٣,١٢٣,١: ٢٠١٧مليون درهم (٣,١٢٥,٧ليصل إلى% ٠,١بنسبةارتفع٢٠١٨الربح التشغيلي للمجموعة ("هامش") لعام ·
مليون درهم).

.مليون درهم)٧٩٠,٤: ٢٠١٧مليون درهم (٦٢٠,١بلغ٢٠١٨لعام في القيمةمجموع مخصصات االنخفاض·
.%٨,٧بنمومليون درهم) ٢,٣٠٠,١: ٢٠١٧مليون درهم (٢,٥٠٠,٨بلغ ٢٠١٨صافي الربح للمجموعة لعام ·
.٢٠١٧درهم في عام ٠,٥٩٢مقارنًة بـ درهم ٠,٦٣٧إلى ازدادتإن ربحية السهم للمجموعة ·
مليار درهم).١٢٣,٣: ٢٠١٧مليار درهم (١٢٥,٢بلغ ٢٠١٨ديسمبر ٣١مجموع الموجودات كما في ·
مليار درهم ٧٨,٧بلغ ٢٠١٨ديسمبر ٣١(مرابحة، إجارة، وتمويالت إسالمية أخرى) كما في متعاملينصافي تمويالت ال·

مليار درهم).٧٦,٥: ٢٠١٧(
مليار درهم).١٠٠,٠: ٢٠١٧مليار درهم (١٠٠,٤متعاملين، بلغت ودائع ال٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في ·
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.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءًا٤٤إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٨-

الموحدبيان الدخل
٢٠١٨ديسمبر ٣١المنتهية في السنة

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

إيرادات التشغيل
١٠٠,٢٧١٦٠,٠٦٨المضاربة والوكالة مع مؤسسات مالية،الدخل من المرابحة

الدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت إسالمية
٥٤,٥٢٠,٤٧٠٤,٢٩١,٥٤١متعاملينالمن أخرى

٣٤٩,٥١٤٣٩٨,٨٤٤الدخل من الصكوك المقيسة بالتكلفة المطفأة 
٦١٠٤,٠٢٤٨٢,١٥٨مقيسة بالقيمة العادلةاستثماراتمنإيرادات

٣٨,٢٩٧٢٨,٥٨٠وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة
٧١,٠٥٨,٦٦٥١,٠٣٠,٢٦٨، صافيإيرادات الرسوم والعموالت

٢٥٦,٩٩٥٢٧٠,٢٩٢صرف عمالت أجنبيةإيرادات
٨٣٣,٦٣٠٣٦,٣٩٧عقاريةمن استثمارات إيرادات

٢١,٦٥٤١٦,١٤٦إيرادات أخرى

٦,٤٨٣,٥٢٠٦,٢١٤,٢٩٤

المصاريف التشغيلية
)١,٤٤٦,٣٢٩()١,٥٢٢,٦٤٤(٩تكاليف الموظفين

)٨٤٠,١٤٥()٨٤٢,١٣٠(١٠مصاريف عمومية وإدارية
)١٦٧,٩٠١()٢٢٤,٢٥٥(٢٥و٢٢االستهالك

)٥٤,٧٩٣()٥٤,٧٥٢(٢٦إطفاء الموجودات الغير ملموسة
)٧٩٠,٣٦٠()٦٢٠,٠٩٧(١١مخصص االنخفاض، صافي

)٣,٢٩٩,٥٢٨()٣,٢٦٣,٨٧٨(

٣,٢١٩,٦٤٢٢,٩١٤,٧٦٦الربح من التشغيل، قبل التوزيع للمودعين

)٥٨١,٩٨٢()٧١٤,٠٣٤(١٢الموزع للمودعين

٢,٥٠٥,٦٠٨٢,٣٣٢,٧٨٤الربح للسنة قبل الزكاة والضريبة

)٣٢,٦٦١()٤,٨٢٢(الزكاة والضريبة

٢,٥٠٠,٧٨٦٢,٣٠٠,١٢٣الربح للسنة بعد الزكاة والضريبة

:العائد إلى
٢,٥٠٠,٠٨٦٢,٢٩٨,٧٥٤مساهمي المصرف

٧٠٠١,٣٦٩غير المسيطرةحقوق الملكية 

٢,٥٠٠,٧٨٦٢,٣٠٠,١٢٣

١٣٠,٦٣٧٠,٥٩٢(درهم)األسهم العادية على األساسي والمخفض الربح
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.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءًا٤٤إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٩-

الموحدبيان الدخل الشامل
٢٠١٨ديسمبر ٣١المنتهية في السنة

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـمايضاحات

٢,٥٠٠,٧٨٦٢,٣٠٠,١٢٣بعد الزكاة والضريبةربح السنة

الشاملة األخرىالخسارة

تصنيفها ضمن بيان الدخل الموحدالبنود التي لن يتم إعادة 

في حقوق الملكيةمن تقييم االستثماراتالربح )الخسارة(صافي
١,٦٣٤)٣٤,٤٠٥(٣٣المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٤,٩٠٠()٤,٩٠٠(٤٠عضاء مجلس اإلدارة ألمكافآت مدفوعة 

يتم إعادة تصنيفها الحقًا ضمنالبنود التي من الممكن أن 
بيان الدخل الموحد

صافي الحركة في تقييم استثمارات في صكوك مدرجة بالقيمة 
-)٣٢,١٦٩(٣٣العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٢٤,٠٦٠()٩٦,٧٠٠(٣٣أجنبيةعملياتتحويلفروقات الصرف الناتجة عن 
)٣٤,٠٠٨(٣٣٢١,١٣٠في العمليات األجنبيةمن التحوط (الخسارة) الربح 

)٣,١٥٧()٢,١٠٢(٣٣القيمة العادلة من التحوط للتدفقات النقديةخسارة 

)٦٤,٤٩١()١٤٩,١٤٦(للسنةالشاملة األخرىالخسارة

٢,٣٥١,٦٤٠٢,٢٣٥,٦٣٢إجمالي الدخل الشامل للسنة

:العائد إلى
٢,٣٥٠,٩٤٠٢,٢٣٤,٢٦٣مساهمي المصرف

٧٠٠١,٣٦٩غير المسيطرةحقوق الملكية 

٢,٣٥١,٦٤٠٢,٢٣٥,٦٣٢
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.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءًا٤٤إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-١١-

ق المساهمين الموحدبيان التغيرات في حقو
٢٠١٨ديسمبر ٣١المنتهية في السنة

للمصرفوصكوك الشق األول حملة أسهمالعائد إلى

احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
مخاطراحتياطي
أرباح محتجزةاالئتمان

مقترح أرباح
اتوزيعه

مقترح أرباح
لألعمال اتوزيعه
الخيرية

احتياطيات 
أخرى 

صكوك الشق 
المجموعاألول

الملكيةحقوق 
غير المسيطرة

حقوق إجمالي
المساهمين

درهمألفدرهمألفدرهمألفألف درهمدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفإيضاحات

٥,٦٧٢,٥٠٠١٥,٤٤٧,٧٩٩١٠,٨٤٢١٥,٤٥٨,٦٤١)٦٨٣,٧٦٨(٢٠١٧٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٤٩٤,٧٢١٤٠٠,٠٠٠٢,٤٨٧,٠٩٩٧٧٦,٧٨٢٣٠,٠٠٠يناير١الرصيد في 
٢,٢٩٨,٧٥٤١,٣٦٩٢,٣٠٠,١٢٣----٢,٢٩٨,٧٥٤----ربح السنة

)٦٤,٤٩١(-)٦٤,٤٩١(-)٥٩,٥٩١(--)٤,٩٠٠(----األخرىةالشاملالخسارة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة استبعادالخسارة من 

----١٧٧--)١٧٧(----٣٣من خالل الدخل الشامل اآلخر
مدرجة–األولالشقصكوكعلى مدفوعة أرباح

)٢٣٤,١٥٨(-)٢٣٤,١٥٨(----)٢٣٤,١٥٨(----٣٤(اإلصدار األول)
)٧٩,٤١٩(-)٧٩,٤١٩(----)٧٩,٤١٩(----٣٤حكومة أبوظبي–الشق األول صكوكعلى مدفوعة أرباح

)٧٧٧,٥٣٢()٧٥٠()٧٧٦,٧٨٢(---)٧٧٦,٧٨٢(-----٣٢مدفوعةأرباحتوزيعات 
)٣٠,٠٠٠(-)٣٠,٠٠٠(--)٣٠,٠٠٠(------خيريةلجمعياتمدفوعةأرباحتوزيعات 

-------)٢٢١,٧٢٦(-٢٢١,٧٢٦--٣١احتياطياتإلىتحويل
-----٢٩,٢٣٠-)٢٩,٢٣٠(----خيريةلجمعياتمقترحةنقديةأرباحتوزيعات 
------٩١٤,٥٣٠)٩١٤,٥٣٠(----٣٢إلى المساهمينمقترحةنقديةأرباحتوزيعات 

٥,٦٧٢,٥٠٠١٦,٥٦١,٧٠٣١١,٤٦١١٦,٥٧٣,١٦٤)٧٤٣,١٨٢(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٧١٦,٤٤٧٤٠٠,٠٠٠٣,٣٠١,٧١٣٩١٤,٥٣٠٢٩,٢٣٠مدقق–٢٠١٨يناير١في الرصيد

تعديالت االنتقال عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد 
٢١,٣٩١-٢١,٣٩١-٢١,٩٧٩--)٥٨٨(----٩٣التقارير المالية رقم 

٥,٦٧٢,٥٠٠١٦,٥٨٣,٠٩٤١١,٤٦١١٦,٥٩٤,٥٥٥)٧٢١,٢٠٣(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٧١٦,٤٤٧٤٠٠,٠٠٠٣,٣٠١,١٢٥٩١٤,٥٣٠٢٩,٢٣٠معدل–٢٠١٨يناير ١الرصيد في 
٢,٥٠٠,٠٨٦٧٠٠٢,٥٠٠,٧٨٦----٢,٥٠٠,٠٨٦----ربح السنة

)١٤٩,١٤٦(-)١٤٩,١٤٦(-)١٤٤,٢٤٦(--)٤,٩٠٠(----األخرىالشاملةالخسارة
١,٠٠٢,٢٤٠-١,٠٠٢,٢٤٠-------٣١٤٦٤,٠٠٠٥٣٨,٢٤٠و٣٠أسهم حقوق صادرة

)٣,٤١٦(-)٣,٤١٦(----)٣,٤١٦(----٣٠أسهم حقوقتكلفة إصدار 
مدرجة (اإلصدار –صكوك الشق األول الصادرة 

٢,٧٥٤,٣٧٥-٢,٧٥٤,٣٧٥٢,٧٥٤,٣٧٥--------٣٤الثاني)
مدرجة (اإلصدار –تكلفة إصدار صكوك الشق األول 

)١٩,٣٧٣(-)١٩,٣٧٣(----)١٩,٣٧٣(----٣٤الثاني)
مدرجة (اإلصدار –المستردةصكوك الشق األول 

)٣,٦٧٢,٥٠٠(-)٣,٦٧٢,٥٠٠()٣,٦٧٢,٥٠٠(--------٣٤)األول
مدرجة –أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

)٢٣٤,١٥٨(-)٢٣٤,١٥٨(----)٢٣٤,١٥٨(----٣٤(اإلصدار األول)
)٩١,٥١٨(-)٩١,٥١٨(----)٩١,٥١٨(----٣٤حكومة أبوظبي–الشق األول صكوكعلى مدفوعة أرباح

)٩١٥,٩٣٠()١,٤٠٠()٩١٤,٥٣٠(---)٩١٤,٥٣٠(-----٣٢مدفوعةأرباحتوزيعات 
)٢٩,٢٣٠(-)٢٩,٢٣٠(--)٢٩,٢٣٠(------خيريةلجمعياتمدفوعةأرباحتوزيعات 

-------)٢٦٤,٣٨٠(-٢٦٤,٣٨٠--٣١احتياطياتإلىتحويل
-----٣١,٠٠٠-)٣١,٠٠٠(----خيريةلجمعياتمقترحةنقديةأرباحتوزيعات 

------٩٩٤,٣١٣)٩٩٤,٣١٣(----٣٢أرباح نقدية مقترحة إلى المساهمين

٤,٧٥٤,٣٧٥١٧,٧٢٥,٩٢٤١٠,٧٦١١٧,٧٣٦,٦٨٥)٨٦٥,٤٤٩(٢٠١٨٣,٦٣٢,٠٠٠٢,٦٤٠,٧٠٥١,٩٨٠,٨٢٧٤٠٠,٠٠٠٤,١٥٨,١٥٣٩٩٤,٣١٣٣١,٠٠٠ديسمبر٣١فيالرصيد
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.الموحدةالماليةالبياناتهذهمنجزءًا٤٤إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-١٢-

بيان التدفقات النقدية الموحد
٢٠١٨ديسمبر ٣١المنتهية في السنة

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
٢,٥٠٠,٧٨٦٢,٣٠٠,١٢٣السنةربح 

تعديالت للبنود التالية:
٢٢١٣,١٣٤٩,٣٤٥يةاستهالك استثمارات عقار
٢٥٢١١,١٢١١٥٨,٥٥٦استهالك ممتلكات ومعدات

٢٦٥٤,٧٥٢٥٤,٧٩٣إطفاء موجودات غير ملموسة
)٢٨,٥٨٠()٣٨,٢٩٧(وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة

)٣,١٤٩()٦٩٣(٦األرباح توزيعات إيرادات 
٦٢٤,٢٦٨١٣,٤٣٩األرباح والخسائرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل محققة من استثمارات خسائر 
)٣٠,١٤٤(٦٧,٢٥٦األرباح والخسائرمحققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل غير (أرباح) خسائر

-)٤,١٠٧(٦أرباح محققة من الصكوك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)١٧٥()١٨٨(من استبعاد ممتلكات ومعداتربح 

١١٦٢٠,٠٩٧٧٩٠,٣٦٠، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض
)٢٣,١٨٢(٨١,٦٢٠من بيع استثمارات عقارية)ربحخسارة (

٣,٣٨٩,٧٤٩٣,٢٤١,٣٨٦في الموجودات والمطلوبات التشغيليةاترقبل التغيالتشغيليةرباح األ

٩٥,٨٤١)١,٤٩٢,١٨٣(في األرصدة لدى المصارف المركزيةالنقص دة)الزيا(
١,٥٩٠,١٩٦)٥٥١,٧٩١(األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىفي (الزيادة) النقص 
٢٨٥,٤٧٢)١٣٦,٢٩٢(في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية(الزيادة) النقص 
٢,٤٣٥,٤٤٣)٧٤٧,٤٦١(في المرابحة وتمويالت إسالمية أخرى(الزيادة)النقص 

)١,٥٢٠,٤٤٩()١,٩٦٧,٦٨٨(في تمويالت اإلجارة الزيادة
)١٠,٣٠١,٤٨٨()٨,٢٧٢,٤٤٩(األرباح والخسائرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل شراء استثمارات 

٨,١٧٩,٧٥٧١٠,٢٠٤,١٧٦األرباح والخسائرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل متحصالت من بيع استثمارات 
)٨٨١,٨٥١(٥٧٥,٢٢١في الموجودات األخرى)الزيادةالنقص (

)٦٥,٢٩٤(٨١,٣٣٠في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية الزيادة (النقص) 
٤٠٣,٥٩٨١,١٨٠,٨٤٠في حسابات المودعينالزيادة

٥٤,٤٤٧)١٨٩,٥٢٤(في مطلوبات أخرىالزيادة (النقص)

٦,٣١٨,٧١٩)٧٢٧,٧٣٣(من العمليات(المستخدم في) النقد 
)٤,٩٠٠()٤,٩٠٠(٤٠مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

٦,٣١٣,٨١٩)٧٣٢,٦٣٣(من األنشطة التشغيلية(المستخدم في)صافي النقد

األنشطة االستثمارية
٦٦٩٣٣,١٤٩مستلمةتوزيعات أرباح

)١٣,٩١١(١,٥٣١,٥٨٢صافي الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)٩٩٥,٠٥٢()٣,٦٠٤,٢٧٩(صافي الحركة في االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

٥,١٤٨٦,٦٦٧االئتالفصافي الحركة في الشركات الزميلة وشركات 
٣,٤٥٠٢٧,٨٤٦متحصالت من بيع استثمارات عقارية

)٣٠٤,٩١٥()٤٠٢,٢٨٣(٢٥شراء ممتلكات ومعدات
٨٩١٤٨٣متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

)١,٢٧٥,٧٣٣()٢,٤٦٤,٧٩٨(األنشطة االستثماريةالمستخدم فيصافي النقد

األنشطة التمويلية
-٣١١,٠٠٢,٢٤٠و٣٠أسهم حقوق صادرة

-)٣,٤١٦(٣٠تكلفة إصدار أسهم حقوق
-٣٤٢,٧٥٤,٣٧٥مدرجة (اإلصدار الثاني)–صكوك الشق األول الصادرة 

-)١٩,٣٧٣(٣٤مدرجة (اإلصدار الثاني)–تكلفة إصدار صكوك الشق األول 
-)٣,٦٧٢,٥٠٠(٣٤)األولمدرجة (اإلصدار –المستردةصكوك الشق األول 

)٢٣٤,١٥٨()٢٣٤,١٥٨(٣٤مدرجة (اإلصدار األول)–أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول
)٧٩,٤١٩()٩١,٥١٨(٣٤أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي

)٧٨١,٥٥٨()٩١٧,٨٣٥(مدفوعةتوزيعات أرباح 

)١,٠٩٥,١٣٥()١,١٨٢,١٨٥(التمويليةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 

٣,٩٤٢,٩٥١)٤,٣٧٩,٦١٦(النقد وما يعادلهفي ) الزيادة النقص(

١٠,٨٨٨,٤٦٩٦,٩٤٥,٥١٨يناير١في النقد وما يعادله

٣٩٦,٥٠٨,٨٥٣١٠,٨٨٨,٤٦٩ديسمبر٣١في النقد وما يعادله

المؤسسات المالية، والمضاربة معالمرابحة أخرى،ومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف الربح علىمنالتشغيليةالتدفقات النقديةإن
، هي كما يلي:المتعاملين، الصكوك وودائع المتعاملينتمويل

٥,٦٥٨,٢٦١٤,٨٥٩,٩٤٣األرباح المستلمة

٨٤٣,٥٤٠٤٧١,٣٧٨وحاملي الصكوكاألرباح المدفوعة للمودعين
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١

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

شأن الشركات التجارية ب، ٢٠١٥لسنة ٢القانون االتحادي رقم حللقد .١٩٩٧لسنة ٩(وتعديالته) ووفقا للمرسوم األميري رقم 
. ١٩٨٤لسنة ٨رقم القائمالقانون االتحاديمحل

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

ووفقًا لعقود كما تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، التي تحرم الربا، 
تأسيس الشركات التابعة للمجموعة.

فرع) ٨١: ٢٠١٧(فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٨٠ي في أبوظبي، يمتلك المصرف باإلضافة إلى المكتب الرئيس
. إن هذه وثالثة فروع في العراق وقطر والسودان باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة

الشركات التابعة.والفروع تتضمن نشاطات المكتب الرئيسي للمصرف، البيانات المالية الموحدة

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

.٢٠١٩فبراير ٤للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالموحدةالمالية تم اعتماد إصدار البيانات

تعريفات٢

وتعريفاتها محددة كاآلتي:الموحدةفي البيانات الماليةالمستخدمةالمصطلحات التالية هي 

المرابحـة 
هي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصال عينيا أو سلعة أو سهما مملوكا لها وفي حيازتها (حقيقة أو ُحكما) وذلك مقابل 

ثمن بيع يتكون من تكلفة الشراء وهامش ربح متفق عليه.

االستصناع
ن المجموعة (الصانع) والمتعامل (المستصنع) تبيع بموجبه عينا تصنعها له بحيث يتفقان على مواصفاتها الدقيقة هو عقد بي

وثمن البيع وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة والمواد الالزمة على المجموعة. تقوم المجموعة بتطوير (صناعة) العين 
تتعاقد معه ومن ثم تقوم بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتفق عليها في مقاولمحل عقد االستصناع بنفسها أو من خالل 

تاريخ التسليم المتفق عليه. 

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

ومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلجارة ألصل عيني بتمليك المستأجر األصل أو موصوفا في الذمة، لمدة معل
بتعاقد مستقٍل ناقٍل للملكية.جرالمؤ
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(تتمة)تعريفات٢

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

.بدون أخذ أي ربح أو أي مقابل على ذلك القرضالقرض عند أجل القرض

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

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

المبرم بين الطرفين ويتحمالن الخسارة بنسبة حصصهما في رأس مال المشاركة.

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

(المضارب) باستثماره في مشروع أو نشاط معين ويوزَّع الربح بين الطرفين حسب الحصص المتفق عليها في العقد، ويتحمل 
وإال فهي على رب المال.،لفة أي من شروط عقد المضاربةأو مخاو/التقصير وأالمضارب الخسارة في حالة التعدي 

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

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

وبنود عقد الوكالة، وإال فهي على األصيل.

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

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

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

أساس اإلعداد٣

بيان االمتثال٣,١أ.
هيئة تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، وأحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها

.دولة اإلمارات العربية المتحدةقوانين الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعة ومتطلبات 

العرف المحاسبي٣,١ب.
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات 

، والبدائل الشرعية للمشتقات المالية والتي تم قياسها بقيمتها العادلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراالستثمارات 
التي تم إدراجها بالقيمة المعاد تقييمها.والمحتفظ بها كممتلكات ومعداتواألرض
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(تتمة)أساس اإلعداد ٣

(تتمة)العرف المحاسبي٣,١ب.

نات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم) وهي العملة التي يتداول بها المصرف. لقد تم عرض تم إعداد البيا
المبلغ ألقرب ألف، إال إذا تم اإلشارة إلى غير ذلك.

أساس توحيد البيانات المالية٣,١ج.

والشركات التابعة له التالية:من البيانات المالية للمصرف تتكون البيانات المالية الموحدة

نسبة الشراكة
٢٠١٨٢٠١٧بلد المنشأالنشــاط

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

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

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةتزويد القوى العاملةكوادر للخدمات ذ. م. م.
%١٠٠%١٠٠المملكة المتحدةالخدمات المصرفية اإلسالميةليمتدأديب (المملكة المتحدة) 

--الكانال البريطانيةجزر شركة ذات غرض خاص(قيد التصفية)أديب هولدنجز (جيرسي) ليمتد *
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ني ليمتداأديب صكوك كومب
--جزر الكيمانخاصشركة ذات غرض *ليمتدIIنياأديب صكوك كومب

--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *Iأديب كابيتال انفست 
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *٢أديب كابيتال انفست 

--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصأديب ألتيرنيتيف ليمتد*

.المصرف على عملياتهاتابعة بحكم سيطرةاتشركالهذهوتعتبرالشركاتهذه أي ملكية مباشرة في المصرفىليس لد* 

الموحدة عمليات الشركات التابعة التي يسيطر عليها المصرف. يتم توحيد الشركات التابعة عند البيانات الماليةهذهتتضمن
توقف عن توحيد الشركات يتم القدرة السيطرة على هذه الشركات. للمجموعةتاريخ االستحواذ، وهو التاريخ الذي بموجبه يصبح 

السيطرة.هذه قدرة على الالتابعة في التاريخ الذي تتوقف 

للشركات التابعة في تواريخ متوافقة مع تلك التي يتبعها المصرف وباستخدام سياسات محاسبية متوافقة. تم إعداد البيانات المالية
واألرباح والخسائر الناتجة من المعامالت بين شركات ،دة، المعامالت، اإليرادات والمصروفاتتم استبعاد جميع األرص

المجموعة.

وصافي الموجودات الدخل والخسائرفي صافي المصرفالحصة الغير مملوكة من قبل غير المسيطرةتمثل حقوق الملكية 
وفي بيان المركز المالي الموحد ضمن حقوق الشامل الموحدلدخل منفصلًة في بيان اهايتم إدراجللشركات التابعة للمجموعة و

المساهمين منفصلًة عن حقوق مساهمي المصرف.
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(تتمة)أساس اإلعداد ٣

التغيرات في السياسات المحاسبية٣,٢

ما هو موضح أدناه:إن السياسات المحاسبية المتبعة متوافقة مع السياسات المحاسبية في السنة المالية السابقة ما عدا 

خالل السنة، قامت المجموعة بتطبيق المعايير/ التعديالت الجديدة التالية على المعايير الفعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو 
:٢٠١٨يناير ١بعد 

ي للمعايير المحاسبية ، أصدر المجلس الدول٢٠١٤في يوليو األدوات المالية:٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
"األدوات المالية: ٣٩األدوات المالية والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

األدوات المالية بما في ذلك التصنيف وانبججميع٩اإلدراج والقياس". يتناول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
التحوط.والقياس واالنخفاض في القيمة ومحاسبة 

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

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

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

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

ٍت الحٍق ومع إدراج إيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح والخسائر.تدوير األرباح والخسائر في وق

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

التصنيف متاح كذلك للموجودات المالية القائمة.

بالنسبة للمطلوبات المالية، لم يكن هناك تغييرات في التصنيف والقياس.

ألدوات "ا٩ية رقم ، قامت المجموعة في وقٍت مبكٍر بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المال٢٠١١يناير ١اعتبارًا من 
.٩لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اأحكام المالية" بما يتماشى مع 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-١٧-

أساس اإلعداد (تتمة)٣

(تتمة)التغيرات في السياسات المحاسبية٣,٢

يقدم المعيار نموذجًا جديدًا لقياس خسائر االنخفاض في القيمة على كافة الموجودات المالية بما في االنخفاض في القيمة:(ب) 
ذلك التمويل والصكوك المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يحل نموذج خسارة االئتمان 

محل نموذج "الخسائر المتكبدة" الحالي الوارد في معيار المحاسبة الدولي ٩ية رقم المتوقعة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المال
. يتضمن نموذج خسارة االئتمان المتوقعة نهجًا من ثالث مراحل يعتمد على التغيير في الجودة االئتمانية للموجودات ٣٩رقم 

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

في تفاعًا جوهريًايشهد ارالموجودات المالية التي لم جميعشهر، على ١٢تنطبق خسارة االئتمان المتوقعة لمدة :١المرحلة 
وقعة باستخدام عامل يمثل مخاطر االئتمان منذ نشأتها ولم تنخفض قيمتها االئتمانية. سوف يتم احتساب خسارة االئتمان المت

التعثر الذي يحدث على مدى االثني عشر شهرًا القادمة والخسارة الناتجة عن التعثر.احتمالية 

في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي ولكن ال تعتبر يكون هناك ارتفاع جوهري، عندما ٢في إطار المرحلة : ٢المرحلة 
، سوف يتم إدراج مبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع القيمةألدوات المالية منخفضة لاالئتمانية القيمة

التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض للتعثر على مدى العمر ليةلألداة والذي يتم احتسابه باستخدام إجراءات احتما
المخاطر وتأثير األفق الزمني األطول ارتفاعالمرحلة بسبب ھذهالمتوقع لألداة. من المتوقع أن تكون المخصصات أعلى في 

شهرًا في المرحلة األولى.١٢الذي يتم أخذه في االعتبار مقارنًة بالـ 

، عندما يكون هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة في تاريخ التقارير المالية، ٣في إطار المرحلة لثة:المرحلة الثا
االئتمانية منخفضة ويتم إدراج مبلغ مساٍو لخسارة االئتمان المتوقعة على تهاقيمسوف يتم تصنيف هذه األدوات المالية على أن

مالية.مدى العمر المتوقع لألداة للموجودات ال

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

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

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

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

والتصنيف والقياس في تاريخ التطبيق بدون إعادة إدراج معلومات المقارنة.

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

. ٣٩المحاسبة الدولي رقم 
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أساس اإلعداد (تتمة)٣

(تتمة)التغيرات في السياسات المحاسبية٣,٢

(د) األثر االنتقالي (تتمة)
إن تأثير التطبيق على األرباح المحتجزة والتغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة االفتتاحية المصنف ضمن حقوق 

كما يلي:) هي ٢٠١٨يناير ١المساهمين في بداية السنة الحالية (

األرباح المحتجزة

التغيرات المتراكمة 
في احتياطي القيمة 

العادلة
ألف درهـمألف درهـم

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

٢١,٩٧٩-الدخل الشامل اآلخر

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

)٢١,٩٧٩)٥٨٨

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

٣١كما في 
٢٠١٧ديسمبر 

معيار المحاسبة (
)٣٩رقم الدولي

إعادة تصنيف 
الموجودات 

والمطلوبات المالية

إعادة قياس 
االنخفاض في 

القيمة

يناير ١كما في 
(المعيار ٢٠١٨

الدولي إلعداد 
التقارير المالية 

)٩رقم 
ألف درهمألف درهمألف درهـمألف درهـم

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

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

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

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

١١٧,٩٥١,٤١٨)٥٨٨(١١٧,٩٣٠,٠٢٧٢١,٩٧٩
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-١٩-

أساس اإلعداد (تتمة)٣

(تتمة)التغيرات في السياسات المحاسبية٣,٢

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

قالية.الجديدة، ونموذج االنخفاض في القيمة المؤلف من ثالث مراحل، ومتطلبات محاسبة التحوط الجديدة واألحكام االنت

ويحدد ٢٠١٤تم إصدار المعيار في مايو اإليرادات من العقود مع المتعاملين١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
نموذجا جديدا من خمس خطوات يتم تطبيقه على اإليرادات الناتجة من العقود مع المتعاملين. وفقًا للمعيار الدولي إلعداد 

يتم إدراج اإليرادات بمبلغ يعكس األثمان التي تتوقع الشركة أن تستحقها في مقابل بيع البضائع أو ١٥م التقارير المالية رق
منهجا أكثر تنظيمًا لقياس وإدراج ١٥تقديم الخدمات إلى المتعاملين. تقدم مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ل للتطبيق على جميع الشركات ويسود على كافة متطلبات إدراج اإليرادات الحالية اإليرادات. إن معيار اإليرادات الجديد قاب
١٥وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. قامت المجموعة بتقييم أن تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

اريخ التقارير المالية.غير جوهريًا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في ت

المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ٣,٣

إن المعايير والتفسيرات الصادرة، ولكن غير فعالة بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة مفصح عنها أدناه. لدى 
عندما تصبح فعالة.المجموعة النية في تطبيق هذه المعايير، في حالة إمكانية التطبيق،

، ويحدد مبادئ اإلدراج ٢٠١٦تم إصدار المعيار في يناير : عقود اإليجار١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذج محاسبة للمستأجر الواحد ويتطلب من المستأجر إدراج 

لمحاسبة بالنسبةشهر، إال إذا كان األصل منخفض القيمة.١٢والمطلوبات لجميع عقود اإليجار وذلك لمدة تتجاوز الموجودات 
. بناًء عليه، يستمر المؤجر بتصنيف عقود ١٧كبير المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي رقم ل المعيار إلى حٍدرّحالمؤجر، ُي

يجار تمويلية، والمحاسبة عن هذين النوعين من عقود اإليجار بشكل مختلف. يجب أن اإليجار كعقود إيجار تشغيلية أو عقود إ
سمح بالتطبيق المبكر للشركات ُي. ٢٠١٩يناير ١تبدأ في أو بعد السنوية التيلفترات التقارير الماليةتطبق الشركة هذا المعيار 

رادات من العقود مع متعاملين في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي اإلي١٥طبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التي ُت
قامت المجموعة بتقييم تأثير المعيار أعاله. وبناًء على التقييم، ليس للمعيار أعاله تأثير جوهري على البيانات لهذا المعيار.

المالية الموحدة للمجموعة كما في تاريخ التقارير المالية. 

ديرات الهامةالقرارات والتق٣,٤

لتقارير المالية من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات عداد اللمعايير الدولية إلوفقًايتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة 
للموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن المدرجةواالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

باإلضافة والمصاريف والمخصصاتاإليراداتعلى كذلكواالفتراضاتوالتقديرات األحكامهذه . تؤثر المطلوبات الطارئة
.التغيرات في القيمة العادلةإلى 
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أساس اإلعداد (تتمة)٣

(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٤

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

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

.٢٠١٨يناير ١إن التقديرات واألحكام التالية قابلة للتطبيق اعتبارًا من 

تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها التأثيرات الجوهرية األكبر على المبالغ المدرجة تتعلق التغيرات في األحكام الصادرة أثناء 
بالتغيرات التي تم إدخالها نتيجة العتماد المعيار الدولي ٢٠١٨ديسمبر ٣١في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

لى:: األدوات المالية والتي تؤثر ع٩إلعداد التقارير المالية رقم 

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

اضات والتقديرات غير المؤكدة والتي لها تأثير جوهري على احتساب خسارة االئتمان المتوقعة: تتعلق التغيرات في االفتر·
بالتغيرات التي تم إدخالها نتيجة اعتماد المعيار الدولي ٢٠١٨ديسمبر ٣١خسائر االئتمان المتوقعة للسنة المنتهية في 

شكل رئيسي إلى المدخالت (خسارة االئتمان المتوقعة): األدوات المالية. ويرجع ذلك األثر ب٩إلعداد التقارير المالية رقم 
واالفتراضات والتقنيات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بموجب منهجية المعيار الدولي إلعداد التقارير 

.٩المالية رقم 

ثر األكبر والتي لها األ٩إن بعض المفاهيم الرئيسية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم االعتبارات الرئيسية:
وتتطلب درجة عالية من التقدير، كما اعتبرتها المجموعة أثناء تحديد تقييم التأثير، هي:

في مخاطر االئتمان على أساس نسبي. من أجل االرتفاع الجوهري يتم تقييم في مخاطر االئتمان:االرتفاع الجوهري تقييم 
زادت بشكل جوهري منذ نشأتها، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أصل مالي قد 

الناشئة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي في تاريخ التقارير المالية بالمخاطر المقابلة للتعثر في السداد عند نشوء األصل، 
طر الحالية للمجموعة.باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات إدارة المخا

على األقل لكل تعرض فردي بناًء على ثالثة بشكل ربع سنويالجوهرية في مخاطر االئتمان لالرتفاعاتتقييميتم إجراء 
، سوف يتم نقل األداة قد حدثفي مخاطر االئتمانارتفاع جوهريعوامل. إذا كان أي من العوامل التالية يشير إلى حدوث 

:٢المرحلة إلى١من المرحلة 

)i ( على النحو لقد وضعت المجموعة سقفًا لالرتفاعات الجوهرية في مخاطر االئتمان استنادًا إلى التغّير في احتمالية التعثر
المتعلقة باإلدراج المبدئي وكذلك أسقف احتمالية التعثر.المحدد في تصنيف مخاطر الملتزم 

)ii (المراحل وإجراء تعديالت، حسب الضرورة، لتعكس بشكل أفضل سوف يتم إجراء مراجعات نوعية إضافية لتقييم نتائج
المراكز التي ارتفعت مخاطرها بشكل جوهري.
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(تتمة)في مخاطر االئتمان االرتفاع الجوهري تقييم 
)iii (على افتراض قابل للنقض بأن األدوات التي تجاوز موعد استحقاقها ٩يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

على ما إذا كانت ٣والمرحلة ٢يومًا قد شهدت ارتفاعًا جوهريًا في مخاطر االئتمان. تعتمد التحركات بين المرحلة ٣٠
ن تحديد االنخفاض في القيمة الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها االئتمانية كما في تاريخ التقارير المالية. سوف يكو

مشابهًا للتقييم الفردي للموجودات المالية القائمة على دليل ٩االئتمانية وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
.٣٩موضوعي على االنخفاض في القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

يجب أن يأخذ قياس خسائر االئتمان المتوقعة لكل مرحلة والسيناريوهات المتعددة:التطلعيةعوامل االقتصاد الكلي والمعلومات 
الجوهرية في مخاطر االئتمان في االعتبار المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظروف الراهنة، فضًال االرتفاعاتوتقييم 

. سوف يتطلب تقدير وتطبيق المعلومات التطّلعية المستقبليةعن التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث والظروف االقتصادية
أحكامًا جوهرية.

التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر المستخدمة لتقدير مخصصات الخسارة يةمدخالت احتمالعلى أساس ذج ونمبناء اليتم 
رات في متغيرات االقتصاد الكلي) التي ترتبط بناًء على متغيرات االقتصاد الكلي (أو التغي٢والمرحلة ١االئتمانية للمرحلة 

سيناريو من سيناريوهات االقتصاد الكلي تم استخدامه في إن أيذات الصلة. المحفظةارتباطًا وثيقًا بخسائر االئتمان في 
متغيرات االقتصاد الكلي ذات الصلة.لتوقعات سيكون له لخسائر االئتمان المتوقعة احتساب المجموعة

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

يلي الواردة من مصدر خارجي ذسوف تعتمد الحالة األساسية، والسيناريوهات الصاعدة والهابطة على توقعات االقتصاد الك
إذا اقتضت الظروف أو على أساس فترات أقصر منهسمعة طيبة. سوف يتم تحديث هذه السيناريوهات على أساس ربع سنوي 

ذلك.

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

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

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

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

المسبق وخيارات التمديد وخيارات التجديد. بالنسبة لبعض تسهيالت االئتمان المتجددة التي ليس لها تاريخ استحقاق ثابت، يتم 
االستعداد لمواجهةال يتم كذلك عندماها المجموعة لمخاطر االئتمان وتقدير العمر المتوقع على أساس الفترة التي تتعرض في

خسائر االئتمان من خالل إجراءات اإلدارة.
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المعيار الدولي إلعداد التقارير لجنة داخلية لإلشراف على عملية االنخفاض في القيمة في إطارلقد أنشأت المجموعة الحوكمة:
. تتكون اللجنة من ممثلين رفيعي المستوى من اإلدارة المالية وإدارة المخاطر، وسوف تكون مسؤولة عن مراجعة ٩المالية رقم 

م بتقييم المتعلقة بخسارة االئتمان المتوقعة. كما تقوالرئيسية المستخدمة في تقديرات المجموعةواعتماد المدخالت واالفتراضات
.للمجموعةاإلجمالية التي يتم إدراجها في البيانات الماليةاتمدى مالءمة نتائج المخصص

)٢٠١٨يناير ١(قابل للتطبيق قبل التمويلية واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأةالموجوداتقيمةفيخسائر االنخفاض
لزوم إدراج مدىبصفة دورية لتحديدواالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأةالتمويلية تقوم المجموعة بمراجعة موجوداتها 

. بصفة خاصة، فإن القرارات من قبل اإلدارة متعثرةبأي موجودات متعلقالالموحد الماليبيان الفي النخفاض القيمةمخصص 
. إن هذه التقديرات نخفاض في القيمةمخصص االمطلوبة لتقدير حجم ووقت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى 

قد تكون النتائج الفعلية مختلفة وقد وبخصوص عوامل ومتغيرات متعددة،على االفتراضاتة بشكل ضروري عتمدتكون م
يؤدي هذا لتغيرات مستقبلية في هذه المخصصات.

)٢٠١٨يناير ١(قابل للتطبيق قبل انخفاض جماعي للموجودات التمويلية صمخص
الفردية، فإن المصرف يسجل مخصص انخفاض جماعي مقابل الموجودات التمويليةباإلضافة للمخصصات المحددة مقابل 

الجماعيإن هذا المخصص فردي.التي ال تكون بحاجة إلى مخصص انخفاض ذات السمات المشتركة الموجودات التمويلية 
. إن هذه التقييمات الداخلية تأخذ في ئهشرامار منذ تاريخ منحه أو أو االستثلألصلمبني على االنخفاض في التقييم الداخلي 

االنخفاض في تقييم مخاطر الدولة، القطاع الصناعي والتراجع التقني، وكذلك االنخفاض أو ضعف عوامل عين االعتبار 
التدفقات النقدية المتوقعة.

االستمراريةمبدأ
، وابدت ارتياحها المتالك وفقًا لمبدأ االستمراريةمدى قدرتها على االستمرارقامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لتحديد 

شكوك جوهريةال تعتقد بوجود اإلدارةفي المستقبل المنظور. أضف إلى ذلك أن بمواصة األعمالالموارد الكفيلة المجموعة 
تابعت إعداد البيانات المالية الموحدة على على االستمرار. لذلك فإن المجموعة قدالمجموعةقدرةبشكل قد ينتج عنه شك في 

أساس مبدأ االستمرارية.

االلتزامات الطارئة
تجعل حلها معتمدا على إمكانية وقوع، أو عدم وقوع، حدث ما أو أكثر من حدث في المستقبل. إن االلتزاماتإن طبيعة هذه 

ينطوي، وإلى درجة كبيرة، على حكم تقديري وعلى توقعات نتائج أحداث مستقبلية.االلتزاماتتقييم احتمال تحقق هذه 

المجموعة كمؤجر -التزامات التأجير التشغيلي 
. إنه في تقدير المجموعة، وبناًء على العقاريةمحفظة االستثمارات من خالل اتفاقيات عقود إيجارقامت المجموعة بالدخول في 

بأنها ال زالت تحتفظ بالجزء األكبر من المخاطر والمنافع المتعلقة باقتناء هذه العقارات ولذلك قررت ، التأجيرتقييم شروط 
.ةإدراج هذه العقود على أنها عقود تأجير تشغيلي

تصنيف وقياس الموجودات المالية
النقدية التدفقاتاإلضافة إلى خصائص إن تحديد وقياس الموجودات المالية تعتمد على طريقة اإلدارة بإدارة موجوداتها المالية ب

في األوراق المالية مقيسة ومصنفة بشكل مناسب.إن استثمارات المجموعة .بالنسبة لألصل المالي الجاري تقييمهعليهاالمتعاقد 
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قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 
تاريخفي كماالعقاريةلقد قامت المجموعة بتعيين مقيم عقارات مستقل لتزويدها ببيانات موثوقة عن القيم العادلة لالستثمارات 

. لقد تم إدراج أسس التوقعات والطريقة المستخدمة للمقيم المستقل وتقييم االنخفاضالتقرير، ألغراض عرضها في اإليضاحات
.٢٢في إيضاح رقم 

العادلة لألدوات الماليةالقيم 
في حال عدم وجود أسواق نشطة لتحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد، 

الية التدفقات النقدية. يتم استخدام معطيات متاحة من األسواق المطريقة خصميتم تحديد القيم العادلة بناًء على طرق تقييم منها 
عند اإلمكان. في حال لم يكن هذا ممكنًا، فإن بعض التقديرات تكون مطلوبة لتحديد القيم العادلة. إن هذه التقديرات تتطلب 

والتقلبات. إن التغير في التقديرات حول هذه العوامل قد تؤثر في القيم ومخاطر االئتمانبعض المعطيات كمخاطر السيولة 
العادلة المدرجة لألدوات المالية.

العقاراتتصنيف 
قامت اإلدارة خالل عملية تصنيف العقارات باتخاذ عدة أحكام. هناك حاجة لمثل تلك األحكام للتمكن من تحديد ما إذا كان عقار 

ممتلكات ومعدات. وضعت المجموعة معايير معينة حتى تستطيع عقار قيد التطوير أومار عقاري،ما مؤهل للتصنيف كاستث
. عند اتخاذ أحكامها، العقارات قيد التطوير والممتلكات والمعداتالحكم بصورة منتظمة وفقًا لتعريف االستثمارات العقارية، 

، ٢على النحو المبين في المعيار المحاسبي الدولي رقمالعقاراتيف صلة والتوجيهات المتعلقة بتصنفتلجأ اإلدارة إلى الشروط الم
، وبصفة خاصة، استخدام الممتلكات على النحو الذي ٤٠، والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

تحدده اإلدارة.

وشركات ائتالفستثمارات في شركات زميلةاالفينخفاضاال
على نحو منتظم لتحديد إن كان هناك ما يشير إلى انخفاض وشركات االئتالفة استثماراتها في الشركات الزميلة تراجع اإلدار

قيمتها. إن تحديد ما إذا كانت االستثمارات في الشركات الزميلة قد تعرضت النخفاض في قيمتها يستلزم من اإلدارة أن تقوم 
ها، وعجزها المالي، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من تاريخ االستحواذ بتقييم ربحية المنشأة المستثمر فيها، وسيولت

يتم االعتراف بالفارق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة . بحال تم مراجعة االنخفاض من قبل اإلدارة،وحتى المستقبل المنظور
والقيمة المدرجة لالستثمار كمصروف في بيان الدخل الموحد.

تراجعة انخفاض االستثمارات العقارية، ممتلكات قيد التطوير والمبالغ المدفوعة مقدمًا مقابل شراء ممتلكام
على مقابل شراء ممتلكات،قيد التطوير والمبالغ المدفوعة مقدمًا لعقاراتاالستثمارات العقارية وااالنخفاض في قيمةيتم تقييم

يكون هناك مؤشر على أن تلك الموجودات قد تعرضت عندمالفردية المولدة للنقد أساس تقدير التدفقات النقدية للوحدات ا
لخسارة انخفاض. يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع إلى أوضاع السوق الحالية واألسعار القائمة في نهاية فترة بيان المركز 

المخصومة باستخدام مجموعة من معدالت الخصم التي المالي واالتفاقيات التعاقدية وتقديرات األعمار اإلنتاجية للموجودات و
للنقد والمخاطر المحددة لألصل. تتم مقارنة صافي القيم الحالية بالمبالغ الدفترية تعكس تقديرات السوق الحالي للقيمة الزمنية

لتقييم أي انخفاض.

ات المستقبلية ومعدالت اإلشغال وتقييم هيكل يتطلب تقييم ظروف السوق الحالية، ويشمل ذلك تكلفة إكمال المشاريع، اإليجار
المشاريع الرأسمالية ومعدالت الخصم، من اإلدارة إجراء تقديرات. تقوم اإلدارة باستخدام الخبراء الداخليين والخارجيين إلجراء 

هذا التقدير.
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أساس اإلعداد (تتمة)٣

(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٤

الشهرةاالنخفاض في 
تقوم المجموعة بتحديد إذا ما كان هناك انخفاض في الشهرة، وذلك بشكل سنوي. يتطلب هذا األمر تقدير القيمة القابلة لالسترداد 
باستخدام القيمة في االستعمال للوحدات المولدة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها. إن تقدير القيمة في االستخدام يتطلب من 

تقدر التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدات المولدة للنقد وأيضًا أن تختار معدل خصم مناسب من أجل المجموعة أن 
احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات
الذي يعتمد على االستخدام المتوقع لألصل يتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات على طول عمرها االنتاجي المقدر، و

واالستهالك المادي، والذي يعتمد على عوامل تشغيلية.

اندماج األعمال
تتطلب المعالجة المحاسبية الستحواذ األعمال القيام بتوزيع سعر الشراء على مختلف الموجودات والمطلوبات التابعة لألعمال 

اء لغالبية الموجودات والمطلوبات من خالل تسجيلها بقيمتها العادلة المقدرة. ويتم تقدير المستحوذ عليها. ويتم توزيع سعر الشر
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها من قبل اإلدارة وغالبًا ما ينطوي على استخدام التقديرات واالفتراضات 

دفوعات المستقبلية، معدالت الخصم، العمر اإلنتاجي للموجودات الهامة بما في ذلك االفتراضات فيما يتعلق بالمقبوضات والم
الغير ملموسة وغيرها من الموجودات وعوامل السوق. تستخدم إدارة المجموعة جميع المعلومات المتاحة لتحديد القيمة العادلة. 

ترة سنة بعد االستحواذ.في حال تطلب األمر، على المجموعة إكمال تحديد القيمة العادلة وتوزيع سعر الشراء خالل ف

الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تم تبنيها عند إعداد البيانات المالية الموحدة:

احتسـاب اإليرادات
مرابحـة

المتبقي من تكلفة المرابحة.يتم إدراج إيرادات المرابحة على مدى فترة العقد وفق أساس زمني محدد وبناًء على المبلغ 

االستصنـاع
ستصناع اإلجمالية االالنقدي للمصنوع للمتعامل وتكلفة الثمنيتم حساب عوائد االستصناع وهامش الربح المتعلق بها (الفرق بين 

لمصرف) على أساس استحقاقاتها الزمنية.ل

اإلجارة
فترة العقد.يتم إدراج إيرادات اإلجارة وفق أساس زمني على مدى 
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

(تتمة)احتسـاب اإليرادات

المشاركــة
.األصلعلى أساس زمني يعكس العائد الفعلي على المشاركة يتم حساب الدخل من المشاركة على أساس تخفيض رصيد 

المضاربــة
على التمويل بالمضاربـة على أساس االستحقاق إذا كان باإلمكان قياس الدخل أو الخسائر بدقة. الخسائريتم إدراج الدخل أو 

الموحد للمصرفالدخلبيانوبخالف ذلك فإنه يتم إدراج الدخل عندما يتم توزيعه من قبل المضارب، بينما تسجل الخسارة في 
عند إعالنها من قبل المضارب.

صكــوك
أساس زمني محدد على مدى فترة الصكوك.يتم حساب الدخل وفق

بيـع الممتلكات
عند استيفاء الشروط التالية:الممتلكاتيتم إدراج اإليرادات من بيع 

تم اكتمال عملية البيع وتوقيع العقود؛·
بإتمام عملية ، كاٍف ليكون المشتري ملتزمًا الموحدةأن يكون االستثمار المبدئي للمشتري حتى تاريخ البيانات المالية·

والشراء؛
ال يكون للمجموعة أي تدخل جوهريو،أن تقوم المجموعة بنقل عوائد ومخاطر التملك للمشتري من خالل معاملة بيع·

في الممتلكات.مستمر

تري.يتم تسليم الوحدة إلى المشوعندمايتم تأجيل احتساب العوائد من بيع الوحدات السكنية حتى االنتهاء من أعمال البناء

إيرادات الرسوم والعمولة
يتم إدراج إيرادات الرسوم والعمولة عندما يتم تنفيذ الخدمات ذات الصلة.

إيرادات اإليجـار
بطريقة القسط الثابت على مدى مدة العقد.العقاريةإيرادات اإليجارات المتعلقة باالستثماراتاحتسابيتم 

االستثماراتبيعمنالربح
تتمثل بالفرق بين إيرادات البيع والقيمة ح أو الخسارة من بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إن الرب

الدفترية لهذه االستثمارات بتاريخ البيع ناقصأ أي تكاليف تتعلق بالبيع، ويتم إدراجها في بيان الدخل الموحد.
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

(تتمة)احتسـاب اإليرادات
(تتمة)االستثماراتبيعمنالربح

إن الربح والخسارة من بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تمثل الفرق بين إيرادات البيع وبين 
وتدرج في حساب التغيرات المتراكمة في التكلفة األولية ناقصًا أي تكاليف للبيع ويتم إدراجها في بيان الدخل الشامل الموحد. 

القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين وال تدرج في بيان الدخل الموحد.

توزيعات األربــاح
يتم إدراج توزيعات األرباح من استثمارات األسهم عندما يكون هناك حق لتسلم هذه التوزيعات.

تكلفة بيـع العقارات
كلفة التطوير. تتضمن تكاليف التطوير تكاليف البناء والبنية التحتية.تتضمن تكلفة بيع العقارات 

.إدراجها في البيانات المالية الموحدة للمجموعةالدفترية التي تمإن تكلفة بيع األرض تتكون من القيمة 

األدوات المالية
االعتراف والقياس

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

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

للمجموعة من التالي:المتعاملينتتألف تمويالت 

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى؛ و·
.تمويالت إجارة·

ة رقم ، تبنت المجموعة بشكل مبكر، مبادئ التصنيف والقياس للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالي٢٠١١يناير ١إعتبارًا من 
"األدوات المالية" قيد اإلصدار في ذلك الوقت وفقًا لألحكام االنتقالية لهذا المعيار.٩

يتم تصنيف كافة الموجودات المالية على أساس نموذج األعمال للمجموعة المستعمل إلدارة الموجودات المالية وخصائص 
ات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة.التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. تقاس الموجود
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

التصنيف
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرى والمرابحة والمضاربة لدى مؤسسات مالية يتم قياس
واالستثمار في صكوك، بالتكلفة المتعاملينالمرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى وتمويالت اإلجارة، كتمويالت وتعتماداواال

المطفأة، في حال:

به وفقًا لنموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لغرض جمع التدفقات النقدية المتعاقدإذا كان األصل محتفظًا·
عليها؛ و

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

قًا قياس الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.يتم الح

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

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

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

والخسائر عند االعتراف المبدئي بالتماشي مع نموذج األعمال للمصرف. يمكن تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
لمبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل تناقض القياس أو االعتراف عند االعتراف اFVTPLخالل األرباح أو الخسائر 

الذي قد يظهر من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليها بأسس مختلفة. 

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

لخسائر عند االعتراف المبدئي.العادلة من خالل األرباح أو ا

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

. FVTOCIالدخل الشامل اآلخر أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

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

على أرباح في مدى قصير، أو
كانت البدائل الشرعية للمشتقات المالية غير مصنفة كأداة تحوط فعالة أو كضمان مالي.·
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس
المطفأةالموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة 

ناقصًا مخصص انخفاض القيمة. متضمنًا التحويالت واالستثمارات في الصكوكيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
بما في ذلك تكاليف ،وات والخصوماتويتم إدراج العال.ويتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي

ها وفقًا لمعدل الربح الفعلي لألداة.ؤلألداة المعنية ويتم إطفاالدفتريةقيمة ضمن ال،المعاملة األولية

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

. المطلوبات المالية المبالغ المدينةمع عدم وجود نية للمتاجرة في المتعاملينعندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة ألحد 
ى أو استبدال أدوات هي المطلوبات التي تفرض على المجموعة التزامات تعاقدية بتقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخر

مالية تحت شروط معينة قد تكون في غير صالح المجموعة. 

وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة ناقصًا أية مبالغ مشطوبة أو مخصصات، األرصدةيتم إدراج 
إن وجدت.

مخصص االنخفاض، إن وجد (باستثناء الدخل المؤجل ناقصًا فأةالمطيتم إدراج المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية بالتكلفة
.أو األرباح المتوقعة)

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

عن المبلغ النقدي المعادل له.دال يزيانات المالية الموحدة برصيد ستصناع في البييتم قياس وإدراج تكلفة اال

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

عقود مستقلة ناقلة للملك عند يتم تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر من خالل
تمثل األصول نهاية اإلجارة ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية هذه األصول إلى ذلك المستأجر.

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

المدرج ناقصًا مخصصات االنخفاض.

")FVTPLالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ("
لة في تاريخ كل مركز مالي موحد ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العاد

إعادة القياس في بيان الدخل الموحد. ويتم تضمين صافي األرباح أو الخسائر المعترف بها في بيان الدخل الموحد تحت بند 
"إيرادات االستثمارات".
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس (تتمة)
")FVTOCIالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ("

يتم قياس االستثمارات في أدوات الملكية مبدئيًا بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة
باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة تحت بند البيان الموحد لإليرادات الشاملة األخرى ويتم االعتراف 

القيم العادلة ضمن حقوق المساهمين. فيوتضاف التغيرات المتراكمة

فإن تراكم األرباح أو باستثناء الصكوك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، عند استبعاد أصول مالية، 
الخسائر والتي تم إضافتها مسبقًا في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة ال يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولكن يتم 

اء اختبار لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية المقيسة بالقيمة العادلة من إعادة تصنيفها إلى أرباح محتجزة. ال يتطلب إجر
.FVTOCIخالل الدخل الشامل اآلخر 

التي تم استبعادها، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر بالنسبة للصكوك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
ل الشامل اآلخر الموحد من حقوق المساهمين إلى بيان الدخل الموحد.المتراكمة المدرجة في بيان الدخ

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

اًء على إحدى الطرق التالية:لالستثمارات األخرى التي ال يوجد لها أسواق نشطة، يتم قياس القيمة العادلة بن

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

ل الموحد عندما ينشأ حق للمجموعة في يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على االستثمارات في أدوات الملكية في بيان الدخ
استالم هذه التوزيعات، إال إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكاليف االستثمار.

)i (االعتراف / إيقاف االعتراف
الماليةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات بتقوم المجموعة بصورة مبدئية باالعتراف 

، أي التسويةفي تاريخ المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. 

الموجودات للطرف المقابل. يتم االعتراف بالمطلوبات المالية دفعفي اليوم الذي يتم فيه للمتعاملينويتم االعتراف بالتمويالت 
عليها.في التاريخ الذي تصبح به المجموعة طرفًا لألداة المتعاقد 

يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية الخاصة بالتدفقات النقدية للموجودات المالية المعنية أو
أي عندما يتم تسوية االلتزام تنتهي،عند القيام بتحويل الموجودات المالية. ويتم ايقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما 

ه أو تنتهي مدته.ؤالعقد أو يتم إلغاالمحدد في 
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المدرجة بالقيمة المالية يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات 
المشتريويتم االعتراف بالمبالغ المدينة المترتبة والمستحقة الدفع من بيعها،عندما يتم العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

في التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة ببيع الموجودات. تستخدم المجموعة طريقة التعريف المحددة لتحديد األرباح أو الخسائر 
ة عن إيقاف االعتراف. الناتج

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

قابل للتطبيق بمقاصة المبالغ المعترف بها وتكون هناك النية اإلسالميةالشريعةوشرعي واجب التطبيق يتناسب مع مبادئ 
للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

)iii (انخفاض قيمة الموجودات المالية
:القيمةفي نخفاض االتقييم 

تكلفة المطفأة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بال
تأثير ضار على ذو" عند وقوع حدث أو أكثر االئتمانيةالقيمةمنخفض"المالياألصليعتبر اآلخر منخفضة القيمة االئتمانية. 

البيانات علىمنخفض القيمة االئتمانيةالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. تتضمن األدلة على أن األصل المالي 
:التاليةالملحوظة 

أو المصدر؛بالنسبة للمتعامل الحاصل على التمويل صعوبة مالية كبيرة -
؛تأخر في السدادأو تعثرخرق للعقد مثل -
؛في االعتبار في ظروٍف أخرىالمجموعة لم تكن لتأخذهاإعادة هيكلة تمويل من قبل المجموعة بشروط -
؛ أوآخرإفالس أو إعادة تنظيم مالي حالة في لمتعامل الحاصل على التمويل ايصبح من المحتمل أن يدخل أن -
.الماليةنتيجة للصعوباتللضماننشط السوق الاختفاء -

:المتوقعةناالئتماقياس خسائر 
یتم احتساب االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وفقًا لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة الوارد ضمن المعیار الدولي إلعداد 

يفبماالماليةلكافة الموجوداتفي القيمةاالنخفاضخسائرلقياسجديدًا منفردًانموذجًاالمعياريقدم.  ٩التقاریر المالیة رقم 
يشتمل نموذج خسائر .الدخل الشامل اآلخرمطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل البالتكلفةالمقاسةوالصكوكالتمويالتذلك

االئتمان المتوقعة على منهج مكون من ثالث مراحل والذي يعتمد على التغيير في جودة ائتمان الموجودات المالية منذ اإلدراج 
ن الظروف عوقابلة للدعمويتطلب استخدام توقعات معقولة نموذج تطلعياالئتمان المتوقعةخسائرنموذجيستخدمالمبدئي. 

مخاطر االئتمان المتوقعة.في مخاطر االئتمان وقياساالرتفاع الجوهريتحديد أثناءاالقتصادية المستقبلية 

، باستثناء على مدى العمر المتوقع لألداةتوقعة تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ مساٍو لخسارة االئتمان الم
لمدة خسارة االئتمان المتوقعة رفيها مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ إدراجها المبدئي. تعتبترتفعاألدوات المالية التي لم 

على أداة السدادأحداث التعثر فيعن خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة والتي تنتجمن ًا جزءًاشهر١٢
التقارير المالية.بعد تاريخ ًاشهر١٢خالل والتي تكون محتملة الحدوثمالية 
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(تتمة)المتوقعةنقياس خسائر االئتما

الناتجة عن التعثر في ، والخسارة التعثربضرب ثالثة مكونات رئيسية، وهي احتمالية تمان المتوقعةئاحتساب خسارة االيتم 
مجموعة من النماذج بتطوير المجموعة قامت. المبدئيمعدل الربح الفعلي ب، والخصم التعثر في السدادوالتعرض عند السداد 

أما ،افية، قامت المجموعة بتطوير نموذج إحصائيبيانات تاريخية كلهاتتوفرالتي للمحافظ. بالنسبة المكوناتلتقدير هذه 
.تعتمد على األحكامتم تطوير نماذج فللمحافظ األخرى بالنسبة 

معاد التفاوض بشأنهايةتمويلتسهيالت 
على ضمانات. وقد يشمل ذلك تمديد االستحواذبدًال من يةالتمويلالتسهيالت، حيثما أمكن، إلى إعادة هيكلة المصرفيسعى 
عيد التفاوض بشأنها للتأكد من أن التسهيالت التي ُأبمراجعة اإلدارة باستمرار تقومالدفع واالتفاق على شروط جديدة. اتفاقيات

. بشكل موثوقالمدفوعات المستقبلية من المتوقع حدوثهاكافة

لصعوبات المالية لنتيجةل جديد استبدال أصل مالي قائم بأصعندعند إعادة التفاوض على شروط أصل مالي أو تعديلها أو
خسارة االئتمان يتم تقييم ما إذا كان يجب استبعاد األصل المالي وقياسعندها ، لمتعامل الحاصل على التمويلاالتي يواجهها 

:على النحو التاليالمتوقعة

يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة عن األصل نهفإاستبعاد األصل الحالي،لىإالمتوقعةلهيكلةادةعاإديتؤلمإذا -
المالي المعدل  في عملية احتساب العجز النقدي لألصل الحالي.

الجديد لألصل، عندها يتم التعامل مع القيمة العادلة المتوقعة استبعاد األصل الحاليإذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى -
عجز النقدي من الاحتسابأثناءهذا المبلغ إدراجاستبعاده. يتم عندالحاليالمالي األصلمن ةنهائيتدفقات نقديةعلى أنها 

المتوقع لالستبعاد إلى تاريخ التقارير المالية باستخدام معدل التاريخقدي من يتم خصم العجز الن.األصل المالي الحالي
لألصل المالي الحالي.يالربح الفعلي األصل

أو الموّلدةالمشتراة منخفضة القيمة االئتمانيةالالموجودات
اإلدراجعند االئتمانية مالية منخفضة القيمة موجوداتإن الموجودات المنخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الموّلدة هي 

إدراجويتم المبدئياإلدراج الموجودات المنخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الموّلدة بالقيمة العادلة عند إدراجالمبدئي. يتم 
إدراج  أو تحرير خسارة االئتمان المتوقعة على مدى . يتم ائتمانيًامعّدل المتوقع الربح البناًء على معدل الحقًاالربح إيرادات

لخسارة االئتمان المتوقعة.تغيير الحق ينتج عنهالحد الذي فقط إلى العمر المتوقع لألداة 
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غطاةالُماتالبطاقتسيهالت
للمجموعة إلغاء و / أو فيهاالبطاقات المغطاة، والتي يحقتسيهالتيشمل عرض منتجات المجموعة مجموعة متنوعة من 

تقليل التسهيالت في غضون مهلة قصيرة. ال تحد المجموعة من تعرضها لخسائر االئتمان لفترة اإلشعار التعاقدي، ولكن بدًال 
تعثرهية، واحتمالالمتعاملعلى مدى فترة تعكس توقعات المجموعة لسلوك تقوم باحتساب خسارة االئتمان المتوقعةمن ذلك 

التسهيالت.المخاطر المستقبلية للمجموعة، والتي يمكن أن تتضمن تخفيض أو إلغاء التحديد منوإجراءات السداد في

لهذه خسارة االئتمان المتوقعةبناًء على الخبرة السابقة وتوقعات المجموعة، يتم تقدير الفترة التي تقوم فيها المجموعة باحتساب
خسائر االئتمان الحد منيكون باإلمكانال وعندمافيها المجموعة لمخاطر االئتمان المنتجات، بناًء على الفترة التي تتعرض 

.من خالل إجراءات اإلدارة

الشطب
عام هو الحال بشكٍليكون هذا. لالسترداديكون هناك احتمال واقعي ال) عندما ًاأو كليًايتم شطب الموجودات المالية (إما جزئي

. ومع ذلك، يمكن أن تخضع المتعاملينمن السترداد المبالغواإلصالحيةالجهود القانونية كافةالمجموعة تستنفذعندما 
.سترداد المبالغ المستحقةالمتعلقة باالمجموعةمن أجل االمتثال إلجراءات التنفيذيةنشطة ألالمالية المشطوبة لالموجودات

تقييم الضمانات
الضمانات بهدف تقليل المخاطر على الموجودات المالية. تكون الضمانات في حينما يكون ممكنًا، يسعى المصرف الستخدام 

عدة أشكال مثل النقد واألسهم وخطابات الضمان/ االئتمان والعقارات والمدينون والمخزون والموجودات الغير مالية األخرى 
كل عام كحد أدنى عند التأسيس وبناًء على جدول وتحسينات االئتمان مثل اتفاقيات التسوية. يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بش

التقارير للمصرف، ويقوم المصرف، كلما كان ذلك ممكنا، باستخدام البيانات السوقية النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ 
م النماذج. يتم تقييم بها كضمانات. بينما يتم تقييم الموجودات المالية األخرى التي ال يكون لها قيمة سوقية محددة باستخدا

الضمانات الغير مالية، كالعقارات بناًء على تعامالت السوق، عوائد اإليجارات والبيانات المالية المدققة.
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الموجودات غير الماليةانخفاض قيمة 
تتم مراجعة القيم المرحلة لموجودات المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد فيما إذا كان هنالك دليل على انخفاض 

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في حال قيمة األصل القابلة لالسترداد. يتم تقديرذلك،القيمة. وفي حال وجود دليل على 
مته القابلة لالسترداد. ويتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة ضمن بيان الدخل الموحد. وزت القيمة المرحلة لألصل قياتج

يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى يمكن أن يكون له تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل القيمة،بغرض تقييم انخفاض 
التي تتعرض النخفاض القيمة التجارية،ستثناء الشهرة باالمالية،منفصل (الوحدات المنتجة للنقد). تتم مراجعة الموجودات غير 

لعكس أي تغيرات قد تطرأ على انخفاض القيمة بتاريخ كل بيان مركز مالي.

قياسات القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي سعر الشراء الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام ضمن معاملة منظمة بين متعاملي 

سوق بتاريخ القياس. تعتمد قياسات القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل االلتزام تحصل إما:ال

في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو·
بظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام.·

الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة.يجب أن تكون المجموعة قادرة على 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يقوم متعاملو السوق باستخدامها عند تسعير األصل أو 
االلتزام، بافتراض أن يتصرف متعاملي السوق فيما يصب في أفضل مصالحهم االقتصادية.

القيمة العادلة لألصل الغير مالي تأخذ باالعتبار قدرة أحد متعاملي السوق على توليد المنافع االقتصادية من خالل إن قياس
استخدام األصل في أفضل مجاالت استخداماته أو من خالل بيعه إلى أحد المتعاملين اآلخرين في السوق والذي قد يستخدم 

األصل في أفضل مجاالت استخداماته.

م المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك بزيادة تستخد
).٤٣استخدام المعطيات الملحوظة ألقصى حد والتقليل قدر المستطاع من استخدام المعطيات الغير ملحوظة (إيضاح 

اندماج األعمال
التجارية باستخدام طريقة االستحواذ. ويتم قياس البدل المنقول ضمن اندماج األعمال بالقيمة العادلة، تتم محاسبة تمّلك األعمال

والتي يتم حسابها على أنها مجموع القيم العادلة للموجودات التي ينقلها المصرف بتاريخ التملك، والمطلوبات التي يتحملها 
ضافة إلى حصص حقوق الملكية التي أصدرها المصرف في مقابل السيطرة المصرف إلى مالكي المنشأة المشتراة السابقين باإل

على المنشأة المشتراة. يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة بعمليات التملك في بيان الدخل الموحد عند تكبدها.

االستحواذ، يتم االعتراف بالموجودات الممتلكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ، تاريخفي 
ما عدا الحاالت التالية:
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اندماج األعمال (تتمة)
باإلضافة إلى المطلوبات أو الموجودات المتصلة بترتيبات يتم االعتراف بالموجودات أو المطلوبات الضريبية المؤجلة·

، مكافآت ١٩ضرائب الدخل؛ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٢منافع الموظفين وقياسها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
الموظفين على التوالي؛

اس األسهم للمنشأة المشتراة أو ترتيبات الدفع يتم قياس المطلوبات أو أدوات حقوق الملكية المتصلة بترتيبات الدفع على أس·
على أساس األسهم التي دخل فيها المصرف الستبدال ترتيبات الدفع على أساس األسهم للمنشأة المشتراة وفقًا للمعيار 

الدفع على أساس األسهم بتاريخ التملك؛ و٢الدولي للتقارير المالية رقم 
٥عاد) التي تصنف كمحتفظ بها للبيع وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتم قياس الموجودات (أو مجموعة االستب·

موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات متوقفة وفقًا لذلك المعيار.

لعادلة يتم قياس الشهرة كالزيادة على مجموع البدل المنقول، ومقدار أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة المشتراة، والقيمة ا
الُمسَتحَوِذ عليها (إن وجدت) على صافي القيمة ة لحصة حقوق الملكية للشركة المستحِوذة التي كانت تحتفظ بها سابقًا في المنشأ

العادلة للموجودات الممتلكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بتاريخ التملك. في حال، بعد إعادة التقييم، تجاوز صافي 
ت الممتلكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بتاريخ التملك مجموع البدل المنقول ومبالغ أي ملكية غير مبالغ الموجودا

مسيطرة في المنشأة المشتراة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية للشركة المستحِوذة التي كانت تحتفظ بها سابقًا في الُمسَتحَوِذ 
زيادة مباشرة في بيان الدخل الموحد كربح عند االستحواذ على ملكية مسيطرة.عليها (إن وجدت)، يتم االعتراف بال

إن الملكية غير المسيطرة والتي هي حصة ملكية حالية وتخول مالكيها إلى حصة تناسبية من صافي موجودات المنشأة في حالة 
ملكية غير المسيطرة من المبالغ المعترف بها لصافي التصفية يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لل

الموجودات القابلة للتحديد في المنشأة الُمسَتحَوِذ عليها. يختلف أساس القياس من معاملة إلى أخرى.

عندما يشتمل البدل المنقول بواسطة المصرف في اندماج األعمال على موجودات أو مطلوبات ناتجة عن ترتيب بدل محتمل، 
قياس البدل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ تملكه ويتم إدراجه كجزء من البدل المنقول في اندماج األعمال. يتم تعديل يتم 

التغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي يمكن اعتبارها تعديالت فترة القياس بأثر رجعي، مع عمل تعديالت مقابلة على 
لقياس هي التعديالت التي تنشأ عن معلومات إضافية يتم الحصول عليها خالل "فترة القياس" (والتي الشهرة. إن تعديالت فترة ا

ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ التملك) حول الوقائع والظروف السائدة بتاريخ التملك.

ال يمكن اعتبارها تعديالت فترة القياس تعتمد على كيفية إن المحاسبة الالحقة للتغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي 
تصنيف البدل المحتمل. ال تتم إعادة قياس البدل المحتمل والمصنف كحقوق ملكية في تواريخ تقارير الحقة، ويتم حساب التسوية 

أو المطلوبات في تواريخ الالحقة له ضمن حقوق الملكية. يتم إعادة قياس البدل المحتمل والمصنف على أنه أحد الموجودات 
تقارير الحقة، مع االعتراف بالربح أو الخسارة المقابلة في بيان الدخل الموحد.

عندما يتم دمج األعمال على مراحل، يتم قياس حصة المصرف في حقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا في المنشأة الُمسَتحَوِذ عليها 
تولي المصرف السيطرة) ويتم االعتراف بما ينتج من ربح أو خسارة، إن وجدت، في بالقيمة العادلة في تاريخ التملك (تاريخ

بيان الدخل الموحد. إن المبالغ الناشئة عن الملكية في المنشأة الُمسَتحَوِذ عليها قبل تاريخ التملك والتي سبق االعتراف بها في 
ي حال كانت هذه المعالجة مالئمة فيما لو تم استبعاد تلك الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ف

الملكية.
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اندماج األعمال (تتمة)
إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الندماج األعمال مع نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث فيها االندماج يقوم المصرف بأخذ 

المبالغ االنتقالية للبنود التي لم تكتمل محاسبتها. ويتم تعديل هذه المبالغ خالل فترة القياس، أو يتم االعتراف مخصصات عن 
بموجودات أو مطلوبات إضافية، وذلك لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الوقائع والظروف القائمة بتاريخ 

أن تكون قد أثرت على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.التملك، إذا كانت معروفة، والتي يمكن 

الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في دمج األعمال
يتم إدراج الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في دمج األعمال والمدرجة بشكل منفصل عن الشهرة بالقيمة العادلة في 

ة الشهرة. بعد اإلدراج المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في دمج تاريخ االستحواذ والتي تعتبر تكلف
األعمال بالتكلفة ناقصا خسائر اإلطفاء واالنخفاض المتراكمة.

ريقة يتم إدراج اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وط
اإلطفاء في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية، مع تأثير أي تغييرات في التقدير والتي تحتسب على أساس مستقبلي. تستند 

معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالي:

سنوات٨العالقة مع المتعاملين
سنوات٨ودائع غير ملموسة أساسية

الشهرة
راف بالشهرة الناتجة عن االستحواذ كموجودات ويتم قياسها مبدئيًا بالتكلفة، التي تمثل فائض تكلفة اندماج األعمال يتم االعت

على حصة المصرف في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة. وفي حال كانت حصة 
لعادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة للمنشأة الُمسَتحَوِذ المصرف، بعد إعادة التقييم، من صافي القيمة ا

عليها تزيد عن مجموع تكلفة اندماج األعمال فإنه يتم تسجيل الزيادة فورًا في بيان الدخل الموحد.

والتي يتوقع استفادتها من ألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات المنتجة للنقد في المصرف 
عملية االندماج. يتم إجراء اختبار سنوي النخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها أو على فترات 

قيمتها أكثر تقاربًا إذا وجد ما يشير إلى انخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من 
على الوحدة ثم على الموجودات األخرى الموزعةالمدرجة يتم تحميل خسارة االنخفاض أوًال لتخفيض القيمة المدرجة للشهرة 

للوحدة تناسبيًا على أساس القيمة المدرجة لكل موجود في الوحدة. إن خسائر انخفاض القيمة المسجلة للشهرة ال يمكن عكسها 
في فترات الحقة.

عند استبعاد إحدى الشركات التابعة أو المنشآت تحت السيطرة المشتركة يتم تضمين قيمة الشهرة المخصصة لها لتحديد الربح 
الناتجة من االستبعاد.الخسارةأو 
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استثمار في شركات زميلة 
الزميلة على أساس طريقة حقوق الملكية المحاسبية. إن الشركة الزميلة هي شركة يتم احتساب استثمار المجموعة في الشركات 

.تمارس المجموعة عليها تأثيرًا مهما. وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك

التغير في وفقًا لطريقة حقوق الملكية، فإن االستثمار في شركة زميلة يدرج في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة مضافًا إليها
حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة بعد استحواذها. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة ضمن قيمة 

يتم إدراج حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركات الزميلة في بيان الدخل الموحد. االستثمار وال يتم إطفاؤها واختبارها.
ات في بيان التغيرات في حقوق المساهمين للشركة الزميلة، تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أي في حال إدراج أية تغير

تغير، في بيان التغيرات الموحد لحقوق المساهمين للمجموعة. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت بين 
الزميلة.المجموعة والشركة الزميلة لحدود مساهمة المصرف في الشركة 

، وإذا اقتضى األمر يتم تعديل المصرفتواريخ إعداد بيانات تعد البيانات المالية للشركات الزميلة في تواريخ متوافقة مع 
مع السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المصرف للمعامالت أو األحداث للشركات الزميلة للتوافقمحاسبية السياسات ال

ذات الظروف المماثلة. 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقدر المجموعة فيما إذا كان هنالك أي حاجة إلدراج خسارة انخفاض الستثمارها في الشركة 
كل بيان مركز مالي بتقدير أية براهين على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد يكون منخفضًا. مع الزميلة. تقوم المجموعة 

ض كالفرق بين المبلغ الممكن تحصيله للشركة الزميلة والقيمة الدفترية لالستثمار في بيان الدخل في حال وجدت، يتم قيد االنخفا
الموحد.

ائتالفاستثمار في شركات 
لدى المجموعة استثمار في شركات ائتالف، وهي شركات ذات سيطرة مشتركة، بحيث يكون هناك عقد يحدد السيطرة المشتركة 

على أساس طريقة حقوق الملكية االئتالفيتم احتساب استثمار المجموعة في شركات لهذه الشركات. على األنشطة االقتصادية 
المحاسبية.

يدرج في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة مضافًا إليها التغير ائتالفوفقًا لطريقة حقوق الملكية، فإن االستثمار في شركة 
شركة بعد استحواذها. يتم إدراج حصة المجموعة من نتائج عمليات االئتالفشركةفي حصة المجموعة من صافي موجودات 

، تقوم لشركة االئتالففي بيان الدخل الموحد. في حال إدراج أية تغيرات في بيان التغيرات في حقوق المساهمين االئتالف
مساهمين للمجموعة.في بيان التغيرات الموحد لحقوق الويفصح عنهاالمجموعة بإدراج حصتها من أي تغير

الشركة األم. وعند الحاجة يتم القيام بتعديالت للتوافق مع السياسات في تواريخ متوافقة مع لشركات االئتالفتعد البيانات المالية 
.المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة

الستثمارها في إضافيةراج خسارة انخفاضبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقدر المجموعة فيما إذا كان هنالك أي حاجة إلد
قد يكون شركة االئتالفكل بيان مركز مالي بتقدير أية براهين على أن االستثمار في مع. تقوم المجموعةشركة االئتالف

لشركة الفرق بين المبلغ الممكن تحصيله المتمثل في االنخفاض تقوم المجموعة بحساب مبلغ، وجود ذلكمنخفضًا. في حال 
في بيان الدخل الموحد.وإدراجه والقيمة الدفترية لالستثمار االئتالف
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عقاريةاستثمارات 
إيرادات إيجارات أو المحتفظ بها لالستخدام. يتم قيد الكتسابتمثل االستثمارات في العقارات تلك العقارات المحتفظ بها 

االستهالك احتساباالستثمارات في العقارات بالتكلفة ناقصًا مخصص االستهالك المتراكم وأي مخصصات لالنخفاض. يتم 
سنة.٤٠-٢٥بطريقة القسط الثابت على مدى أعمار االستثمارات في عقارات. إن العمر اإلنتاجي المقدر للمباني هو 

يتم استبعاد االستثمارات في العقارات عندما يتم بيعها أو يتم سحبها من االستخدام بشكل كامل وال يكون هناك أي منفعة 
اقتصادية مستقبلية متوقعة عند استبعادها. يتم إدراج الفرق بين صافي القيمة الدفترية في بيان الدخل الموحد عند االستبعاد. 

العقارات واالستثمار في بيان الدخل الموحد.قيمة أو التدني في االستغناءعن تنتجح أو خسائرتحتسب أي من األربا

عقارات قيـد التطوير
عقارات في سياق البناء للبيع أو عقارات مكتملة اإلنشاء متاحة للبيع تصنف كعقارات قيد التطوير. يتم إدراج العقارات مكتملة 

. يتم إدراج العقارات قيد التطوير بالتكلفة ناقصًا أي خسائر صافي القيمة البيعيةل من التكلفة أواإلنشاء المتاحة للبيع في أق
انخفاض متراكمة. تتضمن التكلفة؛ تكلفة األرض وتكاليف أخرى متعلقة والتي يتم رسملتها عند تنفيذ النشاطات الضرورية 

المحققة تتمثل بسعر البيع المتوقع ناقصًا المصاريف المتوقع بغرض إعداد العقارات لالستخدام المقصود. إن صافي القيمة 
تكبدها عند البيع.

تعتبر الملكية منجزة عندما ينتهي العمل من جميع النشاطات المتعلقة بالبناء، بما فيها أعمال البنية التحتية والمرافق التابعة 
للمشروع.

الممتلكات والمعدات
يتم إدراج األراضي بعد بالتكلفة ناقصًا مخصص االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.يتم إدراج الممتلكات والمعدات

إعادة تقييمها في البيان المالي الموحد.

والمعدات، بخالف األراضي تللممتلكايتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 
والتي لها أعمار غير ثابتة. تتوقف معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:المملوكة ملكًا حرًا

سنة٤٠-٢٥مباني 
سنوات٧-٣على اإليجاراتأثاث وتحسينات 

سنوات٤-٣أجهزة الحاسوب ومعدات مكتبية
سنوات٤مركبات

، مثل هذه الحاالتفي ووالمعدات ألي انخفاض عند حدوث أي تغيرات قد تستدعي ذلك. تللممتلكايتم مراجعة المبالغ المدرجة 
يتم خفض قيمة الممتلكات والمعدات للقيم المتوقع الحصول عليها.

يتم رسملة المصاريف المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات إذا كان مسجًال بشكل منفصل، ويتم شطب القيمة 
ة للبند الذي تم استبداله. كذلك يتم رسملة المصاريف الالحقة األخرى فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية للبند الدفتري

المتعلق بالممتلكات والمعدات. تدرج جميع المصاريف األخرى في بيان الدخل الموحد عند تكبد المصروفات.
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(تتمة)الممتلكات والمعدات
يتم استبعاد بنود الممتلكات والمعدات عند بيعها أو عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد. يتم 

.إدراج أي خسائر أو أرباح ناتجة من استبعاد األصل في بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم فيها استبعاد الموجودات

يتم قيد األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ويتم تحويلها إلى الفئة المحاسبية من ممتلكات ومعدات عند االنتهاء من بنائها، 
ومن ثم يتم استهالكها.

في حقوق ييمإعادة التقاحتياطي يتم تحميلها إلى في بيان الدخل الشامل ألصول اتقييم إعادة أي زيادة تنتج عن بيتم االعتراف
الفرق في بيان الدخل الموحد، تسجيل. في حال نتج عن إعادة التقييم زيادة في قيمة األصل إلى سعره االصلي، يتم المساهمين

، فإنه يتم عكس مخصص إعادة المدرجةإلى حد الخسارة المسجلة من قبل. أما في حال نتج عن إعادة التقييم نقصًا في القيمة 
ة ناتجة من إعادة التقييم محملة بالسنة لذلك األصل ويتم إدراج باقي النقص كمصروفات عند استبعاد أي مع أي زيادالتقييم 
يتم إدراج أي زيادة ناتجة من إعادة تقييم ضمن األرباح المحتجزة من حقوق المساهمين..أصل

المخصصات والمطلوبات الطارئة
المجموعة (قانونية أو ُحكمية) ناتجة عن أحداث سابقة ويكون هناك يتم تكوين مخصصات عند حصول التزامات مالية على 

ضمن الموجودات في حال استرجاعهاحتمال لسداد االلتزام ويمكن قياس تكلفة سداده بدقة. يتم إظهار أي مخصص يمكن 
د منفصل، صافيًا من المبلغ من قبل المجموعة. يتم إظهار المخصصات في بيان الدخل الموحد كبنباسترجاعوجود توقع أكيد 
أي إسترجاعات.

االعتمادات
كموجوداتالمتعاملينقبلمنللسدادتعاقديحقمعالموحدالماليالمركزبيانفيماليةكمطلوباتاالعتماداتتسجيليتم

.ماليةومطلوباتماليةكموجوداتباالعتماداتالمتعلقةااللتزاماتتسجيلتملذلك،. مالية

الودائـع
والمطلوبات للمصارف والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة.المتعاملينيتم إدراج ودائع 

أدوات صكوك تمويلية
تقاس أدوات تمويل الصكوك بالقيمة العادلة، ومن ثم يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي، مع 

التوزيعات الفعلية.حساب الربح الموزع على أساس 

إن طريقة الربح الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية واألرباح الموزعة على الفترة المعنية. إن معدل 
الربح الفعلي هو المعدل الذي يستخدم وبشكل محدد لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع 

للمطلوبات المالية، أو الفترة األقصر لصافي القيمة المحملة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، إذا كان ذلك مناسبًا.
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
هذه المكافآت على أسـاس فترة الخدمة للموظفين تقوم المجموعة بتوفير مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. يتم عادة احتساب

يتم استحقاق التكاليف المتوقعة وإكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.
لية الموحد.لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف ويتم إدراجها ضمن "المطلوبات األخرى" في بيان المركز الما

يتم احتساب المساهمات التقاعدية المستحقة الدفع لصندوق أبوظبي لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية بالنسبة للموظفين 
من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفين. تعتبر التزامات المصرف محدودة بهذه المساهمات 

عند استحقاقها.في بيان الدخل الموحدوالتي يتم إدراجها 

البدائل الشرعية للمشتقات المالية
يدخل المصرف في عقود بديلة للمشتقات المالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلدارة مخاطر معدل الربح بحيث تتضمن وعدًا 

ادالت التقليدية. يتم مبدئيًا إدراج األدوات المالية ملزمًا من طرف واحد بشراء أو بيع سلع ما بحيث يمثل ذلك بديًال شرعيًا للمب
ات بالتكلفة، والتي تمثل القيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم الحقًا إعادة قياسها بقيمتها العادلة. تدرج جميع البدائل الشرعية للمشتق

لة السالبة كمطلوبات. يتم تحديد القيمة العادلة المالية من طرف واحد بالقيمة العادلة الموجبة كموجودات بينما تدرج بالقيمة العاد
أو بناء على التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تسعير معترف بها.المعلنةلهذه األدوات إما بالرجوع إلى األسعار السوقية 

ا بمخاطر معينة متعلقة يدخل المصرف في تحوطات التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة إم
بموجودات أو مطلوبات أو بمعاملة مستقبلية متوقع حصولها وسيكون لها تأثير على صافي الربح المستقبلي.

بحيث تعادل أي تغيرات الفعالية،من أجل االستيفاء لمتطلبات محاسبة التحوط، فإنه يتوقع من أدوات التحوط أن تكون عالية 
في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألداة التي يتم التحوط لها، ويجب أن يكون من الممكن قياسها بدقة. في بداية معاملة 
التحوط، يقوم المصرف بتوثيق طبيعة وأهداف واستراتيجيات إدارة المخاطر باإلضافة إلى تعريف أدوات التحوط واألدوات 

لمتعلقة بها وطريقة تقييم المصرف لفعالية عالقة التحوط الحقًا. يتم تقييم وتحديد فعالية التحوط بصورة مستمرة.األخرى ا

تحوط التدفقات النقدية
إن الجزء الفعال لتغيرات القيمة العادلة للمشتقات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تتوافر فيها شروط محاسبة 

يتم إدراج الربح أو الخسارة من إدارة التحوط ضمن احتياطي تحوط التدفقات النقدية في حقوق المساهمين. أما الجزء التحوط،
غير الفعال فيتم إدراجه ضمن بيان الدخل الموحد. يتم تحويل المبالغ المتراكمة في حقوق المساهمين في بيان الدخل الموحد 

ات أو مطلوبات غير مالية دبموجواعترافط على بيان الدخل. بينما إذا نتج احتساب أو في الفترة التي تؤثر فيها معاملة التحو
من المعامالت المتوقع حصولها مستقبًال، فإنه يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المؤجلة ضمن حقوق المساهمين يتم 

نتهي مدة األدوات المالية المشتقة التي استعملت للحماية تضمينها في القياس المبدئي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات. عندما ت
أو يتم بيعها أو عندما تتوقف عن الخضوع لمحاسبة الحماية، فإن األرباح والخسائر المتراكمة ستبقى في حقوق المساهمين إلى 

تأثير المعاملة المتوقع حين حدوث المعاملة المتوقع حصولها، وفي حالة الموجودات أو المطلوبات غير المالية أو إلى حين
حصولها على بيان الدخل الموحد. عندما يتم استبعاد حدوث المعاملة المتوقع حصولها فإن يتم تحويل األرباح والخسائر 

المتراكمة في حقوق المساهمين مباشرة إلى بيان الدخل الموحد.
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صافي استثمار التحوط
م المعاملة المحاسبية لتحوط صافي االستثمار للعمليات الخارجية بنفس الطريقة التي تعامل بها تحوطات التدفقات النقدية. يتم تت

االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال ألداة التحوط في قائمة الدخل الشامل الموحد في بند احتياطي التغيرات في 
تم االعتراف الفوري بالربح والخسارة المتعلق بالجزء غير الفعال ألدوات التحوط في بيان الدخل الموحد. العمالت األجنبية. وي

كما يتضمن بيان الدخل الموحد األرباح والخسائر المتراكمة بحقوق الملكية والناتجة من استبعاد هذه العمليات الخارجية.

الزكاة
بما أن المصرف ليس ملزمًا بإخراج الزكاة بالقانون اإلماراتي أو بالنظام األساسي أو بقرار من الجمعية العمومية فإن إخراجها 

هيئة إدارة المصرف ويتم اعتمادها من قبل عقد تأسيس المصرف من قبل لحتساب الزكاة وفقًا ايتم من مسؤولية حملة األسهم. 
لكن للمصرف فروعا وشركات تابعة أو زميلة في بعض البلدان التي ُيلِزم القانوُن فيها مصرف.الفتوى والرقابة الشرعية لل

بدفع الزكاة لجهات معينة فيلتزم المصرف بذلك ويأخذ مبلغ الزكاة المدفوع فعال في الحسبان ويقتطعه من مبلغ زكاة كل سهم.

والمعيار المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةلهيئة٩يتم حساب الزكاة للسهم حسب المعيار المحاسبي رقم 
وقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف.،٣٥الشرعي رقم 

حملةمسؤولية فهو مندفع الزكاة أما زكاة السهمحسب عقد تأسيس المصرف، إن مسؤولية المجموعة تنحصر في حساب 
).٣٨األسهم (إيضاح رقم 

احتوزيع األرب
أو خسائر الحسابات المبنية على صيغة المضاربة وفق عقد الخدمات المصرفية بين المصرف وتوزيع أرباحيتم حساب 

إن االستثمارات في الشركات التابعة هي من أموال المساهمين، بالتالي ال يتم توزيع األرباح أو الحسابات. وأصحاب هذه
ستثمار. ويتم تمويل االستثمارات في الشركات الزميلة من أموال المساهمين الخسائر من الشركات التابعة على حسابات اال

وأموال أصحاب حسابات االستثمار، وبالتالي فإن األرباح والخسائر من الشركات الزميلة يتم توزيعها على المساهمين وأصحاب 
من حساب "احتياطي تعديل األرباح" حسابات المضاربة المحققة ضأصحاب . يتم احتجاز جزء من أرباح حسابات االستثمار

ويتم استخدامه فيما بعد للمحافظة على توزيعات األرباح على أصحاب هذه الحسابات عند مستويات محددة.

ويتبع نفس التوزيع المفصل لإليرادات والمصاريف على حسابات الوكالة باالستثمار، ويحصل المصرف (الوكيل) على األرباح 
المتوقع واألجرة الثابتة كربح تحفيزي.التي تزيد عن الربح

وما يعادلهالنقد
من نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، مستحقات على وما يعادلهتكون النقديلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد، 

قصيرة األجل التي يكون باإلمكان من االستثمارات السائلةوما يعادلهتكون النقديالدولية. السلعمرابحاتمديونيات المصارف و
تحويلها بيسر إلى مبالغ نقدية والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل.

تاريخ المتاجرة والسداد المحاسبي
في تاريخ السداد، وهو التاريخ الذي يمكن فيه نقل ملكية األصول بالطرق المعتادة مشتريات ومبيعات الموجودات المالية قيديتم 

المطلوب نقل ملكيتها خالل فترة محددة بالطرق المعتادة إلى الطرف المقابل. يتم قيد المشتريات والمبيعات للموجودات المالية 
بناًء على أحكام اتفاقيات السوق.
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ل المحرمالدخـ
المعامالت واألنشطة أال تدخل في أي منهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف فإنه يتوجب على المجموعة قرارات وفق 

الشريعة اإلسالمية وتقييد وأحكامغير المقبولة شرعًا، كما يجب عليها تحديد الدخل الناتج من مصادر غير مقبولة حسب مبادئ
.(باعتباره مبلغ تطهير)صل يتم صرفه في أوجه الخير تحت إشراف الهيئة الشرعيةهذه المبالغ في حساب منف

الموجودات االئتمانية
إن الموجودات المحتفظ بها كأمانات أو بصفة ائتمانية ال تعتبر كموجودات للمصرف وبالتالي، لم يتم إدراجها في البيانات 

المالية الموحدة.

العمـالت األجنبيـة
يتم إظهار البيانات المالية للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهي العملة التي تتعامل بها المجموعة. إن درهم 
اإلمارات العربية المتحدة هي العملة التي تستخدمها المجموعة في أماكن عملها الرئيسية. كل شركة في المجموعة تقوم بتحديد 

جميع معامالتها في بياناتها المالية بتلك العملة. يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية عملتها الرئيسية وتقوم بإدراج
حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. تحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان 

لتاريخ. إن أية أرباح أو خسائر تنتج عن التغييرات في أسعار الصرف المركز المالي حسب أسعار الصرف السائدة في ذلك ا
في وقت الحق لتاريخ المعاملة يتم تثبيتها في بيان الدخل الموحد. يتم تحويل المبالغ المتعلقة بموجودات أو مطلوبات غير مالية 

ند تاريخ الشراء. يتم تحويل المبالغ والمدرجة بسعرها التاريخي والمشتراة بعمالت أجنبية حسب أسعار الصرف السائدة ع
المتعلقة بموجودات أو مطلوبات غير مالية والمدرجة بقيمتها العادلة حسب سعر الصرف السائد عند تحديد القيمة العادلة.

ركز يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعمليات األجنبية إلى الدرهم حسب سعر الصرف السائد في تاريخ بيان الم
إدراجالمالي الموحد، ويتم تحويل المعامالت المتعلقة ببيان الدخل حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم 

. عند استبعاد أي من العمليات األجنبية، يتم تحويل المبالغ المتراكمة بيان الدخل الشاملالفروقات الناتجة عن عملية التحويل إلى 
لى بيان الدخل الموحد.عن فروقات التحويل إ

الضمانات المالية
يقوم المصرف بتقديم ضمانات مالية في سياق األعمال المعتادة. تتكون الضمانات المالية من االعتمادات المستندية، خطابات 

. يتم إدراج الضمانات المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة ضمن المطلوبات األخرى. الحقًا لتاريخ واالعتماداتالضمان 
الرسوم في بيان الدخل لتضميناإلدراج، يتم قياس الضمانات المالية بالقيمة العادلة األولية، ناقصًا، اإلطفاء المتراكم المحسوب 

للمصروفات المتوقعة لدفع أية مستحقات وأحسن تقديرعلى مدى عمر الضمان، الموحد ضمن "صافي الرسوم والعموالت"
مالية قد تنتج عن إصدار الضمان.

إن أية مبالغ دائنة قد تنتج عن الضمانات المالية يتم إدراجها في بيان الدخل الموحد ضمن "خسائر التمويالت". يتم إدراج أية 
انتهاءإلغائها أو أوحد ضمن " صافي الرسوم والعموالت" عند التخلص من الضماناتضمانات مالية دائنة في بيان الدخل المو

مفعولها.

إعداد تقارير القطاعـات
تم عرض معلومات عن القطاع بالنسبة إلى قطاع األعمال والقطاع الجغرافي بالطريقة نفسها التي تعرض داخليًا إلى إدارة 

المصرف.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٢-

لهامة (تتمة)االسياسـات المحاسبيـة٤

توزيعات األرباح على األسهم العادية
يتم إدراج توزيعات األرباح على األسهم العادية كمطلوبات ويتم اقتطاعها من حقوق المساهمين عند اعتمادها من قبل مساهمي 

اإلفصاح عنها كحدث بعد هذا المصرف. ان توزيعات األرباح التي يتم الموافقة عليها بعد تاريخ إعداد البيانات المالية، يتم 
التاريخ.

أسهم الخزينة والعقود على األدوات الملكية الخاصة بالمصرف
يتم اقتطاع أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصرف، التي تم شراؤها من قبل المصرف أو من قبل إحدى شركاته التابعة (أسهم 

لفة المرجحة. يتم إدراج االعتبارات المدفوعة أو المستلمة على الشراء الخزينة)، من حقوق الملكية ويتم احتسابها بمتوسط التك
أو البيع أو إصدار أو إلغاء ألدوات ملكية خاصة بالمصرف مباشرة ضمن حقوق المساهمين. ال يتم إدراج أرباح أو خسائر 

المصرف.في بيان الدخل الشامل عند الشراء أو البيع أو إصدار أو إلغاء ألدوات الملكية الخاصة ب

المتعاملينمن سالمية أخرىإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت ٥

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٢٦٨,٣٧٦٣٠٦,٥٧٦مركباتةمرابح
١٨٢,٣٢٣٢٢٤,٥٥٣بضائعةمرابح
١,٠٢٦,٧٣٨١,١٠٢,٣٥١أسهمةمرابح
٤٠٣,٥٤١٤١٠,٤١٦الخير–سلع ةمرابح

٣٣٢,٨٥٠٣٤٢,٨٧٢اإلسالمية المغطاة (مرابحة)البطاقات
١١٠,٩٥٨٤٢,٠٢٥أخرىةمرابح

٢,٣٢٤,٧٨٦٢,٤٢٨,٧٩٣إجمالي المرابحة

١٨,٢٤١١٥,٩٦٠المضاربة
٢,١٧٠,٦١٦١,٨٣٩,٣٢٤اإلجارة

٦,٨٢٧٧,٤٦٤االستصناع

٤,٥٢٠,٤٧٠٤,٢٩١,٥٤١



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٣-

مقيسة بالقيمة العادلةاتمن استثمارإيرادات٦

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

الدخل من الصكوك المقيسة بالقيمة العادلة من
٨٤,١٣٦٥٧,٤٦٢خالل األرباح أو الخسائر

سة بالقيمة العادلة منيالدخل من الصكوك المق
-٤٥,٠٥٣خالل الدخل الشامل اآلخر

خسارة محققة من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من 
)١٣,٤٣٩()٢٤,٢٦٨(خالل األرباح أو الخسائر

(خسارة) ربح غير محقق من استثمارات مدرجة بالقيمة
٣٠,١٤٤)٧,٢٥٦(العادلة من خالل األرباح والخسائر

ربح محقق من صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
-٤,١٠٧لشامل اآلخرالدخل ا

١,٥٥٩٤,٨٤٢اإليرادات من موجودات االستثمارات األخرى
٦٩٣٣,١٤٩إيرادات توزيعات األرباح

١٠٤,٠٢٤٨٢,١٥٨

إيرادات الرسوم والعموالت، صافي٧

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

عموالتالوإيرادات الرسوم 
٧٦٧,١٩٣٦٩١,٩٥٨والعموالت على البطاقاتإيرادات الرسوم 

١٠٥,٠٩٧١١٤,٩٣٤إيرادات الرسوم والعموالت المتعلقة باألعمال
١٣٤,٥٣٨١١٨,١٥٥رسوم متعلقة بالتكافل

٦٦,٥٩٦٦١,٤٦٦رسوم خدمات الحسابات
٥٨,٦١٦٦٢,٣٢٩رسوم إدارة مشاريع وممتلكات

١٢٩,٦٠٩١٧٦,٣٤١رسوم الترتيب ومشاركة المخاطر
١١,١٥٦٢٤,٧٨٢عمليات وساطةرسوم وعموالت 

٣٥٥,٨٠٢٣١٢,١٤٢رسوم وعموالت أخرى

١,٦٢٨,٦٠٧١,٥٦٢,١٠٧إيرادات الرسوم والعموالتمجموع

مصاريف الرسوم والعموالت
)٤٣٥,٦٨٠()٤٩٣,٤٣٢(المصاريف المتعلقة برسوم وعموالت البطاقات

)٩٦,١٥٩()٧٦,٥١٠(مصاريف رسوم وعموالت أخرى

)٥٣١,٨٣٩()٥٦٩,٩٤٢(مجموع مصاريف الرسوم والعموالت

١,٠٥٨,٦٦٥١,٠٣٠,٢٦٨إيرادات الرسوم والعموالت، صافي



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٤-

عقاريةالربح من استثمارات ٨

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

٥٠,٣١٨١٢٧,٩٨٣من بيع استثمارات عقاريةمتحصالت
)١٠٤,٨٠١()٥١,٩٣٨(صافي القيمة الدفترية لعقارات مباعةناقصًا: 

٢٣,١٨٢)١,٦٢٠(من بيع استثمارات عقاريةالربح (الخسارة) 
٣٥,٢٥٠١٣,٢١٥)٢٢إيراد اإليجارات (إيضاح 

٣٣,٦٣٠٣٦,٣٩٧

تكاليف الموظفيـن٩

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

١,٣٨٠,٢٥٢١,٣١٠,١٣٣المرتبات واألجور
٦٧,٣٦١٦٧,٢١٥مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٧٥,٠٣١٦٨,٩٨١تكاليف موظفين أخرى

١,٥٢٢,٦٤٤١,٤٤٦,٣٢٩

مصاريف عمومية وإدارية١٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

١٤٦,٠٩٨١٤٥,٥٥٤مصاريف قانونية ومهنية
٢٦٥,٢٧٠٢٦٣,٦٣٣مبانيمصاريف 

٨١,١٤٣٨٣,٢٢٥مصاريف تسويق وإعالنات
٨٦,٧٣٤٦٨,٧٩٣مصاريف اتصاالت
١٢٧,٠١٨١٢٣,٤٢٥بالتكنولوجيامصاريف متعلقة 

١٣٥,٨٦٧١٥٥,٥١٥مصاريف تشغيلية أخرى

٨٤٢,١٣٠٨٤٠,١٤٥



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٥-

، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض١١

٢٠١٨٢٠١٧إيضاحات
ألف درهمألف درهم

١٧٣٥٤,٨٥٧٦٦١,٣٧٢مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى
١٨١٧٨,٣٩٦١٠٤,٥٦٦تمويالت اإلجارة

)٤٤(٣٤,٨٨٣شطب مباشر، صافي المبالغ المستردة
١٥,١٥٦-٢١استثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالف

٢٢٦٠,٠٨٠٤٦٢عقاريةاستثمارات 
-٢٣١,٧٣٦عقارات قيد التطوير

-٢٥١,٤٥٥ممتلكات ومعدات
٨,٨٤٨)١١,٣١٠(أخرى

٦٢٠,٠٩٧٧٩٠,٣٦٠

بروج العقاريةشركة ألف درهم) متعلق ب١,٩٦٢: ٢٠١٧(ألف درهم ٦١,٨١٦مخصص االنخفاض الوارد أعاله يشمل رصيد 
.وهي شركة عقارية تابعة للمصرف،ذ.م.م

الموزع للمودعين١٢

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

١٩٥,٤٢٣١٧٥,٢١٨حسابات التوفير
٥١٨,٦١١٤٠٦,٧٦٤حسابات االستثمار 

٧١٤,٠٣٤٥٨١,٩٨٢



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٦-

ربحية السهم األساسية والمخفضة١٣

لمصرف على المتوسط المرجح لعدد لالعاديةسهماألالمتعلقة بحاملي للفترةيحتسب الربح األساسي على السهم بتقسيم األرباح 
.السنةاألسهم العادية خالل 

لمصرف على المتوسط المرجح لعدد األسهم لالعاديةسهماألالمتعلقة بحاملي السنةيحتسب الربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح 
سهم التي قد يكون لها تأثير زائدًا المتوسط المرجح لعدد االسهم التي قد يتم إصدارها عند تحويل جميع األالسنةالعادية خالل 

مخفض، إلى أسهم عادية.

يظهر التالي بيانات الدخل واألسهم المستعملة في حساب ربحية السهم:

٢٠١٨٢٠١٧اتإيضاح

٢,٥٠٠,٠٨٦٢,٢٩٨,٧٥٤بحاملي األسهم (ألف درهم)الخاصربح السنة 
مدرجة-صكوك الشق األولالخاص بحامليالربح ناقصًا:

)٢٣٤,١٥٨()٢٣٤,١٥٨(٣٤(ألف درهم)(اإلصدار األول) 
–ناقصًا: الربح الخاص بحاملي صكوك الشق األول 

)٧٩,٤١٩()٩١,٥١٨(٣٤حكومة أبوظبي (ألف درهم)

الخاصبحاملي األسهم بعد خصم الربح الخاصربح السنة 
٢,١٧٤,٤١٠١,٩٨٥,١٧٧صكوك الشق األول (ألف درهم)ب

يناير ١المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة في 
٣,٣٥٢,٨٦٢٣,١٦٨,٠٠٠(ألف)

تأثير أسهم الحقوق الصادرة (ألف)
١٨٤,٨٦٢-أسهم منحة
-٥٨,١٢٢أسهم جديدة

٣١المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة في 
٣,٤١٠,٩٨٤٣,٣٥٢,٨٦٢ديسمبر (ألف)

٠,٦٣٧٠,٥٩٢األساسي والمخفض للسهم (درهم)العائد

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٧-

رصدة لدى المصارف المركزيةاألالنقد و١٤
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهـمألف درهـم

١,٨٤٤,٣٨٩١,٩٩٣,٣٩٧النقد في الصندوق

األرصدة لدى المصارف المركزية:
٤٩٣,٦٦٣١,٦٩٤,٩١٣الحسابات الجارية-
١١,٣٩٧,٣٦٠١١,٤٧٥,٧٥٧وديعة نظامية-
٤,٩٩٥,٧٩٦٦,٣٠٣,١٣٨شهادات اإليداع اإلسالمية-

١٨,٧٣١,٢٠٨٢١,٤٦٧,٢٠٥

والعراق المتحدةإلمارات العربية لكل من احسب الطلب مع المصرف المركزينظاميةيجب على المصرف اإلبقاء على ودائع 
المصرف. إن هذه الودائع اإللزامية ليست متاحة لالستخدام في عمليات المصرف اليومية وال يمكن سحبها إال بموافقة والسودان

عوائد وفقًا للشريعة اإلسالمية. أما شهادات اإليداع ةأيعليهاالحسابات الجارية ال تدفع النقد في الصندوق والمركزي. إن 
أساس االستثمار في مرابحات السلع الدولية التي يكون فيها المصرف المركزي هي تقوم علىو،عوائدتدفع عليها ةاإلسالمي

.والمصرف بائعًالدولة اإلمارات العربية المتحدة والمصرف المركزي للعراق مشتريين

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

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

١٧,٦٨٧,٧٣٩١٩,٩٤٤,٠٠٨اإلمارات العربية المتحدة
٩٩٢,٨٨٤١,٣٠٠,٩٧٩الشرق األوسطباقي 

١,٣١٧١,٠٦٣أوروبا
٤٩,٢٦٨٢٢١,١٥٥أخرى

١٨,٧٣١,٢٠٨٢١,٤٦٧,٢٠٥

ومؤسسات مالية أخرىإسالميةاألرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف١٥

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

٤٥٢,٠١٤٨٣١,١٦٧حسابات جارية
٤,٠١٩,٦٣٨١,٩٣٤,٧٣٦ودائع وكالة 

٤,٤٧١,٦٥٢٢,٧٦٥,٩٠٣
-)١٢,٨٣٥(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة

٤,٤٥٨,٨١٧٢,٧٦٥,٩٠٣

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٨-

(تتمة)ومؤسسات مالية أخرىإسالميةاألرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف١٥

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

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

٢,٤٢٤,١١٦٦٨٤,١٢٥اإلمارات العربية المتحدة
٤٧٢,٠٧٩٢٧٤,٤٨٣الشرق األوسطباقي 

٢٠٦,٦٨٢١٦٣,١٤٦أوروبا
١,٣٦٨,٧٧٥١,٦٤٤,١٤٩أخرى

٤,٤٧١,٦٥٢٢,٧٦٥,٩٠٣

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٦

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

١,٣١٧,٦٨٦٢,١٢٥,٢٤٩مرابحة
-٣٥,٦٦٦مضاربة

١,٣٥٣,٣٥٢٢,١٢٥,٢٤٩
-)٢٣(في القيمةناقصًا: مخصص االنخفاض

١,٣٥٣,٣٢٩٢,١٢٥,٢٤٩

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

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

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

١,١٣٩,٧٩٦١,٩٥٧,٨٤٦العربية المتحدةاإلمارات 
١٧٧,٨٩٠١٦٧,٤٠٣الشرق األوسطباقي 
-٣٥,٦٦٦أخرى

١,٣٥٣,٣٥٢٢,١٢٥,٢٤٩



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٩-

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٧

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

٥,٦٠٩,٦٩٨٦,٤٣٧,١٩٧المركباتاتمرابح
٤,٩١٧,٤٥٤٥,٤٧٣,٣٠٥البضائعاتمرابح
١٦,٩٢٨,٩٧٧١٧,٣٥٩,٢٤٩األسهماتمرابح
٨,٣٧٧,٧٢١٧,٩٦٥,١٨٢الخير–السلعاتمرابح

١٦,٠٦٩,٤٢٨١٦,٥٥٨,٥٣٤)(مرابحةالبطاقات اإلسالمية المغطاة
٢,٩١٥,٣٣١١,٦٤٣,٣٧٧أخرىاتمرابح

٥٤,٨١٨,٦٠٩٥٥,٤٣٦,٨٤٤اتمجموع المرابح

٥٥,٠٩٧٤٦,٦٨١مضاربة
١٠١,٨٩٥١٣٠,٣٢٢استصناع

٢٨٠,٤٢٥٢٨١,٨١٠تمويالت مدينة أخرى

٥٥,٢٥٦,٠٢٦٥٥,٨٩٥,٦٥٧إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)٢٠,٧٥٠,٢٠٥()١٩,٩٤٧,٤٩١(على المرابحةناقصًا: األرباح المؤجلة

٣٥,٣٠٨,٥٣٥٣٥,١٤٥,٤٥٢
)١,٨٩٦,١٣٧()١,٧٠١,٤٩٩(القيمةفي ناقصًا: مخصص االنخفاض 

٣٣,٦٠٧,٠٣٦٣٣,٢٤٩,٣١٥

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

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٣٥٨,٢٢٧٩٨١,٤١٥القطاع العام

٤,٤٨٠,١٥٢٣,٨٥٥,٩٤٨شركات
٧٦١,٨٦٦٢٣٤,٣١٥ماليةمؤسسات 

٢٩,٣٥٨,٨٩٣٢٩,٣٩٩,٣٠١أفراد
٣٤٩,٣٩٧٦٧٤,٤٧٣شركات صغيرة ومتوسطة

٣٥,٣٠٨,٥٣٥٣٥,١٤٥,٤٥٢

:القطاع الجغرافي
٣٣,٥٦٧,٧١٨٣٣,٨٨٥,٣٤٣اإلمارات العربية المتحدة

١,١٠٣,٣٥١٧٨٣,٧٦٨الشرق األوسطباقي 
٥٣٨,٥٢٣٢١٠,٦٧٩أوروبا
٩٨,٩٤٣٢٦٥,٦٦٢أخرى

٣٥,٣٠٨,٥٣٥٣٥,١٤٥,٤٥٢

.٤٢,٢,٦يالت اإلسالمية األخرى ضمن اإليضاح تم اإلفصاح بالتفصيل عن مخصص االنخفاض في قيمة المرابحة والتمو



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٥٠-

تمويالت إجارة١٨

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

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

مدفوعات التأجير المدينة المستقبلية هي كالتالي:إجمالي 
٧,٤٣٦,٩٦٠٨,٦٣٦,٦٣٢مستحقة خالل سنة

٢٣,٣٧٥,٤٣٣٢١,٨٧٦,٧٩٣مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة
٣٩,٧٧٨,٩٥٨٣٢,٦٨٢,٧٥٤مستحقة بعد خمس سنوات

٧٠,٥٩١,٣٥١٦٣,١٩٦,١٧٩إجمالي تمويالت اإلجارة
)١٨,٥٩١,٦٣٦()٢٤,٣٤٠,٩٨٩(ناقصًا: اإليرادات المؤجلة

٤٦,٢٥٠,٣٦٢٤٤,٦٠٤,٥٤٣مدفوعات التأجير المدينةلدنى للحد األصافي القيمة الحالية 
)١,٣٢٤,٢٢٤()١,١٨٠,٧٥١(في القيمةنخفاض االناقصًا: مخصص 

٤٥,٠٦٩,٦١١٤٣,٢٨٠,٣١٩

الجغرافي هي كما يلي:واالقتصاديإن توزيع إجمالي تمويالت اإلجارة حسب القطاع 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٥٦٥,٤٣٨٧٥٢,٣٣٩القطاع الحكومي

٤,٨٢٠,٥٩٧٤,٤٨٠,٨١٤القطاع العام
١٨,٩٧٠,٩٥٣١٨,٧٠٨,١٩١شركات

٢١,٦٤٠,٨٦٢٢٠,٣٦٦,٨٦٣أفراد
١٣٩,٨٠٤١٨٨,٣٥٥شركات صغيرة ومتوسطة

١١٢,٧٠٨١٠٧,٩٨١مؤسسات غير ربحية

٤٦,٢٥٠,٣٦٢٤٤,٦٠٤,٥٤٣

:القطاع الجغرافي
٤٤,٦٩٥,٣٤٨٤٢,٦٦٨,٣٥٣اإلمارات العربية المتحدة

٧٨٠,٢٤٧١,٠٢٥,٢٠٣الشرق األوسطباقي 
٣٧٩,٥٢٥٣٨٦,٦٥٦أوروبا
٣٩٥,٢٤٢٥٢٤,٣٣١أخرى

٤٦,٢٥٠,٣٦٢٤٤,٦٠٤,٥٤٣

.٤٢,٢,٦يالت اإلجارة ضمن اإليضاح تم اإلفصاح بالتفصيل عن مخصص االنخفاض في قيمة تمو



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٥١-

استثمارات في صكوك مقيسة بالتكلفة المطفأة١٩
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

١١,٨٠٦,٩٧٢١٠,٠٦٤,٨٣٠مدرجة-صكوك
)١٢,٨٠٢()٢٥,١١٥(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة

١١,٧٨١,٨٥٧١٠,٠٥٢,٠٢٨

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجمالي إن توزيع 
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

٨,٢٣٧,٢٣٠٧,٤٤٣,٤٦٨اإلمارات العربية المتحدة
١,٨٢٣,٥٥٠١,٣٦٥,٤٥٥الشرق األوسطباقي 

١٠٠,٣٧٢-أوروبا
١,٧٤٦,١٩٢١,١٥٥,٥٣٥أخرى

١١,٨٠٦,٩٧٢١٠,٠٦٤,٨٣٠

مقيسة بالقيمة العادلةاستثمارات٢٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهـمألف درهـم

األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل مدرجة استثمارات
استثمارات مدرجة

١,٤٣٨,٦٥٩١,٣٧٧,٤٩١صكوك

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مدرجة استثمارات 
اآلخر

استثمارات مدرجة
٢٨,٧٢٧٤٢,٣٠٧أسهم

-٣٣٠,٣٦٧صكوك

٣٥٩,٠٩٤٤٢,٣٠٧

استثمارات غير مدرجة
٤٦,٩٥٦٥٣,٦١٩مدارةصناديق
٤٢,٧٧٥٥٣,٠٧٣خاصةصناديق

٨٩,٧٣١١٠٦,٦٩٢

٤٤٨,٨٢٥١٤٨,٩٩٩

١,٨٨٧,٤٨٤١,٥٢٦,٤٩٠
-)١,٩١٢(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة

١,٨٨٥,٥٧٢١,٥٢٦,٤٩٠إجمالي االستثمارات المقيسة بالقيمة العادلة



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٥٢-

(تتمة)مقيسة بالقيمة العادلةاستثمارات٢٠

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجمالي إن توزيع 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

١,٢٨٧,١٣٥٩١٥,٥٣٤اإلمارات العربية المتحدة
٣٦٤,٠٣٢٨٩,٢٢١الشرق األوسطباقي 

٩٤,٠٠٥١٧٠أوروبا
١٤٢,٣١٢٥٢١,٥٦٥أخرى

١,٨٨٧,٤٨٤١,٥٢٦,٤٩٠

ائتالفوشركاتزميلةاستثمارات في شركات٢١

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

١,٠١٤,٣٥٤٩٨٨,٧٨٨استثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالف

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

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

-١٥,١٥٦يناير ١في 
١٥,١٥٦-)١١(إيضاح المحمل للسنة

١٥,١٥٦١٥,١٥٦ديسمبر٣١في 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٥٣-

ائتالف (تتمة)وشركاتاستثمارات في شركات زميلة٢١

كما يلي:هي ديسمبر ٣١كما في وشركات االئتالف الجوهرية ةشركات زميلالمصرف فياتإن تفاصيل استثمار

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٨٢٠١٧

%%

الزميلةالشركات
التأمين التكافلي اإلسالمي٤٢٤٢اإلمارات العربية المتحدةش م ع –أبوظبي الوطنية للتكافل 

مصرف إسالمي٢٧٢٧البوسنةبنك البوسنة الدولي
صندوق عقاري٣٠٤١اإلمارات العربية المتحدة)REITصندوق عقاري سكني(

ائتالفاتشرك
مصرف تجاري (قيد التحويل إلى ٤٩٤٩جمهورية مصر العربيةمصر (اس.ايه.أي)–مصرف أبوظبي اإلسالمي 

مصرف إسالمي)
التمويل التجاري اإلسالمي٥١٥١المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية للتمويل ش.م.م

تحويل العمالت األجنبية٥١٥١اإلمارات العربية المتحدةعرب لينك للتحويالت (قيد التصفية)
أبوظبي اإلسالمي ميرشنت أكوايرينغ

كومباني ذ.م.م 
خدمات إدارة وتشغيل شبكات نقاط البيع٥١٥١اإلمارات العربية المتحدة

االستثمارات في شركات زميلة وشركة ائتالف:فيما يلي ملخص عن المعلومات المالية عن 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع-١

الزميلة صة من بيان المركز المالي للشركةالح
٤٢٤,٥٥٤٣٩١,٣٩٥الموجودات
)٢٦٣,٧٥٣()٢٧٩,٦٦٠(المطلوبات

١٤٤,٨٩٤١٢٧,٦٤٢صافي الموجودات

:الزميلةالحصة من إيرادات وأرباح الشركة
٥١,٢٨٣٤٨,٤١٨إيرادات السنة

٢٧,١٩٨٢١,٣٨٤الربح للسنة

٨,٣٣٣٦,٦٦٧أرباح موزعة مستلمة خالل السنة



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٥٤-

ائتالف (تتمة)وشركاتاستثمارات في شركات زميلة٢١

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

بنك البوسنة الدولي -٢

الزميلةصة من بيان المركز المالي للشركةالح
٥٤٢,٣٢٥٥٠٩,٨٣٢الموجودات
)٤٢٥,٤٨٢()٤٦٠,٠٤٥(المطلوبات

٨٢,٢٨٠٨٤,٣٥٠صافي الموجودات

الزميلةالحصة من إيرادات وأرباح الشركة
١٨,٤٨٢١١,٧١٠اإليرادات للسنة

٢,١٣٩٣,٤٤٤الربح للسنة

مصر (اس.ايه.أي)–مصرف أبوظبي اإلسالمي -٣

ئتالفاالةلشركالماليالمركزبيانمنالحصة
٤,٩٥٨,٠٧٠٣,٧٤٠,٢٥٣الموجودات
)٣,٥١٨,٥٣٢()٤,٦٦٨,٨٤٤(المطلوبات

٢٨٩,٢٢٦٢٢١,٧٢١صافي الموجودات

:ئتالفاالةشركإيراداتمنالحصة
٤٤٥,١١٧١٩٩,٩٥٠اإليرادات للسنة

االئتالف ات، بلغت حصة المصرف من االلتزامات والمطلوبات الطارئة للشركات الزميلة وشرك٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 
درهم). إن أدوات الملكية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش م ع مدرجة في ألف٣٥٥,٣٤٤: ٢٠١٧ألف درهم (٦١٨,٢٧٨

بلغت ٢٠١٨ديسمبر ٣١سوق أبوظبي لألوراق المالية، اإلمارات وإن القيمة المدرجة لحصة المصرف من االستثمار كما في 
٢٢١,٧٩٤ما قيمته٢٠١٨بر ديسم٣١كما في الدفتريةألف درهم)، وبلغت قيمتها ٢١٤,٥٧٠: ٢٠١٧ألف درهم (١٨٣,٣٢٣

ألف درهم).٢٠٢,٩٢٩: ٢٠١٧ألف درهم (



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٥٥-

عقاريةاستثمارات ٢٢

كانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل السنة كالتالي:

اإلجماليممتلكات أخرىأراضي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٨
التكلفة:

٩٨٨,٥٧٢١٧٢,٦٩٦١,١٦١,٢٦٨يناير١الرصيد في 
٣٧٤,٠٤٣٣٧٤,٠٤٣-)٢٥تحويل من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ (إيضاح 

٤,٩٥١٤,٩٥١-عوائد المبيعات
)٣,٠٨٨()٣,٠٨٨(-استبعادات

٩٨٨,٥٧٢٥٤٨,٦٠٢١,٥٣٧,١٧٤ديسمبر٣١فيالرصيد اإلجمالي 
)٨٤,٨١٧()١١,٧٢٥()٧٣,٠٩٢(نخفاضالناقصًا: مخصص ا

٩١٥,٤٨٠٥٣٦,٨٧٧١,٤٥٢,٣٥٧ديسمبر٣١فيالرصيد الصافي

:االستهالك المتراكم
٤٣,١٤٨٤٣,١٤٨-يناير١الرصيد في 

١٣,١٣٤١٣,١٣٤-للسنةالمحمل 
)١,١٠٢()١,١٠٢(-المتعلق باستبعادات

٥٥,١٨٠٥٥,١٨٠-ديسمبر٣١الرصيد في

٩١٥,٤٨٠٤٨١,٦٩٧١,٣٩٧,١٧٧ديسمبر٣١صافي القيمة الدفترية في

٢٠١٧
التكلفة:

٩٩٧,٩٢٠٢٩٣,٧٢٣١,٢٩١,٦٤٣يناير١الرصيد في 
)١٣٠,٣٧٥()١٢١,٠٢٧()٩,٣٤٨(استبعادات

٩٨٨,٥٧٢١٧٢,٦٩٦١,١٦١,٢٦٨ديسمبر٣١فيالرصيد اإلجمالي 
)٢٤,٧٣٧()١١,٣٩٨()١٣,٣٣٩(في القيمة نخفاضالناقصًا: مخصص ا

٩٧٥,٢٣٣١٦١,٢٩٨١,١٣٦,٥٣١ديسمبر٣١فيالرصيد الصافي

:االستهالك المتراكم
٥٥,٤٦٤٥٥,٤٦٤-يناير١الرصيد في 

٩,٣٤٥٩,٣٤٥-للسنةالمحمل 
)٢١,٦٦١()٢١,٦٦١(-المتعلق باستبعادات

٤٣,١٤٨٤٣,١٤٨-ديسمبر٣١الرصيد في

٩٧٥,٢٣٣١١٨,١٥٠١,٠٩٣,٣٨٣ديسمبر٣١صافي القيمة الدفترية في

ألف ٣٥,٢٥٠عقود تأجير تشغيلية، قد بلغت بالمؤجرة والعقارات ، العقاريةللمجموعة من االستثمارات المحققةيجارات اإلإن 
.ألف درهم)٢٠١٧:١٣,٢١٥درهم (
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عقارية (تتمة)استثمارات ٢٢

ألف ١,٣٣٤,٢٦٢: ٢٠١٧ألف درهم (١,٥٤٤,٩٦٥، ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في يةالعادلة لالستثمارات العقاربلغت القيم
عدة فيأعضاء تم تعيينهم للقيام بذلك من قبل شركة تابعة للمصرف وهمنون مهنيودرهم) حسب التقييم الذي قام به مقيم

. وقد تم تحديد اإلمارات العربية المتحدةفي العقاراتالمهني، ولديهم المؤهالت المناسبة والتجربة في تقييم تقييمجمعيات لل
تقييم.النماذجفي السوق أو تتم إما على أساس معامالت للعقاراتالقيمة العادلة 

الخارجيين تتضمن:إن طرق التقييم التي يتم أخذها باالعتبار من قبل المقيمين 

طريقة المقارنة: تعمل هذه الطريقة على استنباط القيمة من خالل تحليل مبيعات المعامالت الحالية لممتلكات مماثلة في )أ
موقع مماثل.

طريقة االستثمار: تعمل هذه الطريقة على استنباط القيمة من خالل تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمة مالية )ب
رأسمالية حالية.

الحركة في مخصص االنخفاض خالل السنة هي كالتالي:

اإلجماليممتلكات أخرىأراضي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧١٦,٧٩٠١١,٣٩٨٢٨,١٨٨يناير ١في 
٤٦٢-٤٦٢)١١المحمل للسنة (إيضاح 

)٣,٩١٣(-)٣,٩١٣(المتعلق باالستبعادات

٢٠١٨١٣,٣٣٩١١,٣٩٨٢٤,٧٣٧يناير ١في 
٥٩,٧٥٣٣٢٧٦٠,٠٨٠)١١المحمل للسنة (إيضاح 

٢٠١٨٧٣,٠٩٢١١,٧٢٥٨٤,٨١٧ديسمبر ٣١في 

هو كالتالي:العقاريةالستثمارات لالتوزيع الجغرافي 

اإلجماليممتلكات أخرىأراضي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٨:
٩٨٠,٣٥٨٤٩٣,٤٢٢١,٤٧٣,٧٨٠اإلمارات العربية المتحدة

٨,٢١٤-٨,٢١٤الشرق األوسطدول باقي 
٩٨٨,٥٧٢٤٩٣,٤٢٢١,٤٨١,٩٩٤

٢٠١٧:
٩٨٠,٣٥٨١٢٩,٥٤٨١,١٠٩,٩٠٦اإلمارات العربية المتحدة

٨,٢١٤-٨,٢١٤الشرق األوسطباقي دول 

٩٨٨,٥٧٢١٢٩,٥٤٨١,١١٨,١٢٠
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قيد التطويرعقارات٢٣
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

٨٣٧,٣٨١٨٣٧,٣٨١عقارات قيد التطوير
-)١,٧٣٦(مخصص االنخفاض في القيمة

٨٣٥,٦٤٥٨٣٧,٣٨١

كانت الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة خالل السنة كما يلي:
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

--يناير١في 
-١,٧٣٦)١١المحمل للسنة (إيضاح 

-١,٧٣٦ديسمبر ٣١في 

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

قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة.العقاراتجميع إن 

موجودات أخرى٢٤
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهـمألف درهـم

٣٣٦,٩٠٣٤١٨,١٥٧االعتمادات
١٩٨,١٦٣١٨٦,٨٢٥من مطالبات محققةمستحوذ عليهاموجودات 

٥٣,٠٧١-مبالغ مدفوعة مقدمًا لشراء ممتلكات
٢٦١,٣٨٢٣٠١,٣٤٧ذمم مدينة تجارية

٧٨٩,٥٦١٦٩٨,٤٧٨مصاريف مدفوعة مقدمًا
١٩٧,٥٦٧١٤٩,٢٥٦مستحقةأرباح

٤٤,٨٦٨٤٧,٨٣٧ولينامبالغ مدفوعة مقدمًا لمق
١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدمًا 

٨٩٦,١٠٨١,٤٥٩,٦٦٧أخرى

٢,٩٠٨,١٧٧٣,٤٩٨,٢٦٣
)٣٤,٧٤٥()٢٨,١٢٠(في القيمةناقصًا: مخصص االنخفاض 

٢,٨٨٠,٠٥٧٣,٤٦٣,٥١٨

من مستحوذ عليهاكـ "موجودات تسجيلها مقابل مطالبات من أجل تحقيق تحصيل منتظم يتم المستحوذ عليهاإن الموجودات 
للمطلب (صافي من الدفترية القيمة وبالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع المستحوذ عليه مطالبات محققة". يتم تسجيل األصل 

كما في تاريخ العملية.أيهما أقل ) في القيمةمخصص االنخفاض
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ممتلكات ومعدات٢٥

وتجهيزاتأثاث مبانيأرض
أجهزة حاسوب
مركباتومعدات مكاتب

أعمال رأسمالية 
اإلجماليالتنفيذقيد

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٨
:التكلفة أو التقييم

٢٩١,١٧٨٢٩٤,٤٣٥٤٤٤,٤٩١١,١٣١,٥٧٧١٢,٨٣٢٩٨٥,٥٧٨٣,١٦٠,٠٩١يناير ١في 
)٢٣,٥٧٤()٥٥٧()٤٨٥()١٨,٠٥١()٤,٤٨١(--فروقات الصرف

٨٠٦٨,٦٨٧٣,٧٦٣٣٨٩,٠٢٧٤٠٢,٢٨٣--إضافات
-)٧١٢,٥١٦(-٤٤٣,٤٢٥٩٠,٨٣٠١٧٨,٢٦١-التحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

)٣٧٤,٠٤٣()٣٧٤,٠٤٣(-----)٢٢التحويالت إلى استثمارات عقارية (إيضاح 
)٣,٩٦٣(-)٨٨٥()٢٢٩()٢,٨٤٩(--إستبعادات

٢٩١,١٧٨٧٣٧,٨٦٠٥٢٨,٧٩٧١,٣٠٠,٢٤٥١٥,٢٢٥٢٨٧,٤٨٩٣,١٦٠,٧٩٤
)١,٤٥٥(----)١,٤٥٥(-مخصص االنخفاض في القيمة

٢٩١,١٧٨٧٣٦,٤٠٥٥٢٨,٧٩٧١,٣٠٠,٢٤٥١٥,٢٢٥٢٨٧,٤٨٩٣,١٥٩,٣٣٩ديسمبر ٣١في 

:االستهالك
١,٠٩٧,٤١٤-٥٥,٣٩٩٣١٣,٣٤٧٧١٧,٨٦٢١٠,٨٠٦-يناير ١في 

)١٤,٥٩٧(-)٤٧٤()١٠,٢٨٣()٣,٨٤٠(--فروقات الصرف
٢١١,١٢١-١٧,٢٨٤٣٩,٩١٠١٥٢,٢٤٢١,٦٨٥-لسنةلالمحمل 
)٣,٢٦٠(-)٨٥٥()٢٠٢()٢,٢٠٣(--باالستبعاداتالمتعلق

١,٢٩٠,٦٧٨-٧٢,٦٨٣٣٤٧,٢١٤٨٥٩,٦١٩١١,١٦٢-ديسمبر ٣١في 

:صافي القيمة الدفترية
٢٩١,١٧٨٦٦٣,٧٢٢١٨١,٥٨٣٤٤٠,٦٢٦٤,٠٦٣٢٨٧,٤٨٩١,٨٦٨,٦٦١ديسمبر ٣١في
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(تتمة)ممتلكات ومعدات٢٥

وتجهيزاتأثاث مبانيأرض
أجهزة حاسوب
مركباتومعدات مكاتب

أعمال رأسمالية 
اإلجماليالتنفيذقيد

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧
:التكلفة أو التقييم

٢٩١,١٧٨٢٩٤,٤٣٥٣٩٠,٠٤١٩١٤,١٦٢١٣,٣٠٨٩٥٤,٣٦٦٢,٨٥٧,٤٩٠يناير ١في 
)١,٢٤٠()٣١()١٦٢()١٨١()٨٦٦(--فروقات الصرف

٣٠٣,٩٧٦٣٠٤,٩١٥-٣٢٦٦١٣--إضافات
-)٢٧٢,٧٣٣(٥٤,٩٩٠٢١٦,٩٨٣٧٦٠--التحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

)١,٠٧٤(-)١,٠٧٤(----إستبعادات

٢٩١,١٧٨٢٩٤,٤٣٥٤٤٤,٤٩١١,١٣١,٥٧٧١٢,٨٣٢٩٨٥,٥٧٨٣,١٦٠,٠٩١ديسمبر ٣١في 

:االستهالك
٩٤٠,٥٢٣-٤٣,٦٥٦٢٧٦,٧٢١٦١٠,٠٢٢١٠,١٢٤-يناير ١في 

)٨٩٩(-)١٥٩()٧٢٠()٢٠(--فروقات الصرف
١٥٨,٥٥٦-١١,٧٤٣٣٦,٦٤٦١٠٨,٥٦٠١,٦٠٧-لسنةلالمحمل 
)٧٦٦(-)٧٦٦(----باالستبعاداتالمتعلق

١,٠٩٧,٤١٤-٥٥,٣٩٩٣١٣,٣٤٧٧١٧,٨٦٢١٠,٨٠٦-ديسمبر ٣١في 

:صافي القيمة الدفترية
٢٩١,١٧٨٢٣٩,٠٣٦١٣١,١٤٤٤١٣,٧١٥٢,٠٢٦٩٨٥,٥٧٨٢,٠٦٢,٦٧٧ديسمبر ٣١في
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الشهرة والموجودات المالية الغير ملموسة٢٦

أخرىملموسةغيرموجودات

الشهرة
العالقة مع 
اإلجماليوديعة أساسيةالمتعاملين

ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف

٢٠١٧١٠٩,٨٨٨٢٥٨,٣٩٧٥١,٨٥١٤٢٠,١٣٦يناير ١في 
)٥٤,٧٩٣()٩,١٥٣()٤٥,٦٤٠(-السنةخالل اإلطفاء

٢٠١٨١٠٩,٨٨٨٢١٢,٧٥٧٤٢,٦٩٨٣٦٥,٣٤٣يناير ١في 

)٥٤,٧٥٢()٩,١٥٢()٤٥,٦٠٠(-اإلطفاء خالل السنة

٢٠١٨١٠٩,٨٨٨١٦٧,١٥٧٣٣,٥٤٦٣١٠,٥٩١ديسمبر ٣١في 

، قام المصرف باالستحواذ على األعمال المصرفية التجارية لبنك باركليز في دولة اإلمارات العربية ٢٠١٤ابريل ٦بتاريخ 
، تمت الموافقة على هذا االستحواذ من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات ٢٠١٤المتحدة. خالل الربع الثاني من سنة 

٤٣٨,٠١٢إلى المصرف بطريقة تتوافق مع الشريعة. قام المصرف بتسجيل مبلغ متعاملي األعمالالعربية المتحدة. تم تحويل 
ع سعر الشراء.ألف درهم كشهرة وذلك على أساس توزي١٠٩,٨٨٨ألف درهم كموجودات غير ملموسة ومبلغ 

الشهرة
لهدف اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تخصيص الشهرة ألقسام المصرف التشغيلية والتي تمثل أدنى مستوى داخل المصرف 

يتم مراقبة الشهرة له ألهداف اإلدارة الداخلية.

موجودات أخرى غير ملموسة

القيمة العائدة لألعمال المتوقع أن متعاملينالقات تمثل الموجودات الغير ملموسة لعالعالقة مع المتعاملين
الذين كانوا موجودين في تاريخ االستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة المتعاملينتتولد من 
البطاقات المغطاة بشكل منفصل، نظرًا الختالف متعاملين ، تم اعتبار المتعاملينلعالقات 

توقع من هذه العالقات أن تولد دخل مادي بيانات المخاطر والعالقات والوالء. من الم
، رسوم وعموالت.متعاملينمتكرر على شكل إيرادات 

تظهر قيمة الموجودات الغير ملموسة من ودائع أساسية من حقيقة أنه من المتوقع أن ودائع أساسية
تكون توزيعات األرباح المتوقعة لهذه الودائع، على ضوء شروطها التعاقدية، أقل من 
توزيعات األرباح المتوقعة لغيرها من أدوات صكوك سوق الجملة وسوق التمويل 
المالي. يمثل الفارق بين توزيعات األرباح المتوقعة لهذه الودائع وأدوات الصكوك، 

قيمة الودائع األساسية الغير ملموسة.
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الشهرة والموجودات المالية الغير ملموسة (تتمة)٢٦

قيمة الشهرةفي نخفاض االتقييم 
: ال شيء).٢٠١٧(٢٠١٨ديسمبر ٣١قيمة الشهرة خالل السنة المنتهية في في خسائر انخفاض لم يتم إدراج

عن طريق خصم التدفقات قيد االستخداماالستخدام. تم تحديد القيمة قيدعلى أساس قيمتها القابلة لالسترداد المبالغ تم تقييم 
. لهذا القسم التشغيليالمستمرتوليدها من االستخدامالنقدية المستقبلية المتوقع 

يستخدم المبلغ القابل لالسترداد للشهرة من وحدة توليد النقد، الذي يتم تحديده على أساس احتساب القيمة قيد االستخدام، توقعات 
يتم تطبيقه بعد ذلك. يتم خصم ) %٢: ٢٠١٧(٪ ٢س سنوات، مع معدل نمو نهائي بنسبة التدفقات النقدية التي تغطي فترة خم

.)%١٠,٥: ٢٠١٧(٪١٠,٥التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل 

إن الحساسية للتغيرات في نقطة مئوية واحدة من معدل الخصم أو معدل النمو النهائي، واستنادًا إلى النتائج؛ تعتقد اإلدارة أنه 
أي تغير محتمل بشكل معقول في أي من االفتراضات األساسية المذكورة أعاله إلى تجاوز القيمة الدفترية للقيمة لن يؤدي

القابلة لالسترداد.

مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية٢٧

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

٨٧٨,٦٩٣١,٥٣٨,٩٥٤حسابات جارية
٣,٢٠٣,٩٠٩٢,١٤٩,٦٠٤ودائع استثمارية

٤,٠٨٢,٦٠٢٣,٦٨٨,٥٥٨
المصرف المركزي لدولة اإلمارات–الحساب الجاري 
-٥٥,٦٥٢العربية المتحدة

٤,١٣٨,٢٥٤٣,٦٨٨,٥٥٨

مستحقة لمؤسسات مالية حسب القطاع الجغرافي كما يلي:المبالغ الإن توزيع إجمالي 

٢,١٧٦,٩٢١١,٩٥٦,٩٣٧اإلمارات العربية المتحدة
٦٩٤,١٣٥٤٥٥,٦٠٦الشرق األوسطباقي 

٣٣,١٩٢١٠٨,١٨٦أوروبا
١,٢٣٤,٠٠٦١,١٦٧,٨٢٩أخرى

٤,١٣٨,٢٥٤٣,٦٨٨,٥٥٨



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٦٢-

حسابات المودعيـن٢٨

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

٣٢,٠٨٥,٠١٦٣٢,٧٣٨,٦٦٤حسابات جارية
٦٧,٧١٧,٤٣٨٦٦,٧٤٣,١٥٣حسابات االستثمار

٦٠١,٢٩٣٥٢١,٨٠٢حساب احتياطي تعديل األرباح

١٠٠,٤٠٣,٧٤٧١٠٠,٠٠٣,٦١٩

كما يلي:للسنةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

٥٢١,٨٠٢٤٥٤,٤١٩يناير١في 
٧٩,٤٩١٦٧,٣٨٣السنةاألرباح خالل الحصة من

٦٠١,٢٩٣٥٢١,٨٠٢ديسمبر٣١في 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٦٣-

(تتمة)حسابات المودعيـن٢٨

حسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي، المنطقة الجغرافية والعمالت هي كاآلتي:إجمالي إن توزيع 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

القطاع االقتصادي:
٦,٥٢٣,٧٩٩٦,٦٤٨,٩٩٤القطاع الحكومي

١٠,٣٨٦,٥٩٥٨,٣١٨,١٨٥القطاع العام
١٤,٢٨٩,٤٩٦١٤,٩٦٥,٤٨٢شركات

١,٥٨٦,٠٧٥١,٤٤٩,٨٠١مؤسسات مالية
٥٣,٠٥٣,٥٩٢٥٤,٢٦٩,٩٢٠أفراد

١٢,١٣١,١٢٣١١,٨٣٢,٠٢٦شركات صغيرة ومتوسطة الحجم
٢,٤٣٣,٠٦٧٢,٥١٩,٢١١مؤسسات غير ربحية

١٠٠,٤٠٣,٧٤٧١٠٠,٠٠٣,٦١٩

المنطقة الجغرافية:
٩٤,٣٥٨,١٧٠٩٤,٢٤٣,٩٥٣اإلمارات العربية المتحدة

٤,٤١٥,٠١٣٤,٣٥٦,٩٧٣الشرق األوسطباقي 
٦٣٨,٣٧٢٤٦١,٥٣٥أوروبا
٩٩٢,١٩٢٩٤١,١٥٨أخرى

١٠٠,٤٠٣,٧٤٧١٠٠,٠٠٣,٦١٩

العمالت:
٨٤,٠٧٧,٢٢٣٨٠,٧٢٧,٨٤٤يدرهم إمارات

١٢,٤٤٢,٦٢٩١٤,٨٦٦,٩٤٥دوالر أمريكي
١,٣٦١,٩٥٩٢,١٣٤,٨٧٧يورو

٤٥٤,٨٣٥٩٤٨,٣٧١جنيه إسترليني
٢,٠٦٧,١٠١١,٣٢٥,٥٨٢أخرى

١٠٠,٤٠٣,٧٤٧١٠٠,٠٠٣,٦١٩

حسابات التوفير، بعد اقتطاع احتياطيات المصارف المركزية في من ضمنهايقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار
والعراق والسودان ومتطلبات السيولة من قبل المجموعة.العربية المتحدةاإلمارات

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٦٤-

مطلوبـات أخرى٢٩
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهـمألف درهـم

٤٤٨,٣٤٩٤٣٢,٣٨٥دائنون تجاريون
٣٣٦,٩٠٣٤١٨,١٥٧االعتمادات

٢٣٩,٣٥٧٢٨٥,٤٨٥لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 
٢٨١,٩١٣٣٦٥,٤١٥شيكات بنكية

٤٣٨,٨٥١٣٨٧,٨٩٦ومصروفات أخرىمخصصات مكافأة الموظفين 
١٤,٢٠٠٦٣,٤٨٣دائنةمحتجزات

٨٩,٣٤٤١٣٦,٨٩٠المتعاملينمبالغ مستلمة مقدمًا من 
٣٩١,٢٦٨٢٠٥,٦١٣مصاريف مستحقة

١٠٨,٩٣٦١١٠,٨٤١أرباح موزعة غير مطالب بها
١٥٠,٩٥٢١٦٣,٠٥٤إيرادات مؤجلة

٤,٧٩٣٤,٩٠٥حساب األعمال الخيرية
٢٧,٣٤٥١٣,٥٢٣التبرعاتحساب 

للمشتقات الماليةللبدائل الشرعية القيمة العادلة السالبة 
٧,٠١٧٤,٩٠١)٣٧(إيضاح 

٣٧٦,٠٠١٤١٩,٧١٠أخرى

٢,٩١٥,٢٢٩٣,٠١٢,٢٥٨

المـالرأس ٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهـمألف درهـم

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

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

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

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

سهم مقابل كل سهم ٠,١٤٦ألف سهم حقوق صادر: ٤٦٤,٠٠٠
-٤٦٤,٠٠٠: ال شيء)٢٠١٧محتفظ به بقيمة درهم واحد لكل سهم (

ألف) سهم عادي بقيمة ٣,١٦٨,٠٠٠: ٢٠١٧ألف (٣,٦٣٢,٠٠٠
٣,٦٣٢,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠درهم واحد لكل سهم)٢٠١٧درهم واحد لكل سهم (

بقيمة حقوقألف سهم٤٦٤,٠٠٠، وافق المساهمون، في اجتماع الجمعية العمومية، على إصدار٢٠١٨أغسطس١٩في 
درهم للسهم ١,١٦عالوة بقيمة: ال شيء) من رأس المال المدفوع إلى جانب ٢٠١٧٪ (١٤,٦بحيث تمثلسهملكل واحددرهم
: ال ٢٠١٧ألف درهم (١,٠٠٢,٢٤٠الوة اإلصدار ما قيمته بما في ذلك عهذه األسهمبلغ إجمالي المبلغ المستلم من د.الواح

.ألف درهم٣,٤١٦بقيمةتم تكبد تكاليف إصدار شيء). 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٦٥-

االحتياطيات٣١

االحتياطي القانوني٣١,١

، يتم تحويل وشركاته التابعةوالنظام األساسي للمصرفبشأن الشركات التجارية ٢٠١٥لسنة ٢للقانون االتحادي رقم وفقًا 
المصرف العزم على وقف هذا التحويل عندما يساوي االحتياطي ويعقدمن صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. %١٠
من رأس المال المدفوع. إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين.أو أكثر%٥٠

، في شأن الشركات التجارية١٩٨٤لسنة) ٨ولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (تحادي لدقانون الشركات االمن٢٠٣وفقًا للمادة 
ألف درهم إلى االحتياطي القانوني. بلغ االحتياطي القانوني أكثر ١,٥٢٩,٤١٢وة إصدار أسهم بمبلغ قام المصرف بتحويل عال

من ربح السنة إلى االحتياطي القانونيوبالتالي لم يتم تحويل أي مبلغ للمصرفمن إجمالي رأس المال المدفوع%٥٠من 
.للبنك

إلى حقوقسهم ٤٦٤,٠٠٠بإصداروالمتعلقةألف درهم ٥٣٨,٢٤٠البالغةاألسهم عالوة، قام المصرف بتحويل ٢٠١٨خالل 
.٢٠١٨أغسطس ١٩موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في الحصول على االحتياطي القانوني بعد 

١٦٨,٠٠٠حقوق بقيمةإصدار أسهم والمتعلقة بألف درهم ٣٣٦,٠٠٠بقيمةسهم األعالوةبتحويل المصرف، قام ٢٠١٥خالل 
يونيو ٢٨بتاريخ العمومية غير العادية المنعقدموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية الحصول على إلى االحتياطي القانوني بعد 

٢٠١٥.

االحتياطي العام٣١,٢

) من النظام األساسي للمصرف، قررت الجمعية العمومية السنوية، بناًء على توصية من مجلس اإلدارة ٢(٥٧فقًا للمادة و
من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي العام. يستخدم هذا االحتياطي ألغراض يتم تحديدها من قبل الجمعية %١٠تحويل 

رة.العمومية بناًء على توصية من مجلس اإلدا

احتياطي مخاطر االئتمان٣١,٣

بناًء على توصية من مجلس اإلدارة، قام المصرف بتكوين احتياطي خاص لمخاطر االئتمان خاضع لموافقة من قبل المساهمين 
في الجمعية العمومية. ستكون المساهمات لهذا االحتياطي بشكل طوعي.

أرباح مقترح توزيعها٣٢

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

درهم١درهم لكل سهم بقيمة ٠,٢٧٣٨توزيعات نقدية: 
٩٩٤,٣١٣٩١٤,٥٣٠درهم)١درهم لكل سهم بقيمة ٠,٢٨٨٧: ٢٠١٧(

والبالغة٢٠١٨ديسمبر ٣١بالسنة المنتهية في ةمن رأس المال المدفوع المتعلق%٢٧,٣٨بقيمةنقدية أرباحسيتم دفع توزيعات
السنوية.العموميةموافقة المساهمين في الجمعية الحصول على بعد درهمألف٩٩٤,٣١٣
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٦٦-

(تتمة)أرباح مقترح توزيعها٣٢

بقيمة ٢٠١٧ديسمبر ٣١المتعلقة بالسنة المنتهية في من رأس المال المدفوع و%٢٨,٨٧نقدية بقيمة دفع توزيعات أرباح تم 
. ٢٠١٨مارس ٢١في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدالمساهمين في بعد الحصول على موافقة ألف درهم ٩١٤,٥٣٠

احتياطيات أخرى٣٣

التغيرات 
المتراكمة في 

القيم العادلة
إعادة احتياطي 

األرضمتقيي

تحويلاحتياطي 
العمالت 
األجنبية

احتياطي 
اإلجماليالتحوط

ألف درهمدرهمألفألف درهمألف درهمألف درهم

)٦٨٣,٧٦٨()١,٧٢٤()٧١١,٦٦٤(١٩٢,٧٠٠)١٦٣,٠٨٠(٢٠١٧يناير ١في 

مدرجة في حقوق ملكيةمن تقييم استثماراتالربحصافي 
١,٦٣٤---١,٦٣٤العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة

بالقيمة العادلة من ات مدرجة خسارة من استبعاد استثمار
١٧٧---١٧٧مل اآلخراخالل الدخل الش

)٢٤,٠٦٠(-)٢٤,٠٦٠(--األجنبيةتحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات الفروقات 
)٣٤,٠٠٨(-)٣٤,٠٠٨(--من التحوط في العمليات األجنبيةالخسارة
)٣,١٥٧()٣,١٥٧(---من تحوط التدفقات النقديةفي القيمة العادلةالخسارة

)٧٤٣,١٨٢()٤,٨٨١()٧٦٩,٧٣٢(١٩٢,٧٠٠)١٦١,٢٦٩(مدققة–٢٠١٨يناير ١في 

تعديالت االنتقال عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 
٢١,٩٧٩---٩٢١,٩٧٩المالية رقم 

)٧٢١,٢٠٣()٤,٨٨١()٧٦٩,٧٣٢(١٩٢,٧٠٠)١٣٩,٢٩٠(معدلة-٢٠١٨يناير ١في 

مدرجفي حقوق ملكيةالحركة في تقييم استثمارصافي 
)٣٤,٤٠٥(---)٣٤,٤٠٥(من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة

مدرجة في صكوك مارصافي الحركة في تقييم استث
)٢٨,٠٦٢(---)٢٨,٠٦٢(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة

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

)٤,١٠٧(---)٤,١٠٧()٦اآلخر المحولة إلى بيان الدخل (إيضاح 
)٩٦,٧٠٠(-)٩٦,٧٠٠(--األجنبيةتحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات الفروقات 

٢١,١٣٠-٢١,١٣٠--من التحوط في العمليات األجنبيةربح
)٢,١٠٢()٢,١٠٢(---من تحوط التدفقات النقديةفي القيمة العادلةخسارة

)٨٦٥,٤٤٩()٦,٩٨٣()٨٤٥,٣٠٢(١٩٢,٧٠٠)٢٠٥,٨٦٤(٢٠١٨ديسمبر ٣١في 

صكوك الشق األول٣٤

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

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

٤,٧٥٤,٣٧٥٥,٦٧٢,٥٠٠
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٦٧-

(تتمة)صكوك الشق األول٣٤

مدرجة (اإلصدار األول)–الشق األولصكوك 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مدرجة –من الشق األول المصرف بعملية إصدار لصكوكقام ، ٢٠١٢نوفمبر١٩في 

. تم اصدار هذه الصكوك بعد موافقة مساهمي المصرف دوالر أمريكي)مليار١ألف درهم (٣,٦٧٢,٥٠٠بقيمة ("الصكوك") 
ألف درهم ٣٧,٢٨١تم تكبد تكاليف إصدار بقيمة . ٢٠١٢اكتوبر ٢١ية العمومية الغير عادي الذي انعقد في في اجتماع الجمع

في وقت اإلصدار.

يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه الصكوك على التزامات مباشرة من غير ضمان نه الإوك دائمة حيث هذه الصكتعد
قابلة تم إدراج هذه الصكوك في بورصة لندن وهيوفقًا لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.المصرف عند نشوئهامن جانب 

("تاريخ االسترداد األولي") أو أي تاريخ دفع للربح وفقًا ٢٠١٨اكتوبر ١٦لالسترداد من قبل المصرف بعد الفترة المنتهية في 
يةسنوي خالل الفترة األولوتدفع بشكل نصف%٦,٣٧٥هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربة ربح يكون ولحاالت معينة،

. سيتم %٥,٣٩٣متوقع منزائدًا هامشسنوات٦يبور لبيةاألولالفترة ربح المتوقع بعد السنوات، ويقدر ستالمكونة من 
.الموحدساهمينفي بيان التغيرات في حقوق المالموزعةإظهار دفعات األرباح

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

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

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

. ٢٠١٨أكتوبر ١٦قام المصرف باسترداد كافة الصكوك في تاريخ االستدعاء األول، أي 

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

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

ألف درهم في تاريخ اإلصدار.١٩,٣٧٣

المصرف من جانبشكل التزامات مباشرة وغير مضمونة ا تاريخ استرداد ثابت وتال يوجد لهنه حيث إدائمةهذه الصكوك تعد
وهي قابلة لالسترداد من قبل سوق إيرلندا لألوراق الماليةفيجة مدرالصكوك إنلشروط وأحكام المضاربة. وفقًاعند نشوئها

بعد ذلك وفقًا (المحقق) ("تاريخ االسترداد األول")  أو أي تاريخ دفع للربح ٢٠٢٣سبتمبر ٢٠المصرف بعد الفترة المنتهية في 
خالل الفترة األولية (عند تحققه)سداده يستحق %٧,١٢٥بمعدل (في المضاربة)متوقعًاربحًالشروط معينة. تحمل الصكوك 

يتم إعادة ، سنوات بعد ذلك٥بعد الفترة األولية، ولكل . نصف كل سنةنهايةعند التي تقدر بخمس سنوات بشكل نصف سنوي 
بنسبةًامتوقعًاهامشزائدًاسنوات ٥ة لمدةاألمريكيالخزينةعائدمعدل على أساس للمضاربةجديد متوقعربحمعدلتحديد

.الموحدالمساهمينتوزيعات األرباح في بيان التغيرات في حقوق إدراجيتم وف ٪. س٤,٢٧٠
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(تتمة))الثانيمدرجة (اإلصدار -صكوك الشق األول 
الحدث هذا ، وال يعتبر وفق ما كان متوقعًالمضاربة أية أرباح على اأن ال يقوم بتوزيع، وفق إرادته المطلقة، للمصرفيجوز 
(أ) باإلعالن المصرف، فلن يقوم في حال وقوع حدث عدم توزيع أرباحأو توزيع أرباحعدم في حال قرر المصرف. تعثرًا

االستحواذ بأي وسيلة كانت على أي رأس أو إلغاء أو تخفيض أو شراءتوزيعات أرباح أو (ب) استرداد أو ةعن أو دفع أي
التي األوراق المالية،صكوك باستثناء المن بدرجة أقلوالمصنفة بالتساوي مع أو خاصة بالمصرفليةأوراق ماةمال أو أي

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

أبوظبيحكومة –صكوك الشق األول 
، وتماشيا مع برنامج حكومة أبوظبي لتعزيز المالءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية، أصدر ٢٠٠٩ابريل ١٦في 

") لصالح دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي بقيمة اسمية بلغت الحكوميةالمصرف صكوك من الشق األول ("الصكوك
من قبل المساهمين خالل االجتماع الغير عادي الحكوميةر هذه الصكوك. تمت الموافقة على إصداألف درهم٢,٠٠٠,٠٠٠

.٢٠٠٩مارس ٢٢والذي عقد يوم 

يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه الصكوك على التزامات مباشرة من دائمة حيث أنه الالحكوميةتعتبر هذه الصكوك
تكون هذه الصكوك الحكومية قابلة لالسترداد من المضاربة الشرعية.غير ضمان من جانب المصرف وفقًا لشروط وأحكام 

سنويًا خالل الفترة األولى المكونة %٦هو الحكوميةالربح المتوقع لهذه الصكوكيكون وقبل المصرف وفقًا لحاالت معينة،
. وسيتم توزيع %٢,٣هامش شهور زائدًا٦من خمس سنوات، ويقدر الربح المتوقع بعد هذه السنوات الخمس األولى بإيبور 

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

يقوم بتوزيع أي أرباح وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر هذا الحدث تخلفًا عن سدادها. يحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال
في حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم بتوزيع األرباح أو في حال األحداث التي تستوجب عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال 

السترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو االستحواذ يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو (ب) ا
بأي وسيلة كانت على أي جهة إصدار مساوية للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية 

لمضاربة المتوقعة مرتين االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه الحاالت، القيام بتوزيع أرباح ا
متتاليتين.

غير المسيطرةحقوق الملكية ٣٥

تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة النسبة المملوكة من صافي الموجودات للشركات التابعة للمصرف من قبل مساهمين آخرين 
غير المصرف 
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التزامات ومطلوبات طارئة٣٦

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

دية وفقًا لعقود التمويالت اإلسالمية. عادة ما يكون تعاقبالتزامات مثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت ائتمانية إسالمية تت
لهذه االلتزامات تواريخ انتهاء ثابتة أو بنود تعاقدية متعلقة بانتهائها وعادة ما تتطلب دفع رسوم. وبما انه من الممكن انتهاء 

لمتطلبات النقدية المستقبلية.االلتزامات دون سحب أو استخدام التسهيالت، فإن مجموع مبالغ تلك العقود ال يمثل بالضرورة ا

المتعاملوخطابات الضمان بصرف دفعات نيابة عن عمالئه في حالة عدم قيام خطابات االعتماديلتزم المصرف بموجب 
بالوفاء بالتزاماته وفقًا لشروط العقد.

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

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

المطلوبات الطارئة
٣,١٦٨,٨٨٤٣,٢١٥,١٩٩خطابات االعتماد
٧,٠٠٦,٢٨٩٨,٥٧٢,٨٥٨خطابات ضمان

١٠,١٧٥,١٧٣١١,٧٨٨,٠٥٧

االلتزامات
٥١٧,٥٤٠٦٦٦,٩٤٥التزامات التسهيالت الغير مسحوبة

١١٠,٧٦٣١٧٤,٦٩٩التزامات لمصاريف رأسمالية مستقبلية
٤,٣٦٦٦,١٠٨قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 

٦٣٢,٦٦٩٨٤٧,٧٥٢

١٠,٨٠٧,٨٤٢١٢,٦٣٥,٨٠٩

الماليةاألدوات لمشتقات البدائل الشرعية٣٧

ملزم من طرف واحد بشراء سلع مقبولة شرعا من الطرف اآلخر بسعر وتاريخ موحد تعتمد المبادالت الشرعية على وعد 
ومستقلتين بحيث يمّكن مختلفتينمحددين في المستقبل. تتطلب البدائل الشرعية للمبادالت التقليدية دخول الطرفين في مرابحتين 

، بينما يمكن اآلخر من الحصول على عائد ذلك أحدهما من الحصول على عائد ثابت يحسب ابتداءا وفقا لمؤشر متفق عليه
متغير يحسب ابتداءا وفقا لمؤشر متغير متفق عليه أيضا، وتتم حساب األرباح في هذه الحالة على أساس مبلغ مرجعي وبعملة 

.واحدة



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٧٠-

(تتمة)الماليةاألدواتمشتقاتلالبدائل الشرعية٣٧

بدائل الشرعية للمشتقات المالية مرتبة حسب مدة االستحقاق. إن القيمة المرجعية إن الجدول المرفق أدناه يظهر القيم العادلة لل
تنبني على المبالغ الناتجة من المرابحات والمؤشرات المرجعية التي يقاس بها التغير في هذه المعامالت. إن القيم المرجعية 

لسوق أو االئتمان.تدل على حجم رصيد المعامالت في نهاية السنة وال تعطي مؤشرًا لمخاطر ا

أشهر إلى سنة٣أشهر٣أقل من االسميةالقيمة القيمة العادلة السالبة
٥سنة إلى 

سنوات
٥أكثر من 

سنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

االسمية: القيمة ٢٠١٨ديسمبر ٣١
بالمدة إلى االستحقاق

الشرعية للمبادالت التقليديةالبدائل 
٧,٠١٧٤,٥٤٤,٤٦١٣,٢٦٨,٠٦٩٢٠٥,٩٣٥٥٥٤,٤٩٩٥١٥,٩٥٨)٢٩(إيضاح 

سميةاال: القيمة ٢٠١٧ديسمبر ٣١
بالمدة إلى االستحقاق

البدائل الشرعية للمبادالت التقليدية
٤,٩٠١٢,٦٨٣,٦٢٩١,٣٨٥,٣٢١٣٧٤,٢٢٨٢٩٦,٤٦٧٦٢٧,٦١٣)٢٩(إيضاح العمالت 

الزكــاة٣٨

فإن دفع الزكاة هي من بما أن المصرف ليس ملزمًا بدفع الزكاة بالقانون أو بالنظام األساسي أو بقرار من الجمعية العمومية،
كاة بناًء على السنة مسؤولية المساهمين. بناًء على تقييم اإلدارة لصافي الوعاء الزكوي للمصرف، فقد تم تقدير إجمالي مبلغ الز

درهم) ٠,٠٦١٨٣: ٢٠١٧درهم (٠,٠٦٣٧٢ألف درهم) أي بواقع ٢٠١٧:١٩٥,٨٧٨ألف درهم (٢٣١,٤٢٢قيمة الميالدية ب
لكل سهم.

ى الرغم من ذلك، في بعض السلطات القضائية، تكون الزكاة عن فروع المصرف إلزامية بالقانون إما بتكوين مخصص وعل
أو دفعها للجهة الحكومية المعنية المسؤولة عن الزكاة. ولهذا السبب، قام المصرف بالعمل وفقًا للقانون ودفع الزكاة لهذه الجهات 

مبلغ المدفوع من إجمالي مبلغ الزكاة أعاله. وبناًء على ذلك، قام المصرف بتعديل مبلغ بالنيابة عن المساهمين وقام بخصم ال
الزكاة وفقًا لكل حصة قائمة.

بناًء على تقييم اإلدارة لصافي الوعاء الزكوي للمصرف، فقد تم تقدير إجمالي مبلغ زكاة صكوك الشق األول بناًء على السنة 
درهم) ٠,٠١٨٦٤: ٢٠١٧درهم (٠,٠١٨٤١ألف درهم) أي بواقع ١٠٥,٧٥١: ٢٠١٧(ألف درهم٨٧,٥٠٧الميالدية بقيمة

تم استثماره في صكوك الشق األول.لكل درهم

وقد قام المصرف بحساب مبلغ الزكاة المذكور أعاله من أجل مساعدة المستثمرين في صكوك الشق األول على إخراج زكاتهم؛ 
ليةحملة هذه الصكوك.أما إخراج مبلغ الزكاة فهو من مسؤو
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وما يعادلهالنقد٣٩

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

٥,٧٦٣,٢٦٨٩,٩٩١,٤٤٨نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل
لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية وكالةودائعاألرصدة و

٣,٧٠٢,٥٥٨٢,٥٧٧,٤١١أخرى، قصيرة األجل
١,٠٤٩,٦٢٩١,٩٥٧,٨٤٦مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

)٣,٦٣٨,٢٣٦()٤,٠٠٦,٦٠٢(مالية، قصيرة األجلمبالغ مستحقة لمؤسسات 

٦,٥٠٨,٨٥٣١٠,٨٨٨,٤٦٩

النقدية الهامة التالية من بيان التدفقات النقدية الموحد:الغيرلقد تم استبعاد المعامالت

الى االستثمارات العقاريةالممتلكات والمعداتمحول من 
-٣٧٤,٠٤٣)٢٢(ايضاح 

ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٤٠

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

األطراف ذات تمويل التفاوض بشأنإعادة ت، تمالسنة السابقةخالل العالقة.ذوتقييم المصرف لمخاطر االئتمان للطرف 
إن إن جميع التمويالت نشطة وخالية من أي مخصص لالنخفاض.مجلس اإلدارة.المعتمدة من قبلالشروط بناًء علىالعالقة

عامالت بين المصرف وشركائه التابعة التي تمثل أطراف ذات عالقة، قد تم حذفها في عملية توحيد البيانات األرصدة والم
المالية ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.

المقدمة إلى متعاملينإن معدالت الربح المحققة على األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية وتمويل 
في السنة).%٦: صفر إلى ٢٠١٧(%٧اف ذات عالقة خالل السنة قد تراوحت من صفر إلى أطر

من أطراف ذات عالقة خالل السنة متعاملينمستحقة لمؤسسات مالية وودائع الودائع الإن معدالت الربح المدفوعة على مبالغ 
في السنة).%٠,٨: صفر إلى ٢٠١٧في السنة (%٠,٨قد تراوحت من صفر إلى 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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(تتمة)ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٤٠

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 

شركات زميلة
وشركات 

اإلجماليآخرونائتالف
درهـمألفألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

٢٠١٨ديسمبر ٣١
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٩,٨٢٩-٩,٨٢٩--مؤسسات مالية

اإلجارة من المرابحة، المضاربة،الدخل
٨٣,٥٦٨١٣٦,٦٣٢-٥٢,٦١٤٤٥٠المتعاملينمن وتمويالت إسالمية أخرى

١٣٨٢,٣٢٣٣,٤٢٨٥,٧٩٠صافي، عموالتورسوم الدخل من

٤٣٢--٤٣٢-المصاريف التشغيلية

١,٢١٣٧٠٨٧٢٥٠٢,٢٠٥األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك

٢٠١٧ديسمبر ٣١
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

١٤,٣٩٤-١٤,٣٩٤--مؤسسات مالية

من المرابحة، المضاربة، اإلجارةالدخل
٧٧,٢١٤١٣٥,١١٧-٥٧,٤٤٧٤٥٦المتعاملينمن وتمويالت إسالمية أخرى

٧٢٢٤٣٣,٤١٩٣,٧٣٤-، صافيصافي الدخل من رسوم وعموالت

٦٨٧--٦٨٧-المصاريف التشغيلية

٦٢٥٧٣٦٣٠١٤٣١,٤٧١األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك
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-٧٣-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٤٠

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
شركات زميلة

اإلجماليآخرونوشركات ائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمدرهـمألف ألف درهـم

٢٠١٨ديسمبر٣١

لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و
٧٧١,٢٣٩-٧٧١,٢٣٩--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

١٧٧,٨٤٧-١٧٧,٨٤٧--المؤسسات الماليةلدىمرابحة ومضاربة 
تمرابحة، مضاربة، إجارة وتمويال

٣,٤١٣,٧١٨٦,٠٣٧,٢٩٨-٢,٦١١,٢٢٧١٢,٣٥٣إسالمية أخرى
١١٧,٣٣٧٢١١,٤٩٩٣٢٨,٨٣٦--موجودات أخرى

٢,٦١١,٢٢٧١٢,٣٥٣١,٠٦٦,٤٢٣٣,٦٢٥,٢١٧٧,٣١٥,٢٢٠

٣٩,٩٣٤-٣٩,٩٣٤--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
٩٣,٨٠٦٣٩,٢٣١١٤٧,٧٠٠٣١,٨٢٧٣١٢,٥٦٤حسابات المودعين

٤٦٢٧,٨٧٥٢٨,٧٠١-٧٨٠مطلوبات أخرى

٩٤,٥٨٦٣٩,٢٣١١٨٧,٦٨٠٥٩,٧٠٢٣٨١,١٩٩

٢٠١٧ديسمبر ٣١

لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و
٩١٨,٨١٧-٩١٨,٨١٧--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

١٦٧,٠٥٩-١٦٧,٠٥٩--المؤسسات الماليةلدىمرابحة ومضاربة 
تمرابحة، مضاربة، إجارة وتمويال

٣,٤٧٦,٧٩٩٦,٠٩٨,٠٨٦-٢,٦١١,٢٢٧١٠,٠٦٠إسالمية أخرى
٨٥,٩٣٣١٨٦,٥٤١٢٧٢,٤٧٤--موجودات أخرى

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

٣١,٠١٩-٣١,٠١٩--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
٦٧,٣٨٢٢٤,٧٨١٢١٦,٨٢٤١٧,٩٦٨٣٢٦,٩٥٥حسابات المودعين

٦٢٥١٨٢٩٢,٩٦١٣,٦٣٣مطلوبات أخرى

٦٨,٠٠٧٢٤,٧٩٩٢٤٧,٨٧٢٢٠,٩٢٩٣٦١,٦٠٧

مصر (اس.ايه.أي)، وهناك اتفاقية –الرئيسي يمتلكان حصة مسيطرة في مصرف أبوظبي اإلسالمي ةإن المصرف ومساهم
).٢١رسمية للسيطرة المشتركة لهذا االستثمار (إيضاح 
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طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٤٠

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

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

٣٨,٢٦٣٣٤,٦٣٩رواتب ومكافآت أخرى
٢,٨٤٠٣,٦٥٠مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٤١,١٠٣٣٨,٢٨٩

لمجلس اإلدارة بعد موافقة ٢٠١٧ديسمبر ٣١ألف درهم متعلقة بالسنة المنتهية في ٤,٩٠٠، تم دفع ٢٠١٨خالل سنة 
.٢٠١٨مارس٢١المساهمين في الجمعية العمومية السنوية التي انعقدت في 

معلومات القطاعات٤١

مراجعتها دوريًا من قبل صانعي على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بأقسام المجموعة والتي يتم تحددإن القطاعات التشغيلية 
وذلك لتوزيع الموارد للقطاعات ولتقييم أدائها. إن المعلومات المقدمة إلى صانعي القرارات المصرفالقرارات المتعلقة بعمليات 

التي وللمصرف التاليةاالستراتيجيةهي على أساس الوحداتلغرض تحديد اإلمكانات وتقييم األداء، المصرفالمتعلقة بعمليات 
منتجات وخدمات ألسواق مختلفة.تقدم

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

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

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

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

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

ة والشركات الزميلة وشركات الشركات التابعالمكتب الرئيسي،تتكون العمليات األخرى بشكل رئيسي من–األخرىالعمليات
ه وتشمل أيضًا المصاريف غير الموزعة.والغير مدرجة أعالاالئتالف 

تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات بشكل منفصل بهدف أخذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييم األداء. يتم 
تقييم أداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية. 
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(تتمة)معلومات القطاعات٤١

كاآلتي:٢٠١٨ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
عالميةوتجارية 

عالمية خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات مصرفية 
اإلجماليقطاعات أخرىخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

اإليرادات والنتائج

٣,٥٢٩,١٠٣١,١٤٥,٤٥٥١٤٣,١٠٠٤٧٣,٠٢٥٨١,٩٢٦٣٩٦,٨٧٧٥,٧٦٩,٤٨٦إيرادات القطاع، صافي
)٢,٦٤٨,٦٠٣()١٤٦,٠١٤()٧٨,٢٠٦()٤٥,٦١٧()٦٢,١٩٦()٣٩٥,٩٩٣()١,٩٢٠,٥٧٧(، صافيفي القيمةعدا مخصص االنخفاضمصاريف تشغيلية ما 

١,٦٠٨,٥٢٦٧٤٩,٤٦٢٨٠,٩٠٤٤٢٧,٤٠٨٣,٧٢٠٢٥٠,٨٦٣٣,١٢٠,٨٨٣أرباح العمليات
)٦٢٠,٠٩٧()١٣٩,٤٧٤()٦١,٨١٦(٧,٠٢١)٧,٤٨٦()١١٦,٩٤٦()٣٠١,٣٩٦(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

١١١,٣٨٩٢,٥٠٠,٧٨٦)٥٨,٠٩٦(١,٣٠٧,١٣٠٦٣٢,٥١٦٧٣,٤١٨٤٣٤,٤٢٩أرباح (خسائر) السنة

)٧٠٠()٧٠٠(-----غير المسيطرةحقوق ال

١١٠,٦٨٩٢,٥٠٠,٠٨٦)٥٨,٠٩٦(١,٣٠٧,١٣٠٦٣٢,٥١٦٧٣,٤١٨٤٣٤,٤٢٩أرباح (خسائر) السنة المتعلقة بمساهمي المصرف

الموجودات
٥٧,٨١٤,٦٨٢٣٢,٠١٣,٨١٧٣,٤٥٢,٥٤٢٢٢,٣٤٦,٧٧٥٢,٥٤٤,٤٠٩٧,٠٢١,٦٩٠١٢٥,١٩٣,٩١٥موجودات القطاع

المطلوبات
٦٣,٣٠٨,٩٥٣٢٥,٦٤٢,٨٧٥٣,٢٥١,٠٧٥١١,٥٤٣,٣٠٩٢٦٩,٦٠٨٣,٤٤١,٤١٠١٠٧,٤٥٧,٢٣٠مطلوبات القطاع
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(تتمة)معلومات القطاعات٤١

كاآلتي:٢٠١٧ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
عالميةوتجارية 

عالميةخدمات مصرفية
للشركات

خدمات مصرفية 
اإلجماليقطاعات أخرىخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهم
اإليرادات والنتائج

٣,٤٠٦,٢١٤١,٢٦٢,٥٨٧١٣٩,٢٣٦٥٣٠,٧٣١١١١,٦١٢١٨١,٩٣٢٥,٦٣٢,٣١٢إيرادات القطاع، صافي
)٢,٥٤١,٨٢٩()٢١١,٧٣٦()٧٩,٧١٨()٤٢,١٣١()٥٧,٠٩١()٣٩٨,٢٥٧()١,٧٥٢,٨٩٦(، صافيفي القيمةمصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض

٣,٠٩٠,٤٨٣)٢٩,٨٠٤(١,٦٥٣,٣١٨٨٦٤,٣٣٠٨٢,١٤٥٤٨٨,٦٠٠٣١,٨٩٤أرباح العمليات (هامش)
)٧٩٠,٣٦٠()٤٦,٤٤١()١,٩٦٢(-٩٩)٢٢١,٥٠٤()٥٢٠,٥٥٢(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

٢,٣٠٠,١٢٣)٧٦,٢٤٥(١,١٣٢,٧٦٦٦٤٢,٨٢٦٨٢,٢٤٤٤٨٨,٦٠٠٢٩,٩٣٢أرباح (خسائر) السنة

)١,٣٦٩()١,٣٦٩(-----غير المسيطرةحقوق ال

٢,٢٩٨,٧٥٤)٧٧,٦١٤(١,١٣٢,٧٦٦٦٤٢,٨٢٦٨٢,٢٤٤٤٨٨,٦٠٠٢٩,٩٣٢مساهمي المصرفالعائدة إلى أرباح (خسائر) السنة 

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

المطلوبات
٦١,٨٣٨,٨٤٠٢٦,١٥٢,٤١٤٣,٣٦٢,٨٥٤١١,٧٨٨,٩٨٥٣٠٠,٣٦٨٣,٢٦٠,٩٧٤١٠٦,٧٠٤,٤٣٥مطلوبات القطاع
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(تتمة)معلومات القطاعات٤١

فيما يلي تحليل إلجمالي اإليرادات لكل قطاع بين اإليرادات من االطراف الخارجية وبين القطاعات:

خدمات مصرفية 
عالميةوتجارية 

خدمات مصرفية 
للشركاتعالمية 

خدمات مصرفية 
اإلجماليقطاعات أخرىخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠١٨ديسمبر ٣١

٣,٣٢٢,٠٥٦١,٢٤١,٧٢٨١٣١,٧٩٠٧٧٣,٧٤٣٨١,٩٢٦٢١٨,٢٤٣٥,٧٦٩,٤٨٦صافي،القطاعإيراداتإجمالي 

-١٧٨,٦٣٤-)٣٠٠,٧١٨(١١,٣١٠)٩٦,٢٧٣(٢٠٧,٠٤٧صافيالقطاعات،بيناإليرادات

٣,٥٢٩,١٠٣١,١٤٥,٤٥٥١٤٣,١٠٠٤٧٣,٠٢٥٨١,٩٢٦٣٩٦,٨٧٧٥,٧٦٩,٤٨٦إيرادات القطاع، صافي

٢٠١٧ديسمبر ٣١
٣,٢٦١,٠٠٣١,٣٤٨,٤٧٥١٢٤,٨١٦٦٧٦,٩٩٠١١١,٦١٢١٠٩,٤١٦٥,٦٣٢,٣١٢صافي،إجمالي إيرادات القطاع

-٧٢,٥١٦-)١٤٦,٢٥٩(١٤,٤٢٠)٨٥,٨٨٨(١٤٥,٢١١اإليرادات بين القطاعات، صافي

٣,٤٠٦,٢١٤١,٢٦٢,٥٨٧١٣٩,٢٣٦٥٣٠,٧٣١١١١,٦١٢١٨١,٩٣٢٥,٦٣٢,٣١٢إيرادات القطاع، صافي

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

وقطر والسودان والشركات الزميلة والتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات المجموعة داخل الدولة تمثل المصرف الصادرة من فروع العراق بعملياتداخل الدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة 
مجموعة، لذلك لم يتم اإلفصاح عن معلوماتاألغلبية الكبرى من ايرادات المجموعة، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمالي أصول ومطلوبات ال

القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)، الموجودات والمطلوبات.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٧٨-

إدارة المخاطر ٤٢

مقدمة٤٢,١

إن األنشطة الرئيسية للمصرف تتمثل في إدارة المخاطر وتقديم العوائد للمساهمين بما يتماشى مع مستوى المخاطر المقبولة. 
إن المخاطر هي ضمن أنشطة المجموعة يتم إدارتها من خالل عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود المخاطر 

لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر بشكل رئيسي . تتعرض المجموعة لمجلسومتطلبات اوفقًا للقوانينومراقبة أخرى
. أما األخطار األخرى مثل مخاطر السمعة، المخاطر القانونية والمخاطر المختلفة المحددة من اتفاقية السوق ومخاطر تشغيلية

.بازل فيتم أيضًا مراقبتها وإدارتها

هيكل إدارة المخاطر٤٢,١,١

مسؤولية تأسيس إطار إدارة المخاطر للمصرف ومراقبته، والموافقة على إجمالي إجماليمجلس اإلدارة "المجلس"يتحمل 
، ٢٠١٥خالل تعرض المصرف للمخاطر، وضمان إنجاز العمل ضمن هذا اإلطار. يمثل المجلس السلطة التصديقية العليا.

الشركات وتحديث مواثيق لجان المجلس المختلفة. وافق المجلس على إطار حوكمة

ستراتيجيةااللجنة 
تحقيق األهداف االستراتيجية في اإلدارة التنفيذية للمجموعة لجنة االستراتيجية وهي مسؤولة عن توجيهقام المجلس بتعيين 

ستراتيجية وخطط األعمال والنشاطات وعمل مراجعة دورية لمدى تحقيق األهداف االتنفيذ استراتيجية المجموعة،وللمجموعة
تعمل هذه اللجنة كأنبوب اتصال بين المجلس واإلدارة العليا لقضايا التصحيحية المباشرة حيثما تكون مطلوبة. باإلضافة لذلك،

األعمال. 

تلجنةٌ إقرار المخاطر واالستثمارا
سؤول عن الموافقات على تعرض المجموعة للمخاطر، تم تعيين لجنة إقرار المخاطر واالستثمارات من قبل المجلس وهو م

في إنفاق رأس المال. باإلضافة لذلك، إن هذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة جودة ةوالمعامالت ذات القيمة العالية والبنود األساسي
ومخصصات المحفظة االئتمانية.

لجنة سياسة القيادة والمخاطر 
وكل الشركات المصرفاطر من قبل المجلس لتساعده في استيفاء مسؤوليات الرقابة في تم تعيين لجنة سياسة القيادة والمخ

يلي:فيما يتعلق بما التابعة له والشركات الزميلة الجوهرية

مراجعة ملف المخاطر للمجموعة مع األخذ بالنظر المتطلبات المتعلقة بإدارة مخاطر الشركة ولعمل توصيات لفحص ملف ·
؛واستراتيجية األعمالبالتماشي مع المتطلبات التنظيمية القابلة للتطبيق واعتبارات التسعير مخاطر المجموعة 

مساعدة المجلس في اإلشراف على استجابة المجموعة للمخاطر التي تواجهها من خالل اعتماد سياسات ومعايير مخاطر ·
المجموعة؛

تيجية المخاطر للمجلس بالتماشي مع متطلبات نمو األعمال مراجعة والتوصية بهيكل قيادة الشركة وإدارة المخاطر واسترا·
في المجموعة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٧٩-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مقدمة (تتمة)٤٢,١

هيكل إدارة المخاطر (تتمة)٤٢,١,١

لجنة التدقيق 
الشركات التابعة له والشركات وكلالمصرف تم تعيين لجنة التدقيق من قبل المجلس لمساعدته في استيفاء مسؤوليات الرقابة في 

الزميلة الجوهري فيما يتعلق بما يلي:

للمجموعة؛الماليةالتقاريرإعدادوعمليةالموحدةالماليةالبياناتنزاهةضمان ·
المخاطر؛إدارةوهيكلالجودةوضمانالداخلية،الرقابةونظمالماليةالبياناتمراجعة·
الداخلية؛التدقيقوظائفأداءمراجعة·
للمجموعة؛الموحدةالماليةللبياناتالمستقلالسنويوالتدقيقالماليةالبياناتإعدادعلىالداخليةالرقابةمراجعة·
ووأدائهم؛واستقالليتهمكفاءاتهموتقييمالخارجيينالحساباتمدققيبإشراكالمجلستوصية·
.األعمالبأنشطةالمتعلقةوالتشريعيةالقانونيةللمتطلباتالمجموعةامتثالضمان·

تتم إدارة واجبات ومسؤوليات اللجان من خالل ميثاق رسمي موافق عليه.

”GRM“ مجموعةالمخاطر إدارة ٤٢,١,٢

هي لجنة مستقلة تعمل بصورة مقربة من اإلدارات األخرى، حيث إنها تعمل على دعم للمجموعةإن لجنة إدارة المخاطر
مجموعة رئيس إدارة مخاطر إدارة مخاطر ال. يترأس ثانيكخط دفاع أنشطتها وحماية مخاطر المجموعة في نفس الوقت

مسؤوليات هي كاآلتي:٦المجموعة الذي يتولى 

االلتزام بسياسات وإجراءات المخاطر ضمن المجموعة؛المخاطر وضمان الحفاظ على إطار مناسب إلدارة ·
التحقق من االلتزام بالتوجيهات والقوانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي اسواقنا خارج البالد؛·
المحافظة على العالقات العامة مع أجهزة التنظيم المحلية بالنسبة إلى إدارة المخاطر؛ ·
هيئاتها المفوضة؛ضمنالموافقة على معامالت التمويل التجارية وتمويل األفراد ·
عمليات السيطرة على المخاطر؛ ونماذج والمحافظة على أنظمة و·
ضمان منهج قوي في منح التمويالت لدعم كافة قطاعات األعمال.·

ين في المخاطر المجربة يقومون بإدارة مجاالت مخاطر المجموعة من أفراد رئيسيين ومختصإدارةإلى رئيس التقاريرترفع 
المخاطر من بينها الخدمات المصرفية اإلجمالية، والخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية التجارية من محددة 

رة إدا. إن مسؤوليات مخاطر المؤسسة ومخاطر السوقوالمخاطر التشغيلية والسيطرة االئتمانية وإدارة اإلصالحات وإدارة 
تمتد عبر كافة وحدات األعمال للمصرف وفي جميع المناطق الجغرافية التي يعمل فيها المصرف.مخاطر المجموعة



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٨٠-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مقدمة (تتمة)٤٢,١

(تتمة)”GRM“مجموعة إدارة المخاطر ٤٢,١,٢

لجنة االئتمان
يتم مراجعة واعتماد جميع عروض أعمال المتعاملين من خالل لجنة ائتمان ممنوحة صالحية متفق عليها من قبل المجلس. 

من خالل منهج قوي وموسع للكفاءات. تتم عملية التعيين من قبل يتم تعيينهم تتكون اللجنة من موظفي ائتمان ذو خبرة معينين 
. إن عملية اعتماد العروض االئتمانية ألعمال المتعاملين س إدارة مخاطر المجموعةرئيالرئيس التنفيذي بناًء على توصيات 

والحدود المتاحة للجنة يتم قيادتها بشكل مفصل خارج المصرف في دليل سياسات وإجراءات االئتمان بحيث تتم مراجعتها 
يشكل دوري.

س المخاطر وأنظمة إصدار التقاريرقيا٤٢,١,٣
:القدرة التي تتيح لهامجموعة إدارة المخاطر علىحافظ تمن أجل رصد ومراقبة المخاطر بشكل فعال، 

إعداد تقارير المحافظ بناًء على مؤشرات كتركز المحافظ حسب القطاع الجغرافي أو االقتصادي والمنتجات ومعدالت ·
ة عامة.المخاطر ومؤشرات أخرى تستخدم في تحليل وإدارة جودة المحافظ بصور

مراقبة سالمة وتوافق المعلومات المشتملة على معدالت المخاطر ومخاطر الهجرة والخسائر وإجمالي االنكشاف وصيانة ·
قاعدة بيانات الخسائر المركزية للتحكم ولتحليل الخسائر.

وضع عوامل لتستخدم في حساب الخسائر المتوقعة ومتطلبات مخاطر رأس المال.·
المحافظ والتقارير الستخدام المديرين التنفيذيين ومجلس اإلدارة.توحيد معلومات إدارة ·
تأسيس والمحافظة على مجموعة من المؤشرات التحذيرية المبكرة للتعرف على المخاطر الجديدة.·

يتم يتم إصدار تقرير مفصل عن مخاطر الصناعات والمتعاملين والمخاطر الجغرافية المكتسبة والتي تحصل بشكل متكرر.
األعمال راءالتي تعقد مع كبار مدالمرحليةمحفظة المراجعاتفي سلسلة من متقاربحص هذه التقارير ومناقشتها بشكل ف

التعديالت على معايير التمويل وغيرها من المبادرات نتيجة لهذه وقرارات بشأن الرغبة في المخاطرة يتم أخذ والمخاطر. 
على المجلس بشكل دوري. والمخاطرجنة سياسةولوالقيادةالرئيس التنفيذي، علىاالجتماعات. يتم عرض تقارير المخاطر 

تحدد اإلدارة العليا المخصصات المناسبة لخسائر التمويالت بصورة شهرية.

تقوم المجموعة بالحصول على ضمانات ألجل تخفيض مخاطر االئتمان.

تركـز المخاطـر٤٢,١,٤

لمخاطر االئتمان من خالل توزيع أنشطة التمويل لتفادي تركزات المخاطر غير المناسبة يسعى المصرف إلى إدارة تعرضه 
عند أفراد أو مجموعات من المتعاملين في صناعة أو قطاع أعمال معين. كما تحصل اإلدارة على الضمانات عند اللزوم.

).١٨) و(١٧إن تفاصيل محتويات محفظة التمويالت مبينة ضمن اإليضاحين (



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٨١-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مقدمة (تتمة)٤٢,١

التدقيق الداخلي للمجموعة٤٢,١,٥

يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر في المصرف دوريًا من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بفحص دقة اإلجراءات وكيفية 
ع اإلدارة وتنقل كل النتائج والتوصيات إلى لجنة تقيد المصرف بها. تناقش مجموعة التدقيق الداخلي نتائج كل التقييمات م

التدقيق. يقوم رئيس مجموعة التدقيق الداخلي بإرسال التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق مما يدل على استقالليته وموضوعيته 
في جميع عمليات التدقيق التي تتم داخل المصرف.

”ICAAP“عملية تقييم كفاية رأس المال ٢بازل ٤٢,١,٦

بأن ، IIمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك كجزء من النظام التنظيمي الدولي بازل تطلب ، ٢٠٠٩منذ عام 
". ICAAPباسم "ةالمعروف-قييم الداخلي لكفاية رأس المال عن عملية التاإلمارات العربية المتحدة تقريرًافي كل مصرف يقدم
رغبةمعاإلجراءاتهذه تنسجمالماضية. التسعفي كل من السنوات الخاص به ICAAPتقرير وتقديمإعدادبالمصرف قام 

ووفقضمنالموضوعة مخاطر الالمخاطر التي بدورها تنتج مجموعة واسعة من حدود لحجموفقًافي المخاطرة المصرف
الشاملة.المصرفستراتيجية ا

مخاطر االئتمان٤٢,٢

مما يؤدي إلى تكبد الطرف بالوفاء بالتزاماتهتتمثل مخاطـر االئتمـان في عدم التزام أحد األطـراف لعقـود االدوات المالية 
اآلخر لخسائر مالية. تحاول المجموعة ضبط مخاطر االئتمان من خالل ضوابط استخدام السوق المستهدف عالي التركيز الذي 

تحدد نوع وحجم المخاطر يظور بيان المخاطر، واستخدام معايير قبول المخاطر التيعرف مع من سيتعامل المصرف من من
التي يستعد المصرف لتحملها مع كل طرف مقابل. يتم استخدام هذه األدوات الهامة باالقتران مع مراقبة احتمالية التعرض 

ر في تقييم القدرة االئتمانية لألطـراف لمخاطر االئتمان والحد من التركيز على التعامل مع أطراف محـددة، واالستمـرا
األخرى. باإلضافة إلى متابعة حدود االئتمان، يقوم المصرف بإدارة المخاطـر المتعلقة بأنشطة المتـاجرة عن طريق الدخول 

د في اتفاقيات التسوية وترتيبات الضمان مع األطراف األخرى حسب ما تقتضيه الحالة للحد من فترة التعرض للمخاطر. وق
معامالت أو توزيعها على أطراف أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان.الحاالت بإلغاءيقوم المصرف في بعض 

قام المصرف بتأسيس عملية مراجعة لنوعية االئتمان لتقديم تعريف مبكر عن التغيرات الممكنة في الكفاءة االئتمانية لألطراف 
لية مراجعة نوعية االئتمان ُتسمح للمصرف بإجراء تقييم للخسارة المحتملة المقابلة وتشمل مراجعات الضمانات الدورية. إن عم

كنتيجة للمخاطر التي يتعرض لها والقيام بإجراء تصحيحي.

"موديز" الذي ينظر إليه كمقياس عالمي. تدعم هذه المخاطر جميع التعرضات االئتمانية التجارية يتم تصنيفها على أساس محلل 
نيف لمختلف قطاعات األعمال التي تم احتوائها بشكل جيد. يتم أيضًا تطبيق طريقة تقييم مخاطر القاعدة عدة طرق تص

.السلوكتقييم وجداولطبيقاتتباستعمال يتم تقييمها المتعاملينلمخاطرتعرضاتالالتسهيالت. 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٨٢-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

(تتمة)مخاطر االئتمان٤٢,٢

نموذج إدارة المخاطر
تقییم / تدوین مخاطر من أجل قیاس المخاطر بشكل فّعال، قامت المجموعة باستخدام مجموعة من نماذج تحدید المخاطر مثل 

حوكمةياسة تخضع نماذج المخاطر هذه إلى سومخاطر السوق ونماذج اختبار الضغوط.الناتجة عن التعثر، والخسارة المتعاملین
للمساهمة فيوتضع مبادئ وتعليمات حياة النموذجرشادات عبر دورة إاتباع تنص على ، والتي المجموعة المتعلقة بالنماذج

. من أجل تطوير والحفاظ على نماذج مخاطر عالية الجودة في المجموعةالمصالحبين أصحاب اتقرارالتخاذ الفّعالةعملية 
:تغطي سياسة الحوكمة ما يلي

،لخ)إالموافقةسلطة، مستقلالصحة النموذجالمتحقق من،نموذجال(مطور المصالحأدوار ومسؤوليات أصحاب ·
،حياة النموذجمن خطوات دورة الحد األدنى من المتطلبات لكل خطوة·
،عملية الموافقة·
.التوثيقالحد األدنى من متطلبات ·

قياس مخاطر االئتمان
بضرب ثالثة مكونات رئيسية، وهي احتسابها، والتي يتم ةة من حيث خسارة االئتمان المتوقعيتم قياس مخاطر ائتمان المجموع

معدل الربح الفعلي بوخصمها، عند التعثر للسدادوالتعرض عثر في السداد والخسارة الناتجة عن التعثر في السداد احتمالية الت
.المبدئي

، قامت بيانات تاريخية كافيةلهاتتوفرالتي للمحافظ. بالنسبة المتغيراتبتطوير مجموعة من النماذج لتقدير هذه المصرفقام 
.ج تعتمد على األحكامنماذأما بالنسبة للمحافظ األخرى، فتم تطوير ،المجموعة بتطوير نموذج إحصائي

تصنيف مخاطر االئتمان
من جانب التعثر في السدادمخاطر تعكس تقييم احتمالية للفئة٢٢، يحتوي على مقياس تقييم رئيسيبتصميم المجموعة قامت

.متعثرةفئات٣وفئة عاملة١٩الرئيسي على التقييم. يشتمل مقياس المتعامل

، والتي تشمل سلوك الدفع األخير ومعلومات العالقة األخرى المجموعة بطاقات األداء السلوكية، تستخدم األفرادلمحافظبالنسبة 
احتمالية التعثر مع مرور الوقت.ىعلضبطهاتم درجة االئتمان التي يالحتساب، المصرفلدىذات الصلة المتاحة 

باستخدام نماذج تقییم المخاطر المحددة للقطاع، والتي تستخدم المعلومات المالیة وغیر المالیة من الشركاتالمتعاملینتقییم یتم 
على احتمالية التعثر مع مرور الوقت المخاطر تقييماتضبطيتمللوصول إلى التقییم المناسب للمخاطر. بالمتعاملالمتعلقة 

.٩على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إلجراء الحسابات القائمة 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٨٣-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

(تتمة)مخاطر االئتمان٤٢,٢

خسائر االئتمان المتوقعةقياس
احتمالية مرجحة ويتضمن كافة المعلومات المتاحة ذات امنصفًا وذتقييم مخاطر االئتمان وتقدير خسارة االئتمان المتوقعةيعتبر

الصلة بالتقييم بما في ذلك المعلومات حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات المعقولة والقابلة للدعم للظروف 
االعتبار القيمة الزمنية المتوقعة فيخسارة االئتمانتقديريأخذذلك،إلىباإلضافةواالقتصادية في تاريخ التقارير المالية.

.للنقود

كقيمةلتسهيلالمتوقعةاالئتمانخسارة باحتساب، تقوم المجموعة ٩التقارير المالية رقم إلعدادلمتطلبات المعيار الدولي ًاوفق
. يتم للتسهيلالمتبقي لي الفعالقادمة أو العمر شهرًاخالل اإلثني عشرالمتوقعة احتمالية مرجحة للخسائر حالية آجلة ذات

:التاليةالحسابيةباستخدام الصيغةالتسهيلمن عمر فترة زمنيةاحتساب الخسارة المتوقعة في أي 

ة = احتمالية التعثر * التعرض عند التعثر * الخسارة الناتجة عن التعثرخسارة االئتمان المتوقع

:متوقعتيننعلى فترتيالمتوقعةخسارة االئتمان باحتسابالمجموعةتقومتسهيللكل 

احتمالية التعثر والتعرض عند التعثر والخسارة الناتجة عن باستخداماحتساب خسارة االئتمان المتوقعة : يتم شهر١٢·
.شهر١٢لمدة التعثر اآلجلة 

د التعثر والخسارة احتمالية التعثر والتعرض عنباستخداماحتساب خسارة االئتمان المتوقعة: يتم على مدى عمر األداة·
عمر األداة.على مدى الناتجة عن التعثر اآلجلة

، كما هو التسهيلمرحلة بناًء علىتسهيللكل على مدى عمر األداةأو شهر١٢لمدة خسارة االئتمان المتوقعة يتم استخدام
:موضح أدناه

في مخاطر االئتمان، يتم إدراج خسارة االئتمان المتوقعة لمدة ارتفاع جوهريعندما ال تتم مالحظة أي المرحلة األولى:·
شهر كمخصص انخفاض في القيمة؛١٢

إدراج خسارة االئتمان المتوقعة على مدى في مخاطر االئتمان، يتم ارتفاع جوهريعندما تتم مالحظةالمرحلة الثانية:·
ة؛كمخصص انخفاض في القيمعمر األداة 

إدراج خسارة االئتمان المتوقعة على مدى عمر ، يتم منخفض القيمةأو متعثرًاضعندما يكون التعر:الثالثةالمرحلة ·
.كمخصص انخفاض في القيمةاألداة

في مخاطر االئتماناالرتفاع الجوهري
مجموعة بتقييم . تقوم الالمبدئينشوئهافي مخاطر االئتمان منذ االرتفاع الجوهريمدى يتم تحديد المرحلة من خالل تحديد 

المرحلة ضمنيتم تصنيف التسهيالتية والنوعية. في مخاطر االئتمان بناًء على التقييمات الكّماالرتفاع الجوهريحدوث وقت 
:الثانية عندما تستوفي المعايير التالية

احتمالية التعثر النسبية مقارنًة بنشوء التعثر المعايير الكّمية: يتم تحديد الحد األدنى القائم على احتمالية التعثر المطلقة أو زيادة 
للمحافظ المختلفة من أجل تحديد االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان. وباإلضافة إلى ذلك، يستخدم المصرف كذلك تقييم 

االنتقال منذ نشوء التعثر للملتزمين من خارج محافظ األفراد.

في مخاطر االرتفاع الجوهري معلومات نوعية لتقييم كذلك، تستخدم المجموعة التعثراحتمالية عنمستقلةالمعايير النوعية: 
.التاريخيالتعثرمعلومات مثل تصنيف قائمة المراقبة ومؤشرات هذا يشمل واالئتمان. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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-٨٤-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

(تتمة)مخاطر االئتمان٤٢,٢

(تتمة)في مخاطر االئتماناالرتفاع الجوهري 
في مخاطر االئتمان إذا ارتفاعًا جوهريًااألفراد، يتم تطبيق الدعم ويعتبر أن التسهيل يواجه للمتعاملينبالنسبة :معدلامعاییر

يومًا.٣٠للمتعاملين الملتزمين تجاوز استحقاق الدفعات التعاقدية 

هناك ما إذا كانلتحديد في، يتم إجراء تقييم فردي، يوم٣٠عندما يكون هناك تأخر في الدفع لمدة ، لمتعاملي الشركاتبالنسبة 
.في مخاطر االئتمانارتفاع جوهري

غير فتراضات اال، تم إجراء بعض اإللتزامنشوءالمعلومات المتاحة عند فينقصًابالنسبة للحاالت التي شهدت فيها المجموعة 
.اإللتزامنشوء لتقدير التقييم عند المباشرة

والموجودات المنخفضة القيمة االئتمانيةالتعثرتعريف
:، عندما تستوفي واحًدا أو أكثر من المعايير التاليةمتعثرةمالية الداة األأن تحدد المجموعة 

يومًا فسوف يتم تصنيفه كمتعثر أو منخفض القيمة االئتمانية.٩٠في السداد ألكثر من ًامتعثرالذي يكون المتعاملاألفراد: 

على النحو متعثرين ، فسوف يتم اعتبارهمأدناهالمقيميين حاليًا كما هو مبينالمصنفين / المتعاملينكافةلنسبةبالالشركات: 
:يالتال
خسارة كاملةأو في تحصيله، أو مشكوك يكون التصنيف دون المستوىعندما·
١٠ود/٩، د/٨د/تصنيف المخاطر هوعندما يكون·

. يشمل للمتعامليةجودة االئتمانل، بناًء على تقييم شامل لذكورة أعالهالفئات المفيالمتعاملينتصنيف خفض يتم تصنيف أو 
.هذا التقييم مراجعة تاريخ الدفع والقدرة على السداد والصحة المالية

معالجةال
مخاطر االئتمان في االرتفاع الجوهري في حال لم تعد تستوفي معايير ١لى المرحلة إ٢من المرحلةيمكن للموجودات العودة 

، ٢إلى المرحلة ٣من المرحلة لالنتقاالتالمجموعة. وبالمثل بالنسبة تحددهاشهر، ١٢لمدة أكملت فترة اختبار في حال و
وح ما لفترات تترا٣في المرحلة الموجودات، تشتمل سياسة المجموعة على فترات اختبار حيث تظل معينةلمحافظبالنسبة 

.١المرحلة إلى ٣من المرحلةمباشرًة رجوع أي من الموجوداتعدم ًا. تضمن السياسة أيضًاهربين ستة إلى اثني عشر ش

تفسيرات المدخالت واالفتراضات وتقنيات التقدير-خسارة االئتمان المتوقعة قياس
التطلعاتالمحتسبة للتسهيلمتوقعة خسارة االئتمان التضمن ت، يجب أن ٩لتقارير المالية رقم عداد اللمعيار الدولي إلًاوفق

.العمر المتبقي للتسهيلوعلى مدىشهرًا ١٢االقتصادية الحالية والمستقبلية على مدى فترة 

خالل فترة حالية آجلة ذات احتمالية مرجحة للخسائر المتوقعةكقيمةلتسهيلتقوم المجموعة باحتساب خسارة االئتمان المتوقعة
.)الفعلي للتسهيلأو العمر المتبقي القادمةشهرًا ١٢الـ (التوقعات

حتى نهاية فترة التوقعات. في كل شهر لكل تعرض فردي الشهريةخسارة االئتمان المتوقعة، يتم تقديرالتقارير الماليةفي تاريخ 
في كل شهر. لتعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض عند اتمالية التعثراحلكل منكعملية ضرب بسيطةذلك احتسابيتم 

تجميعكما يعطي، باستخدام معدل الربح الفعليالمالية تاريخ التقارير حتىهذهالشهرية خسائر االئتمان المتوقعة يتم خصم 
. تمثل خسارة االئتمان المتوقعة على مدى خسارة االئتمان المتوقعةلهذه تقدير الشهرية المخصومة خسائر االئتمان المتوقعة

خسارة االئتمان المتوقعة، بينما تقتصرالعمر المتبقيمدىالشهرية على خسائر االئتمان المتوقعةإجماليالمتوقع لألداة العمر 
.رشه١٢شهر على أول ١٢لمدة 
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إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

(تتمة)مخاطر االئتمان٤٢,٢

(تتمة)واالفتراضات وتقنيات التقديرتفسيرات المدخالت -خسارة االئتمان المتوقعة قياس
التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر أدناه:دتقدير الفئات الرئيسية الثالث، إحتمالية التعثر، والتعرض عنشرح منهجتم 

:لية التعثراحتما
من مؤخرًاعلى أداء المحفظة ضبطهاالسلوك التي يتم اتعلى درجتسهيللكل شهر١٢لمدة تعتمد احتمالية التعثر: األفراد

يقوم، درجة السلوكالحتسابيتوفر فيها سجل أداء كاٍف ال. في الحاالت التي في وقت معيناحتماليات التعثر أجل عكس 
الوحدة.مستوى احتماليات التعثر علىباستخدامالمصرف

وقطاعات لمحافظعمر المتوقعالالتعثر على مدى معدل ل، قامت المجموعة بتطوير منحنيات تطور استناًدا إلى البيانات التاريخية
تعديله على أساس االقتصاد الكلي، يتم الذي تمالحتمالية التعثر على مدى العمر المتوقعلحصول على هيكل من أجل امختلفة. 

.الكلي التي طورتها المجموعةاالقتصادإحاللالمشتقة باستخدام نماذج لمعايير االقتصاد الكلي، ًامضاعفة منحنيات العمر وفق

التقييمنماذج منالذي تم توليدهمن الشركات من خالل تصنيف المخاطر للمتعاملينيتم التوصل الحتماليات التعثر : الشركات
يتم الحتماليات التعثر. االقتصاد الكليإحاللالتاريخية لمختلف القطاعات لتطوير نماذج التعثر. تم استخدام معدالت المعنية
التوصل ويتم االستمرارباستخدام مفهوم تحليل ةالتراكميإلى احتمالية التعثرتنبأ بها من النماذج الُماحتماليات التعثرتحويل

.هامشيةالاحتمالية التعثرإلى

:التعثرالخسارة الناتجة عن 
أخذ كذلك، يتمالمضمونة. بالنسبة للمنتجات يسترداد النقداالعلى تقديرات الخسارة الناتجة عن التعثر : تعتمد نماذجاألفراد

.في االعتبارمن الضماناتالمبالغ المستردة

إعادة الجدولةاسترداد على فترة بتطوير منحنيات المجموعة، قامتالمتضمنةوالقطاعاتبالنسبة للمنتجات غير المضمونة 
باستخدام منحنيات االسترداد الخسارة الناتجة عن التعثريتم احتساب بالنسبة لكل تسهيل،التاريخية. االستردادخبرةإلى ًا استناد

.االقتصاد الكليتطلعاتها لتتوافق معمع تعديلتلك

لالستھالك أو مؤشر قبلیة المعدلة على قیمة الضمان الحالیة / المستالخسارة الناتجة عن التعثربالنسبة للمنتجات المضمونة، تعتمد 
أسعار المنازل.

الخسارة الناتجة الحتساب، على محفظة المجموعةضبطهيتم ،مشترىًاخدم مصرف أبوظبي اإلسالمي نموذج: يستالشركات
.المخصصةبعد االستفادة من الضمانات ةالمضمونالخسارة الناتجة عن التعثراحتساببعد ذلك . يتم ةغير المضمونعن التعثر

لتتوافق مع تطلعات االقتصاد الكلي.الناتجة عن التعثرتعديل الخسائريتم 

:عند التعثرالتعرض 
التعرض يعتمد السداد. عنالتعثرااللتزام به في حالة المتعاملمن المصرفالمبلغ الذي يتوقع وهالتعرض عند التعثرإن

:على نوع المنتجعند التعثر 
.التعاقدي خالل فترة التوقعاتالسداد، يعتمد هذا على إطفأهاالتي يتم لمنتجاتلبالنسبة  ·
فيتم تقديرها كمزيج من التعرض الحالي وعامل تحويل االئتمان المطبق ،خارج الميزانية/ المتجددةت للمنتجابالنسبة·

على الجزء غير المسحوب من الحد.

اإلحالالت. تتم مناقشة هذه المتعاملخواص النماذج تصوير في الحاالت التي يتعذر فيها على إداريإحاللتطبق المجموعة 
ة.ل لجنة اإلدارة المناسبة للمجموعوالموافقة عليها من قب
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إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

(تتمة)مخاطر االئتمان٤٢,٢

خسارة االئتمان المتوقعةنموذجضمنمدرجة الاآلجلةمعلومات ال
عند احتسابالمستقبلية االقتصاديةالتطلعاتإدراجًا، تم أيض٩رقم إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي لمتطلبات ًاوفق

االقتصاد الكلي عن طريق إجراء تحليل إحصائي إلنشاء عالقة تاريخية حاللإ. قامت المجموعة بتطوير نماذج الخسائر
تعتمد هذه النماذج على متغيرات مختلفة تجة عن التعثر. الخسارة الناومكوناتاحتمالية التعثرلمتغيرات االقتصاد الكلي مع

احتمالية وما إلى ذلك. يتم استخدام نماذج االقتصاد الكلي لتعديلوأسعار العقاراتوالناتج المحلي اإلجمالي النفطأسعارمثل 
، يتم استخدامارة االئتمان المتوقعةخسمن النماذج األساسية. باإلضافة إلى حساباتالمحتسبةالخسارة الناتجة عن التعثر والتعثر

ن.في مخاطر االئتمااالرتفاع الجوهري مدى لتحديداآلجلة على مدى العمر المتوقع لألداةاحتمالية التعثر

سيناريوهات والذي يقوم باستخدامسيناريوهات االقتصاد الكلي من بائع خارجي، المتعلقة ببيانات التقوم المجموعة بتصنيف 
يتم عة ثالثة سيناريوهات اقتصاد كلي حيث تستخدم المجمواالقتصادي.وتطلعات فريقهمبنية على ظروف السوق الحالية 

وضع اعتبار لكل سيناريو منها.

مراقبة مخاطر االئتمان
ات ، تتم مراقبة التعرض٩المالية رقم باحتساب خسارة االئتمان المتوقعة الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير فيما يتعلق 

، المراحلالتغير في مراجعة واعتماد . تتم ٩لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ًااالئتمانية واإلبالغ عنها وفق
القيمة، في نخفاض اال، وغيرها من المسائل المتعلقة باالئتمان واالرتفاع الجوهري في مخاطر االئتماناستثناءات لمعاييرةوأي

.ة المناسبةياإلداراللجنةمن قبل 

والعوائد يتم باستمرار تقييم ومراقبة مخاطر محفظة ائتمان المجموعة على أساس االستثناءات وتقارير المعلومات اإلدارية 
ير شهرية وربع سنوية بشكل مستمر مع تقديم تقاراالئتمانعن وحدات األعمال واالئتمان. كما يتم مراقبة مخاطر المولدة

.إلى جانب العوامل الخارجية المتغيرةائتمان المحفظةبالتغيرات في جودة علمالعليا على اإلدارةرسمية للتأكد من أن 

مخاطر االئتمانمن تخفيف المجموعة للإستراتيجية 
العربية رشادات مصرف اإلمارات التعرض التحوطية التي حددها مجلس اإلدارة بما يتماشى مع إحدودتعمل المجموعة ضمن 

.ءاتاالستثناوتصعيد إلدارة مناسبعمليات بشكل التم وضعالمركزي. المتحدة 

مختلف القطاعات. يتم تحقيق التنويع من خالل الحد من التركيز من على بتبني إجراءات لتنويع التعرضات قامت المجموعة
.جغرافيةوحدود والقطاع الصناعيللمتعاملينحدود وضعخالل 

اتإدارة الضمان
من قبل المجموعة. تتم مراقبة وتقييم جودة الضمانات بشكل للحد من المخاطركأدوات بشكل فّعاليتم استخدام الضمانات 

الثابتة النقدية / الودائع تشمل الفئات الرئيسية للضمانات الضمانات. استخدامإلى ضمان قابلية المصرفمستمر ويسعى 
والذمم المدينةوالضمانات المصرفية والشخصية) والممتلكات غير المنقولة الضمانات التجاريةواألسهم والضمانات (والمخزون
.والمركبات

يتم إجراء التقييمات وباإلضافة إلى ذلك، .بالمصرفيتم إعادة تقييم الضمانات بشكل منتظم وفًقا لسياسة االئتمان الخاصة 
القيمةتقييممنيعمل ذلك األمر على تمكين المصرفطبيعة الضمان والظروف االقتصادية العامة.المناسبة كذلك حسب

ان تغطية المخاطر بشكل مناسب. كما تخضع الهياكل األمنية والمواثيق القانونية للمراجعة وضمللضماناتالعادلةالسوقية
.الدورية



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٨٧-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

االئتمان (تتمة)مخاطر ٤٢,٢

ات (تتمة)إدارة الضمان
مخاطر االلتزامات المتعلقة باالئتمان

ضمان لعمالئه والتي قد تتطلب قيام المصرف بسداد المدفوعات بالنيابة عنهم. يتم تحصيل هذه خطاباتيقوم المصرف بتوفير 
المدفوعات من المتعاملين بناًء على شروط خطابات الضمان. تعرض هذه المدفوعات المصرف لمخاطر مماثلة لمخاطر 

بنفس العمليات والسياسات الرقابية.تخفيضهاالتمويالت ويتم 

األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ باالعتبار أية ضمانات وتعزيزات ائتمانيةالحد٤٢,٢,١

يظهر الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بيان المركز المالي الموحد. إن الحد األقصى للتعرض 
ة اإلطارية واتفاقيات الرهن.موضح بإجمالي المبلغ بدون األخذ بالحسبان استخدام اتفاقيات المقاص

إجمالي التعرض األقصى
٢٠١٨

إجمالي التعرض األقصى
٢٠١٧

ألف درهمألف درهمإيضاحات

لدى مصارف ودائع وكالةأرصدة و
ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

١٥٤,٤٧١,٦٥٢٢,٧٦٥,٩٠٣

١٦١,٣٥٣,٣٥٢٢,١٢٥,٢٤٩مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
١٧٣٥,٣٠٨,٥٣٥٣٥,١٤٥,٤٥٢مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

١٨٤٦,٢٥٠,٣٦٢٤٤,٦٠٤,٥٤٣تمويالت إجارة
استثمارات في صكوك مقيسة

بالتكلفة المطفأة
١٩١١,٨٠٦,٩٧٢١٠,٠٦٤,٨٣٠

٢٠١,٧٦٩,٠٢٦١,٣٧٧,٤٩١استثمارات مقيسة بالقيمة العادلة
١,٧٣٦,٨٢٨٢,٣٧٦,٢٦٤موجودات أخرى

١٠٢,٦٩٦,٧٢٧٩٨,٤٥٩,٧٣٢

٣٦١٠,١٧٥,١٧٣١١,٧٨٨,٠٥٧مطلوبات محتملة
٥١٧,٥٤٠٦٦٦,٩٤٥التزامات 

١٠,٦٩٢,٧١٣١٢,٤٥٥,٠٠٢اإلجمالي

١١٣,٣٨٩,٤٤٠١١٠,٩١٤,٧٣٤إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

تركز مخاطر االئتمان٤٢,٢,٢

٣١يتم إدارة تركز مخاطر االئتمان حسب المتعامل / الطرف المقابل وحسب المنطقة الجغرافية والقطاع االقتصادي. كما في 
ألف درهم) قبل ٨,١٠٤,٥٤٦: ٢٠١٧ألف درهم (٨,٢٠٩,٧٣٥بلغت قيمة أكبر خمس تعرضات ائتمان مبلغ ٢٠١٨ديسمبر 

احتساب الضمانات أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى.

توزع الموجودات والمطلوبات للمجموعة حسب المنطقة الجغرافية لألطراف المقابلة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٨٨-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

مخاطر االئتمان (تتمة)تركز٤٢,٢,٢

إن توزيع الموجودات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر االئتمان حسب المنطقة الجغرافية هو كاآلتي:

وودائع الوكالةاألرصدة
اسالميةمصارفلدى

أخرىماليةومؤسسات
معومضاربةمرابحة

ماليةمؤسسات
وتمويالتمرابحة
إجارةتمويالتأخرىإسالمية

استثمارات في الصكوك 
اإلسالمية مقيسة بالتكلفة 

المطفأة
مقيسةاستثمارات

مجموعأخرىموجوداتبالقيمة العادلة
درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف

٢٠١٨ديسمبر ٣١
٢,٤٢٤,١١٦١,١٣٩,٧٩٦٣٣,٥٦٧,٧١٨٤٤,٦٩٥,٣٤٨٨,٢٣٧,٢٣٠١,٢٢٣,٣٢٥١,٦٥٨,٩٦٩٩٢,٩٤٦,٥٠٢اإلمارات العربية المتحدة
٤٧٢,٠٧٩١٧٧,٨٩٠١,١٠٣,٣٥١٧٨٠,٢٤٧١,٨٢٣,٥٥٠٣١٦,٧٠٢٧٧,٨٥٩٤,٧٥١,٦٧٨باقي دول الشرق األوسط

١,٢١٨,٣٧٣-٩٣,٦٤٣-٥٣٨,٥٢٣٣٧٩,٥٢٥-٢٠٦,٦٨٢أوروبا
٣,٧٨٠,١٧٤-١,٣٦٨,٧٧٥٣٥,٦٦٦٩٨,٩٤٣٣٩٥,٢٤٢١,٧٤٦,١٩٢١٣٥,٣٥٦أخرى

٤,٤٧١,٦٥٢١,٣٥٣,٣٥٢٣٥,٣٠٨,٥٣٥٤٦,٢٥٠,٣٦٢١١,٨٠٦,٩٧٢١,٧٦٩,٠٢٦١,٧٣٦,٨٢٨١٠٢,٦٩٦,٧٢٧الموجودات المالية الخاضعة لمخاطر االئتمان

٢٠١٧ديسمبر ٣١
٦٨٤,١٢٥١,٩٥٧,٨٤٦٣٣,٨٨٥,٣٤٣٤٢,٦٦٨,٣٥٣٧,٤٤٣,٤٦٨٨٤٢,٣٢٤٢,٢٩٣,٤٠٠٨٩,٧٧٤,٨٥٩اإلمارات العربية المتحدة
٢٧٤,٤٨٣١٦٧,٤٠٣٧٨٣,٧٦٨١,٠٢٥,٢٠٣١,٣٦٥,٤٥٥٣٩,٨٩١٨٢,٧٩٥٣,٧٣٨,٩٩٨باقي دول الشرق األوسط

٨٦٠,٨٥٣--٢١٠,٦٧٩٣٨٦,٦٥٦١٠٠,٣٧٢-١٦٣,١٤٦أوروبا
٢٦٥,٦٦٢٥٢٤,٣٣١١,١٥٥,٥٣٥٤٩٥,٢٧٦٦٩٤,٠٨٥,٠٢٢-١,٦٤٤,١٤٩أخرى

٢,٧٦٥,٩٠٣٢,١٢٥,٢٤٩٣٥,١٤٥,٤٥٢٤٤,٦٠٤,٥٤٣١٠,٠٦٤,٨٣٠١,٣٧٧,٤٩١٢,٣٧٦,٢٦٤٩٨,٤٥٩,٧٣٢الموجودات المالية الخاضعة لمخاطر االئتمان

بشكل أساسي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.هي متعلقة ٤٢,٢,١إن مخاطر االئتمان الناشئة عن بنود خارج بيان المركز المالي والمذكورة في إيضاح 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٨٩-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

تركز مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢,٢

الموجودات المالية والمطلوبات وااللتزامات الطارئة للمجموعة حسب القطاع االقتصادي هو كاآلتي:توزيعإن 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٥,٣١٩,٧٩٠٤,٠٦٦,٣١٥القطاع الحكومي
٥,١٧٨,٨٢٤٥,٤٦٢,٢٢٩القطاع العام

١٠,٤٨١,٤٧١٨,٩١١,٣٨٥المؤسسات المالية
٦,٧٨٦,٠١١٧,١٣٠,١٦٠والصناعةالتجارة 

٦,٨٢٥,٨٣٧٧,١٣٤,٠٤٥البناء والعقارات
٣٠٤,٧٢٥٧٣٨,٨٣٤الطاقة
٥١,١٦١,٥٦١٤٩,٩٦٨,٧٥٣أفراد

١٦,٦٣٨,٥٠٨١٥,٠٤٨,٠١١أخرى

١٠٢,٦٩٦,٧٢٧٩٨,٤٥٩,٧٣٢موجودات مالية خاضعة لمخاطر االئتمان

في القيمةتقييم االنخفاض٤٢,٢,٣

بطريقةالقيمة فيالنخفاضلالخسارة المتكبدة طريقة، تم استبدال ٩رقملتقارير الماليةعداد ااعتماد المعيار الدولي إلمع 
لكافة األدوات المالية بخالف تلك المحتفظ لخسائر االئتمان المتوقعةمخصص بإدراج المصرف يقوم. ةاالئتمان المتوقعخسارة 

:. يتم تصنيف األدوات المالية إلى ثالث فئات على النحو التاليألرباح والخسائرابها بالقيمة العادلة من خالل 

خسارة إدراج. يتم ة الماليةنشأة األدامنذ ملحوظ في مخاطر االئتمانيوجد ارتفاع جوهريال عندما): عاملة(١المرحلة 
في القيمة.انخفاض كمخصصًااإلثني عشر شهرفي غضون الحدوثممكنةالاالئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر

ولكن لم يحدث الماليةاألداةنشأة منذ ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان)؛ حيث لوحظ وجودمنخفضة األداء(٢المرحلة 
المالية كمخصصى مدى عمر األداة علئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر الممكنة الحدوثخسارة االإدراج. يتم تعثر

.القيمةفيانخفاض

الخسارة المتوقعة على مدى العمر بناًء علىخسارة االئتمان المتوقعةإدراج. يتم عندما يحدث التعثر): متعثرة(٣المرحلة 
.المالية كمخصص انخفاض القيمةلألداةالمتبقي 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٩٠-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

في القيمة (تتمة)تقييم االنخفاض٤٢,٢,٣

الرتفاع الرئيسي لالمحرك. إن واألفرادالشركاتمحفظةمن لكلالجوهري في مخاطر االئتمان االرتفاعتحديد معايير تم 
األساسي إن المحرك . الماليةاألداةنشأة منذ المتعاملمخاطر انتقالتقييم ئتمان لمحفظة الشركات هو الجوهري في مخاطر اال

.التعثر على مدى عمر األداةيةواحتمالعدد أيام التعثرهو االفرادمحفظة لالرتفاع الجوهري في مخاطر ائتمان

والتي يتم التعثرض عند والتعرالناتجة عن التعثروالخسارة التعثركناتج من احتمالية خسارة االئتمان المتوقعة احتسابيتم 
بناًء على المتوسط والخسارة الناتجة عن التعثراحتمالية التعثر. يتم تعديلتسهيلتقييمها باستخدام معدل الربح الفعلي لكل 

بشكل ربع ات السيناريوههذهتحديثيتم. خارجيخبيرتم تقديمها من قبلالكليالقتصادمتعلقة باسيناريوهاتلثالثةالمرجح
.سنوي

بالنسبة المخصصات. من قبل لجنة إدارة شهريًاوالموافقة عليهاخسائر االئتمان المتوقعةالقائمة علىالمخصصاتتتم مراجعة 
خسائر لتقييم الظروف والحقائق بشكل فردي وتعديللجنة إدارة المخصصات، يتم تفويضبشكل فرديجوهريلكل تعرض 

.لذلكًاوفقاالئتمان المتوقعة

التمويليةالموجوداتشطب
قام مجلس اإلدارة بوضع سياسات تتعلق بتوقيت وكمية المخصصات وكميات الشطب لكافة محافظ التمويل للمصرف. تعكس 
هذه السياسات القوانين والقواعد المحددة من المصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة ومن معايير المحاسبة الدولية المعتمدة 

أفضل الممارسات المتبعة في السوق والقطاع المصرفي، ويتم االلتزام بها بشكل صارم.باإلضافة إلى 

والتعزيزات االئتمانية األخرىالضمانات٤٢,٢,٤

إن حجم ونوع الضمان المطلوب يعتمد على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. تطبق ارشادات موثقة بالنسبة لعملية قبول 
الضمانات ومؤشرات التقييم.أنواع

للضمانات التي يتم الحصول عليها هي كالتالي:الرئيسيةإن األنواع 
عكوسة: النقد أو األوراق المالية؛لمعامالت إعادة الشراء وإعادة الشراء الم·
المالية؛ وونيات التجارية واألوراق للتمويل التجاري: الرسوم على الممتلكات العقارية والمخزون والمدي·
لصالح المصرف.وتحويل الرواتبوالسياراتالتمويل الشخصي: رهن األصول، رهن العقارات·
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٩١-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

والتعزيزات االئتمانية األخرى (تتمة)الضمانات٤٢,٢,٤

في تاريخ التقرير:أقل كماأيهما لتمويل المتعاملينالجدول أدناه، قيمة الضمانات أو الرصيد القائم يوضح

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

غير منخفض القيمةتمويل المتعاملينمقابل
٣٥,٢٢٥,٠٦٢٣٣,٦٤٩,٣٧٧ممتلكات

٤٧,٢٢٩١٧٩,٩٩٦أوراق مالية
٥٤٠,٤١٦٤٧٢,٧٠٢هامش النقد ورهن عقاري على الودائع الثابتة

٧,٢٩٩,٥٩٥٦,٤٤٩,٠٦٩أخرى

٤٣,١١٢,٣٠٢٤٠,٧٥١,١٤٤

مقابل القيمة المنخفضة بصورة فردية 
١,٩٧١,٩٤١١,٦٠١,٨٨٦ممتلكات

٥٧,٤٤٠٤٧,٧٣٠أوراق مالية
٩,٠١٦١١,٣٦٤هامش النقد ورهن عقاري على الودائع الثابتة

١٠٠,٢٠٤١٠٤,٣٠٧أخرى

٢,١٣٨,٦٠١١,٧٦٥,٢٨٧

٤٥,٢٥٠,٩٠٣٤٢,٥١٦,٤٣١

يحصل المصرف أيضًا على ضمانات من الشركات األم من أجل منح تمويالت للشركات التابعة لها، لكن لم يتم إدراج عوائدها 
أعاله. الجدولفي 

لالتفاقية المذكورة وتراقب أيضًا القيمة تراقب اإلدارة بشكل دوري القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقًا 
السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها من خالل مراجعتها لكفاية مخصص خسائر االنخفاض.

يقوم المصرف كذلك باستخدام اتفاقيات المقاصة اإلطارية مع األطراف األخرى.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٩٢-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

نوعية االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية ٤٢,٢,٥

إن نوعية االئتمان للموجودات المالية تدار من قبل المصرف باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. يظهر الجدول أدناه نوعية 
الية، مرابحة، ومؤسسات مالية أخرى، مرابحة ومضاربة مع مؤسسات ممصارف اسالميةاالعتماد ألرصدة ووكاالت لدى 

إجارة وتمويالت إسالمية أخرى. استنادًا إلى نظام التصنيف االئتماني لدى المجموعة.

٢٠١٨٢٠١٧ما يعادل تصنيف موديز
ألف درهمألف درهم

مخاطر قليلة
--١Aaaفئة الخطر تصنيف 
٣Aa1-A2١٠,٩١٦,٢٢٧٩,٧٨٣,٩١٠و٢فئة الخطر تصنيف 

٤A3 – Baa3٢٥,٤٧١,٧٣٦٢١,٦٠٧,٥٢٧تصنيف فئة الخطر 
٦Ba1-B3٤٠,٩٠٤,٣١٥٤٣,١٣١,٥٢٠+ و٦و٥فئة الخطر تصنيف 

مخاطر عادية
٧Caa1-Caa3٦,١٤٠,٣٩٨٦,١٠٤,٦٢٢و-٦فئة الخطر تصنيف 

مخاطر مرتفعة
١٠٣,٩٥١,٢٢٥٤,٠١٣,٥٦٨و٩، ٨فئة الخطر تصنيف 

٨٧,٣٨٣,٩٠١٨٤,٦٤١,١٤٧

إن سياسة المجموعة هي الحفاظ على تصنيفات دقيقة ومتناسقة للمخاطر عبر محفظة االئتمان. وهذا يسهل تركيز اإلدارة على 
المخاطر المعمول بها والمقارنة بين مخاطر االئتمان في جميع خطوط األعمال التجارية والمناطق الجغرافية والمنتجات. ويتم 

، جنبا إلى جنب مع معلومات السوق لتوفير والنوعيةالتصنيف من خالل مجموعة متنوعة من التحليالت الماليةدعم نظام 
جميع تصنيفات المخاطر الداخلية لمختلف الفئات وتستمد وفقا اقتراحالمدخالت الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل. تم 

نيف المخاطر وتحديثها بانتظام. إن التقييم الموازي لشركة مودي يتعلق تصنموذج لسياسة المجموعة في التصنيف. ويتم تقييم 
فقط ببعض التعرضات في كل فئة من فئات تصنيف المخاطر. تم خالل السنة إدراج عدد من طرق التقييم الجديدة المتعلقة 

بقطاعات عمل معينة.

تمويالت المرابحة، اإلجارة واألخرى التي تم التفاوض حولها 
خالل السنة مبلغ إلى أطراف ليست ذات عالقة والتي تم التفاوض حول شروطهالتمويالت الدفترية لقيمة الإجماليبلغ 

ألف درهمًا).٢,٤٤٥,٩٧٠: ٢٠١٧ألف درهمًا (٢,٠٣٠,٤٢٢



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٩٣-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

جودة االئتمان حسب المرحلة للموجودات التمويلية٤٢,٢,٦

اإلجمالي٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٨ديسمبر ٣١

المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى
٣٣,٥٠٣,٧١٦-٣٠,٩٨٧,٠٨٨٢,٥١٦,٦٢٨التمويل العامل-
١,٨٠٤,٨١٩١,٨٠٤,٨١٩--التمويل المتعثر-

٣٠,٩٨٧,٠٨٨٢,٥١٦,٦٢٨١,٨٠٤,٨١٩٣٥,٣٠٨,٥٣٥اإلجمالي-المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 

)١,٧٠١,٤٩٩()٩٣٨,٩٢٥()٥٤٨,٥٩١()٢١٣,٩٨٣(االنخفاض في القيمة (خسارة االئتمان المتوقعة)ناقصًا: مخصص 

٣٠,٧٧٣,١٠٥١,٩٦٨,٠٣٧٨٦٥,٨٩٤٣٣,٦٠٧,٠٣٦صافي-المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 

تمويل اإلجارة
٤٤,١٠٣,٩٥٦-٣٨,٤٧٠,٣٧٥٥,٦٣٣,٥٨١التمويل العامل-
٢,١٤٦,٤٠٦٢,١٤٦,٤٠٦--التمويل المتعثر-

٣٨,٤٧٠,٣٧٥٥,٦٣٣,٥٨١٢,١٤٦,٤٠٦٤٦,٢٥٠,٣٦٢اإلجمالي-تمويل اإلجارة 

)١,١٨٠,٧٥١()٦١٥,٨٧٨()٤٦١,٨٣٨()١٠٣,٠٣٥(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة (خسارة االئتمان المتوقعة)

٣٨,٣٦٧,٣٤٠٥,١٧١,٧٤٣١,٥٣٠,٥٢٨٤٥,٠٦٩,٦١١صافي-تمويل اإلجارة 

ة المرابح
والتمويالت 

اإلجماليتمويالت اإلجارةاإلسالمية األخرى
ألف درهمألف درهمألف درهم

)٣٩رقم(معيار المحاسبة الدولي٢٠١٧ديسمبر ٣١
منخفضة القيمة بصورة فردية

٧٥٨,٥١٧٨٦١,٣٦٣١,٦١٩,٨٨٠متعثرة
٦٢٢,١٥٦٧٣٨,٢٠٢١,٣٦٠,٣٥٨مشكوك في تحصيلها

٦٥٥,٦١٠٣٧٧,٧٢٠١,٠٣٣,٣٣٠خسارة

٢,٠٣٦,٢٨٣١,٩٧٧,٢٨٥٤,٠١٣,٥٦٨إجمالي المبلغ

)١,٥٠٧,٢٤٧()٤٦٤,٠٥١()١,٠٤٣,١٩٦(مخصص االنخفاض في القيمة

٩٩٣,٠٨٧١,٥١٣,٢٣٤٢,٥٠٦,٣٢١

مستحقة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة 
٣٠٢,١٩٢٢٢٠,٢٦٠٥٢٢,٤٥٢يومًا٩٠أقل من 

٢٣,٧٩٤٢٦١,٧٣٠٢٨٥,٥٢٤يومًا٩٠أكثر من 

٣٢٥,٩٨٦٤٨١,٩٩٠٨٠٧,٩٧٦

٣٢,٧٨٣,١٨٣٤٢,١٤٥,٢٦٨٧٤,٩٢٨,٤٥١غير مستحقة الدفع وغير منخفضة القيمة

)١,٧١٣,١١٤()٨٦٠,١٧٣()٨٥٢,٩٤١(المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة 

٣٣,٢٤٩,٣١٥٤٣,٢٨٠,٣١٩٧٦,٥٢٩,٦٣٤القيم الدفترية
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________________ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٩٤-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

جودة االئتمان حسب المرحلة للموجودات التمويلية (تتمة)٤٢,٢,٦

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

٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم –٢٠١٧ديسمبر ٣١(خسارة االئتمان المتوقعة)٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم –٢٠١٨ديسمبر ٣١
اإلجماليانخفاض جماعيانخفاض فردياإلجمالي٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
١,٠٤٣,١٩٦١,٨٩٦,١٣٧٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩-٨٥٢,٩٤١)٣٩مدققة (معيار المحاسبة الدولي رقم –يناير ١في 

---)٨٥٢,٩٤١(--)٨٥٢,٩٤١(٩العكس عند التحويل إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
خسارة االئتمان المتوقعة المدرجة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير

---٩٣٤١,٧٠٩٦٢٣,٤١٣٩٨,٦٢٣١,٠٦٣,٧٤٥المالية رقم 

(الرصيد االفتتاحي المعدل وفقًا للمعيار الدولي إلعداد–يناير ١في 
٣٤١,٧٠٩٦٢٣,٤١٣١,١٤١,٨١٩٢,١٠٦,٩٤١٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩)٩التقارير المالية رقم 

٥٥٧,٤٠٥٣٥٤,٨٥٧٦٥٢,١٤٦٩,٢٢٦٦٦١,٣٧٢)٧٤,٨٢٢()١٢٧,٧٢٦()١١(المعكوسات) المحمل للسنة (إيضاح 
)١٢٤,٩٠٠()١٢٤,٩٠٠(-----تعديالت أخرى

)٤٦٢,١٠٤(-)٤٦٢,١٠٤()٧٦٠,٢٩٩()٧٦٠,٢٩٩(--المشطوب خالل السنة

٢١٣,٩٨٣٥٤٨,٥٩١٩٣٨,٩٢٥١,٧٠١,٤٩٩١,٠٤٣,١٩٦٨٥٢,٩٤١١,٨٩٦,١٣٧ديسمبر ٣١في 

تمويل اإلجارة
٤٦٤,٠٥١١,٣٢٤,٢٢٤٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤-٨٦٠,١٧٣) ٣٩مدققة (معيار المحاسبة الدولي رقم –يناير ١في 

---)٨٦٠,١٧٣(--)٨٦٠,١٧٣(٩التحويل إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم العكس عند 
خسارة االئتمان المتوقعة المدرجة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير

--٦٠١,٧٦٧)٩٨,٠٣٥(٩٩٤,٠٩٦٦٠٥,٧٠٦المالية رقم 
للمعيار الدولي إلعداد(الرصيد االفتتاحي المعدل وفقًا –يناير ١في 

٩٤,٠٩٦٦٠٥,٧٠٦٣٦٦,٠١٦١,٠٦٥,٨١٨٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤)٩التقارير المالية رقم 
١٠٤,٥٦٦)٦٧,٥٣٥(٣١٣,٣٢٥١٧٨,٣٩٦١٧٢,١٠١)١٤٣,٨٦٨(٨,٩٣٩)١١المحمل (المعكوسات) للسنة (إيضاح 

)١١٧,٢٣٦(-)١١٧,٢٣٦()٦٣,٤٦٣()٦٣,٤٦٣(--المشطوب خالل السنة

١٠٣,٠٣٥٤٦١,٨٣٨٦١٥,٨٧٨١,١٨٠,٧٥١٤٦٤,٠٥١٨٦٠,١٧٣١,٣٢٤,٢٢٤ديسمبر٣١في 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٩٥-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر االئتمان (تتمة)٤٢,٢

جودة االئتمان حسب المرحلة للموجودات التمويلية (تتمة)٤٢,٢,٦
التحليل الزمني للمبالغ المتأخرة موضح أدناه:

)٣٩(معيار المحاسبة الدولي رقم للمبالغ المتأخرة ولكن غير المنخفضةالتحليل الزمني 

جمالياإليومًا٩٠أكثر من يومًا٩٠-٦١يومًا ٦٠-٣١يومًا٣٠أقل من 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧ديسمبر ٣١
٢٤٠,٤١٨٣٧,٣٩٠٢٤,٣٨٤٢٣,٧٩٤٣٢٥,٩٨٦المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى

١١٠,٣١٤١٠٠,٤٥٦٩,٤٩٠٢٦١,٧٣٠٤٨١,٩٩٠تمويالت اإلجارة

٣٥٠,٧٣٢١٣٧,٨٤٦٣٣,٨٧٤٢٨٥,٥٢٤٨٠٧,٩٧٦

المركزيالعربية المتحدةمصرف اإلماراتاتاحتياطي انخفاض القيمة بموجب توجيه٤٢,٢,٧

المعيار الدولي تطبيقمذكرة توجيهية للمصارف وشركات التمويل بشأن المركزيأصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة
مختلف حيث تناولCBUAE / BSD / 2018/458 عبر إشعار رقم٢٠١٨بريل إ٣٠في ٩لتقارير المالية رقم عداد اإل
٩ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لبنوك التي تعتمد المعياعلى االعملية والتأثيرات عملية التطبيق التي قد تواجهتحديات ال

.في دولة اإلمارات العربية المتحدة ("التوجيه")

الصادر من ٢٨/٢٠١٠رقممحدد بموجب التعميمالعام والمخصص ال، تكون المقارنة بين من التوجيه٦,٤رقمعمًال بالفقرة
:كما يلي٩رقملتقارير الماليةاإلعدادوالمعيار الدولي قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

٢٠١٨
ألف درهم

عامالاحتياطي االنخفاض في القيمة: 
الصادر من قبل مصرف اإلمارات٢٨/٢٠١٠رقمالتعميممخصصات عامة بموجب 
١,٣٠٧,٠٩١العربية المتحدة المركزي

إلعداد التقاريربموجب المعيار الدولي ٢والمرحلة ١ناقصًا: مخصصات المرحلة 
)١,٣٢٧,٤٤٧(٩المالية رقم 

-مخصص عام محول إلى احتياطي االنخفاض في القيمة

المحدداحتياطي االنخفاض في القيمة: 
الصادر من قبل مصرف اإلمارات٢٨/٢٠١٠رقمب التعميمجبمومحددةمخصصات 

١,٣٤٨,٠٨٦العربية المتحدة المركزي
)١,٥٥٤,٨٠٣(٩المالية رقم بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير٣ناقصًا: مخصصات المرحلة 

-المخصص المحدد المحول إلى احتياطي االنخفاض في القيمة

-إجمالي المخصص المحول إلى احتياطي االنخفاض في القيمة



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٩٦-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

(تتمة)مخاطر االئتمان٤٢,٢

(تتمة)احتياطي انخفاض القيمة بموجب توجيه مصرف اإلمارات المركزي٤٢,٢,٧

المخصصات قيمة ٩المخصصات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم قيمة ، عندما تتجاوز للمذكرة التوجيهيةوفقًا 
، ال يتوجب تحويل أية مبالغ إلى اإلمارات العربية المتحدة المركزيالصادر من قبل مصرف٢٨/٢٠١٠رقمعميمالتبموجب 

احتياطي االنخفاض في القيمة.

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل٤٢,٣

نتيجة إن مخاطر السـيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية عند استحقاقها أو
ط تنتج مخاطر السيولة من تدني درجة التصنيف االئتماني أو حدوث اضطرابات في األسواق المالية مما قد يتسبب حاالت الضغ

في نضوب مصادر التمويل. وللوقاية من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة 
لبنود المماثلة للنقد واألوراق المالية القابلة للتداول. إن هذا يتضمن تقييم التدفقات في االعتبار، واالحتفاظ برصيد جيد للنقد وا

ووجود ضمانات عالية الجودة والتي يمكن استخدامها لتأمين تمويالت إضافية إذا وصيانة ومراقبة المخزونالنقدية المتوقعة
ما احتاج األمر.

تسييلها بسهولة في حال مواجهة مشاكل في التدفقات النقدية. كما تتمتع المجموعة تحتفظ المجموعة بمحفظة أصول متنوعة يمكن 
بموافقات ائتمان يمكنه استخدامها لتتمكن من الوفاء بالتزامات السيولة. باإلضافة إلى ذلك، يمتلك المصرف ودائع إلزامية مع 

، مع األخذ باالعتبار عة من سيناريوهات الضغطمن خالل مجموعة متنووإدارته المصرف المركزي. يتم تقييم وضع السيولة
المتعلقة باألسواق عامة وبالمجموعة خاصة.الشديدة ولكنها مقبولة العوامل الضاغطة 

أمواله الخاصة وودائع منالمصرفضمن السيولة للمصرف باإلضافة إلى سيولة االستثمارات تإن الجودة العالية لمحفظة 
المصرف على المحافظة على تدفقات نقدية ثابتة. حتى تحت االحتماالت األسوأ، باستطاعة المتعاملين، حيث يساعد ذلك 

المصرف الحصول على النقد الالزم للوفاء بمتطلبات المتعاملين وللوفاء بالتزاماته.

سب مدة محددة يستخدم المصرف الوسيلة األساسية لعملية مراقبة السيولة والتي تكون بمقارنة االستحقاقات، والتي تتم ح
باإلضافة وللعمالت المختلفة. يتبع المصرف إجراءات محددة لمتابعة التراكمات السلبية للتدفقات النقدية على فترة زمنية محددة.

لذلك، يقوم المصرف بمراقبة مجموعة متنوعة من معدالت مخاطر السيولة واالحتفاظ بخطة تمويل طارئة حديثة.

نةيالخز٤٢,٣,١

عن الرئيسيةةأيضا المسؤولوهيوالهيكل المالي العام. المصرفنة هي المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات يالخزإن 
.مصرفإدارة التمويل ومخاطر السيولة لل



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٩٧-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل (تتمة)٤٢,٣

")ALCO("األصول وااللتزاماتجنةل٤٢,٣,٢

الهدف النهائي إن . خالل الشركة") على تخطيط وشراء وتوجيه تدفق األموال ALM("االلتزاماتعملية األصول وإدارة تركز 
المقيسةمع مرور الوقت، في حين أخذ مخاطر األعمال بثبات حقوق ملكيةمستقرة كافية وبناء عائداتمن هذه العملية هو توليد 

المحددة التي تصف الهدف، ودور ووظيفة ALMسياسةالمصرف في المخاطرة. لدى مصرفالالرغبة اإلجمالية بالتماشي مع
حمل مسؤولية اتخاذ تالتيالمصرف هيئة داخل ال، وهي لجنة األصل وااللتزامهذه العملية حول تدور . األصل وااللتزامجنة ل

المصرفمن اإلدارة العليا وااللتزاماألصلجنة ل. تتألف الماليبالمركزالقرارات االستراتيجية المتعلقة بإدارة المخاطر المتعلقة 
مرة كل شهر.في العادة بما في ذلك الرئيس التنفيذي وتجتمع 

إدارة مخاطر السيولة٤٢,٣,٣

إن عملية إدارة مخاطر السيولة من قبل المجموعة ومتابعتها من قبل فريق منفصل من قسم خزينة المجموعة تتضمن اآلتي:

تحويل يومية، مدارة من خالل متابعات التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من أن المتطلبات سيتم الوفاء بها. إن هذا عمليات ·
يتضمن متابعة التمويالت عندما تستحق للمصرف أو عند منح التمويالت للمتعاملين.

ية من أية اضطرابات في التدفقات النقدية.االحتفاظ بمحفظة أصول عالية السيولة والتي من الممكن تسييلها بسهولة للحما·
إدارة معايير بيان المركز المالي حسب المتطلبات الداخلية والقانونية.·
إدارة تركزات ومجموعات استحقاقات الديون.·



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٩٨-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل (تتمة)٤٢,٣

تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية ٤٢,٣,٤

يلخص الجدول المبين أدناه قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المصرف لغاية تاريخ االستحقاق التعاقدي.

أشهر٣اقل من 
أشهر ٣من 

إلى سنة
٥من سنة إلى 

سنوات
٥أكثر من 

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 

٢٠١٨ديسمبر ٣١
الموجودات

١٨,٧٣١,٢٠٨--١٧,٢٢٢,٨٩٣١,٥٠٨,٣١٥نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي
لدى مصارف اسالمية وودائع وكالةأرصدة 

ومؤسسات مالية أخرى
٤,٤٥٨,٨١٧-٣,١٥٩,٨٨٧٦٠٠,٠٠٠٦٩٨,٩٣٠

١,٣٥٣,٣٢٩--١,١٠٩,٧٥١٢٤٣,٥٧٨ومضاربة مع مؤسسات ماليةمرابحة 
٤,٥١٦,٠٦٠٨,١٧٠,٢٢٠١٧,٢٩٠,٨٤١٣,٦٢٩,٩١٥٣٣,٦٠٧,٠٣٦مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

٨٨٧,٣٧٦٢,٧٩٣,٠٦٧١٦,٣٩٦,٩٩٨٢٤,٩٩٢,١٧٠٤٥,٠٦٩,٦١١تمويالت اإلجارة 
٧,١٧٠,٥٢٣٤,٦١١,٣٣٤١١,٧٨١,٨٥٧--في صكوك مقيسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات

١,٨٨٥,٥٧٢-١,٧٨٨,٠٠٤٩٧,٥٦٨-استثمارات أخرى مقيسة بالقيمة العادلة
١,٠١٤,٣٥٤١,٠١٤,٣٥٤---استثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالف

١,٦٥٠,٧٦٥٣٦,٩٥٦١٨٩,٤٨٦١٥,١٢٦١,٨٩٢,٣٣٣موجودات أخرى

٢٨,٥٤٦,٧٣٢١٥,١٤٠,١٤٠٤١,٨٤٤,٣٤٦٣٤,٢٦٢,٨٩٩١١٩,٧٩٤,١١٧موجودات مالية

٥,٣٩٩,٧٩٨موجودات غير مالية

١٢٥,١٩٣,٩١٥إجمالي الموجودات

المطلوبات
٤,١٣٨,٢٥٤---٤,١٣٨,٢٥٤مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

١٠٠,٤٠٣,٧٤٧-٩٥,٨٠٨,١٢٠٤,٥٢٤,٤٨٢٧١,١٤٥حسابات المودعين
٢,٩١٥,٢٢٩-١,٨٢٦,٦٠١٢٧٢,٢٠٩٨١٦,٤١٩مطلوبات أخرى

١٠٧,٤٥٧,٢٣٠-١٠١,٧٧٢,٩٧٥٤,٧٩٦,٦٩١٨٨٧,٥٦٤إجمالي المطلوبات



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-٩٩-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل (تتمة)٤٢,٣

االستحقاقات التعاقدية المتبقية (تتمة)تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب ٤٢,٣,٤

أشهر٣اقل من 
أشهر ٣من 

إلى سنة
٥من سنة إلى 

سنوات
٥أكثر من 

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧ديسمبر ٣١
الموجودات

٢١,٤٦٧,٢٠٥---٢١,٤٦٧,٢٠٥نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي
لدى مصارف اسالمية وودائع وكالةأرصدة 

ومؤسسات مالية أخرى
١,٥٨٥,١٠٢١٤٧,١٨٢٩٦٧,٤٨٠٦٦,١٣٩٢,٧٦٥,٩٠٣

٢,١٢٥,٢٤٩--١,٩٥٧,٨٤٦١٦٧,٤٠٣مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
٢,٧٣٩,٣٤٢٨,٨٢٥,٤٧٩١٥,٠٢٥,٢٣٤٦,٦٥٩,٢٦٠٣٣,٢٤٩,٣١٥مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

١,٨٠٢,٦٠٨٣,٤٤٣,٨٦٩١٦,٣٠٥,٢٣٣٢١,٧٢٨,٦٠٩٤٣,٢٨٠,٣١٩تمويالت اإلجارة 
٦١٣,٠٠١٧٤٢,٣٢٦٥,٠٩٠,١٥١٣,٦٠٦,٥٥٠١٠,٠٥٢,٠٢٨في صكوك مقيسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات

١,٥٢٦,٤٩٠-١,٥١٩,٢٨٢٧,٢٠٨-استثمارات أخرى مقيسة بالقيمة العادلة
٩٨٨,٧٨٨٩٨٨,٧٨٨---وشركات ائتالفاستثمارات في شركات زميلة 

٢,٢٦٧,٢٦٧٥٥,٤٢٧١٨٩,٤٨٦١٢,٩٦٤٢,٥٢٥,١٤٤موجودات أخرى

٣٢,٤٣٢,٣٧١١٤,٩٠٠,٩٦٨٣٧,٥٨٤,٧٩٢٣٣,٠٦٢,٣١٠١١٧,٩٨٠,٤٤١موجودات مالية

٥,٢٩٧,١٥٨موجودات غير مالية

١٢٣,٢٧٧,٥٩٩إجمالي الموجودات

المطلوبات
٣,٦٨٨,٥٥٨--٣,٦٨١,٥٨٠٦,٩٧٨مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

١٠٠,٠٠٣,٦١٩-٩٥,٣٧٩,٩٦٩٤,١٢٩,٧٢٤٤٩٣,٩٢٦حسابات المودعين
٣,٠١٢,٢٥٨-١,٩٠٧,٦٤٤٣٣٩,١٥٠٧٦٥,٤٦٤مطلوبات أخرى

١٠٦,٧٠٤,٤٣٥-١٠٠,٩٦٩,١٩٣٤,٤٧٥,٨٥٢١,٢٥٩,٣٩٠إجمالي المطلوبات

ديسمبر متضمنًا السداد وااللتزامات ٣١الجدول أدناه يلخص المطلوبات المالية حسب تاريخ االستحقاق للمجموعة في تاريخ 
التعاقدية غير المخصومة بما فيها التدفقات النقدية المتعلقة بسداد المبلغ األساسي واألرباح المستحقة حتى تاريخ االستحقاق.

سنةإلىأشهر٣من أشهر٣منأقل
٥إلى١من

سنوات
٥منأكثر

اإلجماليسنوات
درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف

٢٠١٨ديسمبر ٣١
المطلوبات 

٤,١٣٩,١٤٧---٤,١٣٩,١٤٧مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية
١٠٠,٥٠٩,٠٢٩-٩٥,٨٥٩,٤٤٨٤,٥٧٦,٥٩٠٧٢,٩٩١حسابات المودعين

٢,٩١٥,٢٢٩-١,٨٢٦,٦٠١٢٧٢,٢٠٩٨١٦,٤١٩مطلوبات أخرى

١٠٧,٥٦٣,٤٠٥-١٠١,٨٢٥,١٩٦٤,٨٤٨,٧٩٩٨٨٩,٤١٠إجمالي المطلوبات



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١٠٠-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السـيولة وإدارة التمويل (تتمة)٤٢,٣

المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية (تتمة)تحليل الموجودات والمطلوبات ٤٢,٣,٤

أشهر إلى سنة٣من أشهر٣أقل من 
٥إلى ١من 

سنوات
٥أكثر من 

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧ديسمبر ٣١
المطلوبات 

٣,٦٨٩,٠١٢--٣,٦٨١,٩٩٠٧,٠٢٢مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية
١٠٠,٠٥٨,٥٣٩-٩٥,٣٩٢,٠٢٥٤,١٥٩,١٩١٥٠٧,٣٢٣حسابات المودعين

٣,٠١٢,٢٥٨-١,٩٠٧,٦٤٤٣٣٩,١٥٠٧٦٥,٤٦٤مطلوبات أخرى

١٠٦,٧٥٩,٨٠٩-١٠٠,٩٨١,٦٥٩٤,٥٠٥,٣٦٣١,٢٧٢,٧٨٧إجمالي المطلوبات

إن األدوات المالية في الجدول أعاله تمثل التدفقات النقدية اإلجمالية الغير مخصومة. 

يعرض الجدول التالي انتهاء االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات والمطلوبات الطارئة للمصرف. تدرج عقود الضمانات المالية 
ان.المصدرة بالقيمة القصوى للضمان في أقرب فترة يستدعى فيها الضم

أشهر٣أقل من 
أشهر٣من 

إلى سنة
٥إلى ١من 

سنوات
٥أكثر من 

اإلجماليسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٨ديسمبر ٣١
٧,٥١٤,٢٢٣٦٦٩,٤٩٨١,٣٦٠,٠٦٧٦٣١,٣٨٥١٠,١٧٥,١٧٣المطلوبات الطارئة

١١٥,١٢٩--١١٥,١٢٩-االلتزامات

٧,٥١٤,٢٢٣٧٨٤,٦٢٧١,٣٦٠,٠٦٧٦٣١,٣٨٥١٠,٢٩٠,٣٠٢اإلجمالي

٢٠١٧ديسمبر ٣١
٨,٢٢٣,١٠٧١,٣٣٤,٤٦٤٢,٢١٧,٥٤٤١٢,٩٤٢١١,٧٨٨,٠٥٧المطلوبات الطارئة

١٨٠,٨٠٧--١٨٠,٨٠٧-االلتزامات

٨,٢٢٣,١٠٧١,٥١٥,٢٧١٢,٢١٧,٥٤٤١٢,٩٤٢١١,٩٦٨,٨٦٤اإلجمالي

ال يتوقع المصرف أن يتم سحب جميع المطلوبات الطارئة أو االلتزامات قبل انتهاء مدتها.

مخاطر السوق٤٢,٤

تنشأ مخاطر السوق من تغيرات نسب الربح، أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. إن إدارة مخاطر السوق تحد من 
القائمة والتي قد تنتج عن متغيرات غير متوقعة في نسب األرباح، أسعار صرف العمالت الخسائر المحتملة على االلتزامات 

أو أسعار األسهم. إن المجموعة معرضة لتنويع األدوات المالية بما فيها األسهم، العمالت األجنبية والسلع.

ما هو متعارف عليه في السوق لتقييم تولي المجموعة مخاطر السوق أولوية كبيرة. تستخدم المجموعة نماذج مالئمة وفقًا ل
مواقفها وتتلقى بانتظام معلومات السوق لضبط مخاطر السوق.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١٠١-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

إن آلية إدارة مخاطر السوق تتضمن العوامل التالية:

لعليا؛ والمخاطرة والتركز المحددة من قبل اإلدارة اتطبيق حدود معينة للتأكد من االلتزامات الخطرة ال تتعدى حدود ·
تقييمات مستقلة حسب سعر السوق ومطابقة أرصدة االلتزامات ومتابعة إيقاف الخسائر للمتاجرة في الوقت المناسب.·

يتم مراجعة لقد تم وضع اإلجراءات وحدود للتداول للتأكد من أن المجموعة تطبق سياسة مخاطر السوق في معامالتها اليومية.
تأكد من أن عملية إدارة تALCOهذه اإلجراءات بشكل منتظم للتأكد من أنها تتوافق مع سياسة المجموعة في إدارة المخاطر. 

مخاطر السوق تبقى دائمًا مجهزة بكوادر قادرة. كما تقوم المجموعة بالتقيد بمتطلبات المصرف المركزي.

الربحنسبمخاطر٤٢,٤,١

مخاطر الربح من احتمال التغيير في نسب الربح وتأثيرها على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. تتكون 
إن المجموعة معرضة لمخاطر نسب الربح من احتمال عدم مطابقة التدفقات النقدية المتعلقة بالموجودات واألصول واألدوات 

من لمالي التي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطرالغير مدرجة في بيان المركز ا
مخاطر معدل الربح وتأثيرها على بفيما يتعلق للمصرفالهيكليللمركزالدوريةالحدود المناسبة والمراجعة خالل وضع 

.لقيمة االقتصادية لحقوق مساهمي المصرفاباإلضافة إلىالعوائد

الجدول التالي يقدر مدى حساسية تغير محتمل في نسب األرباح على بيان الدخل الموحد للمجموعة. إن حساسية بيان الدخل إن 
هو نتيجة لتغير محتمل (سواء كان زيادة أو نقص) في تغيرات نسبة الربح على صافي الربح خالل السنة، بناًء على موجودات 

ديسمبر.٣١ومدرجة بعمالت مختلفة كما في أو مطلوبات مالية تحمل نسب ربح متغيرة

العملة

النقاطفيالزيادة
األساسية
٢٠١٨

الدخل حساسية
على الموجودات 

والمطلوبات المالية 
درهمألف

فيالزيادة
األساسيةالنقاط

٢٠١٧

الدخل حساسية
على الموجودات 

والمطلوبات المالية 
درهمألف

٢٥٢٤,٩٠٦٢٥٤٤,٧٨٠درهم
٢٥٤١,٤٥٩٢٥٢٠,٩١٩دوالر أمريكي

)٢٠٨(٢٥)٥٣١(٢٥يورو 
٢٥١,٠٣٦)٤٨٥(٢٥عمالت أخرى



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١٠٢-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

مخاطر العمالت٤٢,٤,٢

تمثل مخاطر العمالت، مخاطر التغير في قيمة األداة المالية نظرًا للتغير في سعر صرف العمالت األجنبية. يوضح الجدول 
ديسمبر في موجوداته ومطلوباته المالية لغير المتاجرة ٣١التالي العمالت التي كان للمجموعة تعرض جوهري لها كما في 

تحليل يقدر نتيجة التغير في سعر صرف العملة األجنبية مقابل الدرهم اإلماراتي، مع اإلبقاء والتدفقات النقدية المتوقعة. إن هذا ال
على جميع المعطيات األخرى ثابتة، على بيان الدخل الموحد (نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

(نتيجة التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من لغير المتاجرة ذات عمالت أجنبية) وبيان حقوق المساهمين 
ات في شركات زميلة أدوات حقوق الملكية واستثمار–خالل الدخل الشامل اآلخر ذات عمالت أجنبية في بيان الدخل الموحد 

ائتالف).وشركات 

٢٠١٨ديسمبر ٣١

% الزيادة في سعر 
العملة بالنسبة

التأثير على صافي 
الربح

ألف درهم

التأثير على حقوق 
المساهمين
ألف درهم

العملة

٥٦٩٩,٣١٥١٤,٨٩٥دوالر أمريكي
٤,٠٦٦)٥١,٠٣٣(٥يورو 

٥٢١,٤١٧٤,٧٢٣جنيه استرليني
٢٣,٩٧٥)٨٧,٥٦٧(٥عمالت أخرى

٢٠١٧ديسمبر٣١

العملة

٥٣٥٩,٢٣٣٤,١٧٠دوالر أمريكي
٤,١٢٢)٩٧,٢١٣(٥يورو 

-٥٢,٩٦٢جنيه استرليني
٥٢٨,٨٢٣٢٣,٨٧٣عمالت أخرى



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١٠٣-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

مخاطر العمالت (تتمة)٤٢,٤,٢

الجدول أدناه يبين تعرض المجموعة إلى العمالت األجنبية:

إجماليأخرىجنيه استرلينييورودوالر أمريكيدرهم إماراتي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٨ديسمبر ٣١

الموجودات المالية

١٦,٦٩٦,٣٤٨١,٣٤٨,٥١٧٢٠٨١,٣١٧٦٨٤,٨١٨١٨,٧٣١,٢٠٨نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

لدى مصارف اسالميةوودائع وكالةاألرصدة 

ومؤسسات مالية أخرى

٣٠,٢٣٨٣,٢٠٦,٧٢٥١٢٣,١٩٨٧٦٩,٧٥٣٣٢٨,٩٠٣٤,٤٥٨,٨١٧

٢١٧,٢٧٨١,٣٥٣,٣٢٩-١,٠١٠,٢١٨١٢٥,٨٣٣-مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية

٢٩,٢٩٢,٧٦٣٣,٦٧٩,٩٧٨٩٤,٠١٤٣٣٧,٤٤٦٢٠٢,٨٣٥٣٣,٦٠٧,٠٣٦مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

٣٨,٧٢٣,٥٠٧٥,٨٢٤,٤٦٥١,٩٨٨٣٨٧,٧٣٢١٣١,٩١٩٤٥,٠٦٩,٦١١إجارةتمويالت
في صكوك مقيسةاستثمارات

بالتكلفة المطفأة
-١١,٧٨١,٨٥٧---١١,٧٨١,٨٥٧

٩٤,٤٩١١٢,٣١٤١,٨٨٥,٥٧٢)٣٢٩(٥٦,١١٠١,٧٢٢,٩٨٦استثمارات مقيسة بالقيمة العادلة

٤٧٩,٥٠٢١,٠١٤,٣٥٤-٨١,٠٣٠-٤٥٣,٨٢٢استثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالف

١,٢١٧,٩١٩٣١٤,١٥٥٣٧,٤٦١١٩٨,٦٣٢١٢٤,١٦٦١,٨٩٢,٣٣٣موجودات أخرى

٨٦,٤٧٠,٧٠٧٢٨,٨٨٨,٩٠١٤٦٣,٤٠٣١,٧٨٩,٣٧١٢,١٨١,٧٣٥١١٩,٧٩٤,١١٧

المطلوبات المالية

١,٤٣٤,٩٠٢١,٨١٩,١٢٤١١,٧٧٠٧٨٦,١٧٩٨٦,٢٧٩٤,١٣٨,٢٥٤مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

٨٤,٠٧٧,٢٢٣١٢,٤٤٢,٦٢٩١,٣٦١,٩٥٩٤٥٤,٨٣٥٢,٠٦٧,١٠١١٠٠,٤٠٣,٧٤٧حسابات المودعين

٢,٣٣٢,٣١٤٣٤٢,٩٥٦٢٩,٠٢٥٢٥,٥٤٣١٨٥,٣٩١٢,٩١٥,٢٢٩مطلوبات أخرى

٨٧,٨٤٤,٤٣٩١٤,٦٠٤,٧٠٩١,٤٠٢,٧٥٤١,٢٦٦,٥٥٧٢,٣٣٨,٧٧١١٠٧,٤٥٧,٢٣٠



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١٠٤-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

مخاطر العمالت (تتمة)٤٢,٤,٢

إجماليأخرىجنيه استرلينييورودوالر أمريكيدرهم إماراتي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧ديسمبر ٣١

الماليةالموجودات 

١٨,٨٩٥,٧٠٢١,٢٦٣,٣٤١٢٧٤١,٠٦٣١,٣٠٦,٨٢٥٢١,٤٦٧,٢٠٥نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

لدى مصارف اسالميةوودائع وكالةاألرصدة 

ومؤسسات مالية أخرى

)٢,٣٤٦,٩٠٦١١٠,٣٧٢٤٥٤,٥٠٦١٨٤,٢٣٤٢,٧٦٥,٩٠٣)٣٣٠,١١٥

١٦٧,٤٠٣٢,١٢٥,٢٤٩--١,٤٢٥,٢٤٨٥٣٢,٥٩٨مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية

٣١,١٥٦,٧٢١١,٦٧٤,٢٠٦٧,٣٣٥٧٨٤٤١٠,٢٦٩٣٣,٢٤٩,٣١٥مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

٤٣,٢٨٠,٣١٩-٣٦,٣٠٢,٨٠١٦,٥٧٧,٣٠٢٢,٣٢٦٣٩٧,٨٩٠تمويالت إجارة
في صكوك مقيسةاستثمارات

بالتكلفة المطفأة
١٠,٠٥٢,٠٢٨-١٠٢,٤٣٠-٢٦٤,٠٠٠٩,٦٨٥,٥٩٨

٢٨٨,٠٦٩٣٣,٨١٧١,٥٢٦,٤٩٠)٥٢٢(١,٤٢٧,٠٦٩)٢٢١,٩٤٣(استثمارات مقيسة بالقيمة العادلة

٤٧٧,٤٦٩٩٨٨,٧٨٨-٨٢,٣٣٨-٤٢٨,٩٨١استثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالف

١,٧٤٩,٠٦٨٢٤٥,٦٧٨١٥٣,٦٣٠١٧٨,٦٣٧١٩٨,١٣١٢,٥٢٥,١٤٤موجودات أخرى

٨٩,٦٧٠,٤٦٣٢٣,٧٥٢,٦٩٨٣٥٥,٧٥٣١,٤٢٣,٣٧٩٢,٧٧٨,١٤٨١١٧,٩٨٠,٤٤١

المطلوبات المالية

١,٩٦٩,١١١١,١٧١,٤٩٨٦٤,٦٦٦٣٩٧,٣٩٦٨٥,٨٨٧٣,٦٨٨,٥٥٨مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

٨٠,٧٢٧,٨٤٤١٤,٨٦٦,٩٤٥٢,١٣٤,٨٧٧٩٤٨,٣٧١١,٣٢٥,٥٨٢١٠٠,٠٠٣,٦١٩حسابات المودعين

٢,٢١٦,٨٨٨٤٤٦,٢٠٨١٨,٠٤٣١٨,٣٦٩٣١٢,٧٥٠٣,٠١٢,٢٥٨أخرىمطلوبات 

٨٤,٩١٣,٨٤٣١٦,٤٨٤,٦٥١٢,٢١٧,٥٨٦١,٣٦٤,١٣٦١,٧٢٤,٢١٩١٠٦,٧٠٤,٤٣٥



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١٠٥-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

أسعار األسهممخاطر٤٢,٤,٣

إن مخاطر أسعار األسهم تمثل مخاطر انخفاض القيم العادلة لالستثمار في األسهم كنتيجة للتغييرات في مستويات مؤشرات 
المدرجة.المجموعةستثماراتااألسهم وقيمة األسهم. تنشأ مخاطر التعرض لمخاطر األسعار من محفظة 

اآلخر وث أي تغييرات ممكنة على حساب الدخل الشامل يوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل للمصرف في حالة حد
الموحد. يعرض الجدول التالي مدى التأثير على حقوق المساهمين (نتيجة التغير في القيم العادلة ألسعار األسهم والتي هي 

مؤشرات األسهم، ديسمبر) من تغير محتمل في٣١عبارة عن استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 
مع اإلبقاء على جميع المعطيات األخرى ثابتة.

الزيادةمستوى
السوقيةبالمؤشرات

%
على حقوق التأثير

٢٠١٨الملكية 

الزيادةمستوى
السوقيةبالمؤشرات

%
على حقوق التأثير

٢٠١٧الملكية 
درهمألف٢٠١٧درهمألف٢٠١٨

استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

١٠٢,٨٥١١٠٤,١٦٧سوق أبوظبي لألوراق المالية
١٠٢٢١٠٦٤سوق دبي لألوراق المالية

التشغيليةالمخاطر٤٢,٤,٤

التي تنشأ من المالية أو األضرار المتعلقة بالسمعة أو األضرار األخرىلألضرارالتعرضإن المخاطر التشغيلية هي مخاطر
واألنظمة واألحداث الخارجية.عدم مالئمة أو فشل األنظمة الداخلية واألخطاء البشرية 

. إن الهدف من الدليل ٢قام المصرف بتطوير دليل مفصل للمخاطر التشغيلية والعمل على تفعيله، وذلك وفقًا لتوجيهات بازل 
المخاطر إدارة عناصر إدارة والذين لهم دور في المجموعةداخل انواللجوالوحدات/هو توضيح مهام ومسؤوليات األشخاص 

ومراقبتها إطار إدارة المخاطر التشغيلية إلى ضمان تحديد المخاطر التشغيلية ضمن المجموعة . كما يهدف المتنوعةالتشغيلية
بيانات الخسارة، لمخاطر والرقابة"، وإدارة لالتقييم الذاتيمراجعات المخاطر، "تتضمن اإلطارومتابعتها. إن األقسام الرئيسية في 

ويدمج يشمل . واإلجراءات المتبعةقضايا وإدارة وإعداد التقارير الخاصة بال، واختبار الضوابطمؤشرات المخاطر الرئيسية، و
بالكامل عناصر الوقاية من مخاطر االحتيال وضمان الجودة.كذلكاإلطار 

وهي تعمل ضمن .ضمن المجاالت الوظيفية المعنية بهممخاطر التشغيلإدارةإن الوحدات العاملة في المصرف مسؤولة عن 
ضمن بشكل استباقيرصدها واإلبالغ عنها وإدارتها والمخاطر يتم تحديد أن وتضمنللمصرفإطار إدارة المخاطر التشغيلية 
يتكون من طبقات متعددة من خالل اعتماد نظام شامل للرقابة الداخلية، ية اليوميةغيلمخاطر التشنطاق عملهم. يتم كذلك إدارة ال

، وكذلك الحفاظ على إجراءات احتياطية وعمليات التوثيقوالمراكزالمعامالت لمراقبةالمتخصصةوإجراءات الدفاع من أنظمة 
يتم تقييمها واختبارها بانتظام.للطوارئ والتيوخطة عمل رئيسية 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١٠٦-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

مخاطر السوق (تتمة)٤٢,٤

االمتثالمراجعة مخاطر ٤٢,٤,٥

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

امتثاله لقوانين العقوبات مدىقانونيين خارجيين لمساعدته في مراجعة هذه المعامالت ومراجعةاستشاريينالمصرف بتعيين 
اإلسالمي النتائج التي توصل إليها إلى ، قدم مصرف أبوظبيعملية المراجعة هذهعام. بعد بشكٍلامتثالهوإجراءاتاألمريكية 

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

يتلقى المصرف جوابًا ، لم ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في لذلك. بتعزيز عملياته وفقًاالمصرفالعقوبات المعمول بها، حيث قام 
، فإن النتيجة المرجحة لمراجعتهم ال تزال مجهولة.الحصول على نتائج المصرف، وبالتاليبعد من الجهات التنظيمية المعنية

المالرأسإدارة٤٢,٥

مصرف اإلمارات أصدرل.ة متطلبات رأس المال للمجموعة ككبتحديد ومراقبمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزييقوم
حيث، ٢٠١٧فبراير ١من ًاوالتي دخلت حيز التنفيذ اعتبار،الخاصة برأس المال٣بازل لوائحالعربية المتحدة المركزي 

") والشق CET1قدمت متطلبات الحد األدنى من رأس المال على ثالثة مستويات، وهي الشق األول من حقوق الملكية العادية ("
") وإجمالي رأس المال.AT1("اإلضافياألول 

ومصد التقلبات الدورية لرأس )CCBمصد حماية رأس المال ((التي تم طرحهااإلضافية المالمصدات رأسلقد تجاوزت
التي الحد األدنى لمتطلبات الشق األول من حقوق الملكية العاديةلكل مصد)%٢,٥يصل إلى بحد أقصى–(CCyB)المال 
٪.٧تمثل

٪ من١,٨٨ويتوجب المحافظة عليه عند نسبة، االنتقاليةترتيبات الفعال في مصد حماية رأس المال، فإن ٢٠١٨لسنةبالنسبة 
يكن مصد . لم من قاعدة رأس المال%٢,٥سوف يتطلب المحافظة عليه عند نسبة ٢٠١٩واعتبارًا من قاعدة رأس المال

.٢٠١٨لسنةبعد وال يلزم االحتفاظ به فعاًالالتقلبات الدورية لرأس المال

:أدناهموضحالخاصة برأس المال٣بازلوائحللًادنى لمعدل كفاية رأس المال وفقإن الحد األ

الحد األدنى من 
متطلبات رأس المال

الحد األدنى من 
متطلبات رأس المال 

بحلول 
٢٠١٨٢٠١٩

:رأس المالنسب 
%١٣,٠٠%١٢,٣٧٥للمجموعة الموحدةجماليأ. اإل
%١١,٠٠%١٠,٣٧٥نسبة الشق األول للمجموعة الموحدةب. 
%٩,٥٠%٨,٨٧٥الشق األول من حقوق الملكية العاديةج. 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١٠٧-

إدارة المخاطر (تتمة)٤٢

المالرأسإدارة٤٢,٥

:يتم تحليل رأس المال التنظيمي للمجموعة إلى ثالثة مستويات

الشق والشق األول اإلضافي ولكية العاديةالشق األول من حقوق الم، هيإلى ثالث فئات رئيسيةالمصرفتنقسم قاعدة رأسمال 
.على خصائصهابناًء، الثاني

وعالوة ، يشتمل على رأس المالحيث ، أو أعلى جودةهو رأس المالالشق األول من حقوق الملكية العادية مالرأس إن ·
والحقوقاألرباح المحتجزةواحتياطي القيمة العادلةوواالحتياطيات األخرىوالنظاميةاالحتياطيات القانونية اإلصدار و

يتم التيلشهرة والموجودات غير الملموسة والتعديالت التنظيمية األخرى المتعلقة بالبنوداخصمغير المسيطرة بعد 
مصرف حقوق الملكية ولكن يتم التعامل معها بشكل مختلف ألغراض كفاية رأس المال بموجب إرشاداتضمنإدراجها 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
.عاديةالغير ؤهلة دوات الرأسمالية الماألمن الشق األول اإلضافيمال رأس يتكون ·
.المفصح عنهحتياطي غير الثانوية المؤهلة واالاألدواتمن الشق الثانيماليتكون رأس ·

الهدف األساسي إلدارة رأس مال المجموعة هو التأكد من أن المجموعة تستوفي المتطلبات الخارجية لرأس المال وأن تبقي 
ديها جيدًا وتبقي معدالتها الرأس مالية جيدة لدعم نشاطها التمويلي وزيادة القيمة االستثمارية المجموعة تصنيف االئتمان ل

للمساهمين.

تدير المجموعة بنيتها الرأسمالية وتعدلها حسب األوضاع االقتصادية والمخاطر في نشاطاتها. إلبقاء أو تعديل البنية الرأسمالية، 
يمكن للمجموعة أن تعدل قيمة األرباح الموزعة على حاملي األسهم أو إعادة جزء من رأس المال للمساهمين أو إصدار أدوات 

ر في األهداف والسياسات واإلجراءات مقارنة بالعام السابق بالنسبة المجموعة ولنشاطاتها النظامية رأسمالية. لم يكن هناك تغي
المستقلة. 

لقد أصدر المصرف المركزي تعليمات تطبيق المنحى المعياري لمخاطر االئتمان والسوق. بالنسبة للمخاطر التشغيلية فإن 
تخدام منحى المؤشرات الرئيسية أو المنحى المعياري ولقد اختار المصرف المصرف المركزي قد أعطى البنوك الخيار إما اس

استخدام منحى المؤشرات الرئيسية.

في التقرير السنوي ٣لبازل إفصاحات الشق الثالثإضافة إلى ذلك، ووفقًا إلشعار المصرف المركزي فإنه سيتم اإلفصاح عن 
.٢٠١٨المصرف لسنة نالصادر ع



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١٠٨-

المخاطر (تتمة)إدارة ٤٢

إدارة رأس المال (تتمة)٤٢,٥

. ٢٠١٧و٢٠١٨ديسمبر ٣١إن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة للسنتين المنتهيتين في 
لمال.خالل هاتين السنتين، استوفت الشركات الفردية ضمن المجموعة والمجموعة كل المتطلبات الخارجية لقوانين رأس ا

٣بازل 
٢٠١٧ديسمبر ٢٠١٨٣١ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم
الشق األول من حقوق الملكية العاديةرأس مال 
٣,٦٣٢,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠رأس المال

٢,٦٢٤,٠٢٨٢,٠٨٥,٧٨٨احتياطي قانوني
١,٩٥٨,٨٦٦١,٦٩٤,٤٨٦احتياطي عام

٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان
٤,١٣٣,٧٣٠٣,٢٨٠,١٩١أرباح محتجزة

)٧٣٧,٥٦٥()٨١٣,٦٣٢(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

١١,٩٣٤,٩٩٢٩,٨٩٠,٩٠٠
خصومات تنظيمية:

)٢٩٢,٢٧٤()٣١٠,٥٩١(الشهرة والموجودات غير الملموسة
)٨٧,١٤٢()١٥٠,٤٥٦(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة واحتياطي التحوط

١١,٤٧٣,٩٤٥٩,٥١١,٤٨٤
خصومات الحد األدنى:

استثمارات اإلقلية الجوهرية
)٢٢٠,٤٠٠()٢٣٧,٢٧٦(

١١,٢٣٦,٦٦٩٩,٢٩١,٠٨٤الملكية العاديةإجمالي الشق األول لحقوق 

الشق األول لرأس المال اإلضافي
٤,٧٥٤,٣٧٥٥,٦٧٢,٥٠٠صكوك الشق األول

)٧٤,٩٧٧(-لشق األول اإلضافيامال لرأس وخصومات الحد األدنىتنظيميةخصومات 

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

١٥,٩٩١,٠٤٤١٤,٨٨٨,٦٠٧إجمالي الشق األول لرأس المال

الشق الثاني لرأس المال
١,٠٨٩,٢٤٣١,٠٩٢,٢٧٩مخصص انخفاض جماعي للموجودات التمويلية

)٧٤,٩٧٧(-لشق الثانيامال رأس لوخصومات الحد األدنى خصومات تنظيمية 

١,٠٨٩,٢٤٣١,٠١٧,٣٠٢إجمالي الشق الثاني

١٧,٠٨٠,٢٨٧١٥,٩٠٥,٩٠٩قاعدة رأس المالإجمالي

الموجودات المرجحة للمخاطر
٨٧,١٣٩,٤١٧٨٧,٣٨٢,٣٤٧مخاطر االئتمان
٢,٣٦٣,٨٦٠٢,٢١١,٥٩٨مخاطر السوق
٩,٨٨٧,٨٣٩٩,٢٥٩,٧٢٩مخاطر تشغيلية

٩٩,٣٩١,١١٦٩٨,٨٥٣,٦٧٤إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر

المالرأسنسب
%٩,٤٠%١١,٣١كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطرالشق األول من حقوق الملكية العاديةرأس مال 

%١٥,٠٦%١٦,٠٩الشق األول كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطرمال رأس إجمالي

%١٦,٠٩%١٧,١٨إجمالي رأس المال كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١٠٩-

القيمة العادلة لألدوات المالية٤٣

بالقيمة العادلة-االستثمارات المدرجة 
على استثمارات في أسهم وصكوك تقاس بالقيمة العادلة. أدرجت القيم العادلة لهذه االستثمارات تشتمل االستثمارات المدرجة 

ديسمبر. بالنسبة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، لقد تم ٣١بناًء على األسعار السوقية كما في 
زء من التغيرات المتراكمة في القيم العادلة في بيان حقوق المساهمين إدراج التأثير على تغير القيم العادلة المدرجة سابقًا كج

الموحد، من خالل بيان الدخل الشامل الموحد.

بالقيمة العادلة–االستثمارات الغير مدرجة 
لة. تحدد بالقيمة العادتم قياسها استثمارات خاصة وغير مدرجةعلى استثمارات في صناديقةموحدالمالية الاتبيانالتشتمل 

القيم العادلة بالرجوع إلى نماذج التسعير المقبولة عمومًا بناًء على تحليل التدفقات النقدية المخصومة وعلى أساس رسملة 
غير مدعومة بأسعار ومعدالت السوق. لقد تم إدراج التأثير على افتراضاتاإليرادات المستدامة. تحتوي نماذج التقييم على 

، من خالل لمدرجة سابقًا كجزء من التغيرات المتراكمة في القيم العادلة في بيان حقوق المساهمين الموحدتغير القيمة العادلة ا
.بيان الدخل الشامل الموحد

في رأي اإلدارة، إن القيم الدفترية المقدرة والقيم العادلة لتلك الموجودات والمطلوبات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة في 
ستثمار في شركات االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة واالجوهري (باستثناءليس بينها اختالف البيانات المالية الموحدة 

، ألن تلك الموجودات والمطلوبات المالية إما قصيرة األجل بطبيعتها، أو في حالة الودائع ))٢١(إيضاح وشركات ائتالفزميلة 
بشكل مستمر. فيما يلي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة.تقييمهاوأصول التمويل يعاد 

القيمة العادلةريةالقيمة الدفتالقيمة العادلةالقيمة الدفترية
٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

بالتكلفة المطفأة–ستثمارات القيم العادلة لال
–بالتكلفة المطفأة مدرجة استثمارات 

١١,٧٨١,٨٥٧١١,٥٨٨,٣٣١١٠,٠٥٢,٠٢٨١٠,٣٦٨,٤٧٦)١٩صكوك (إيضاح 

القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي الموحدقياس 

تستخدم المجموعة الهيكل التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية، حسب طريقة التقييم:

األسعار المدرجة (غير المعدلة في أسواق ذات حركة نشطة لموجودات ومطلوبات مطابقة).المستوى األول:
طرق تقييم مبنية على أسس معلنة في أسواق التداول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ولها تأثير جوهري المستوى الثاني: 

على القيم العادلة المسجلة.
طرق تقييم غير مبنية على أسس معلنة في أسواق التداول ولها تأثير جوهري على القيم العادلة المسجلة.المستوى الثالث:



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١١٠-

لقيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)ا٤٣

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد (تتمة)
يظهر الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي تم قياسها بعد االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مصنفة إلى مجموعات من 

المستوى األول إلى الثالث.

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانياألولالمستوى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٨ديسمبر٣١
بالقيمة العادلة:مقيسةموجودات ومطلوبات 

موجودات مالية
الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

١,٤٣٨,٦٥٩--١,٤٣٨,٦٥٩صكوك

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مدرجة

٢٨،٧٢٧٢٨،٧٢٧أسهم
٣٣٠،٣٦٧--٣٣٠،٣٦٧صكوك

٣٥٩،٠٩٤--٣٥٩،٠٩٤

استثمارات غير مدرجة
٤٦،٩٥٦٤٦،٩٥٦--صناديق مدارة
٤٢،٧٧٥٤٢،٧٧٥--صناديق خاصة

--٨٩،٧٣١٨٩،٧٣١

٨٩،٧٣١٤٤٨،٨٢٥-٣٥٩،٠٩٤

مطلوبات مالية
٧،٠١٧-٧،٠١٧-)٣٧البدائل الشرعية لمشتقات المبادالت المالية (إيضاح 

الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:
١،٥٤٤،٩٦٥١،٥٤٤،٩٦٥--)٢٢عقارية (إيضاح استثمارات 

١١،٥٨٨،٣٣١--١١،٥٨٨،٣٣١صكوك-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

٢٠١٧ديسمبر٣١
موجودات ومطلوبات مقيسة بالقيمة العادلة:

موجودات مالية
الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

١،٣٧٧،٤٩١--١،٣٧٧،٤٩١صكوك

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مدرجة

٤٢،٣٠٧--٤٢،٣٠٧أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥٣،٦١٩٥٣،٦١٩--صناديق مدارة
٥٣،٠٧٣٥٣،٠٧٣--صناديق خاصة

--١٠٦،٦٩٢١٠٦،٦٩٢

١٠٦،٦٩٢١٤٨،٩٩٩-٤٢،٣٠٧

مطلوبات مالية
٤،٩٠١-٤،٩٠١-)٣٧البدائل الشرعية لمشتقات المبادالت المالية (إيضاح 

الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:
١،٣٣٤،٢٦٢١،٣٣٤،٢٦٢--)٢٢استثمارات عقارية (إيضاح 

٢٦٤،٠٠٠١٠،٣٦٨،٤٧٦-١٠،١٠٤،٤٧٦صكوك-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٨ديسمبر٣١

-١١١-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤٣

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

٤١,٣٦٢تحويل استثمارات في األسهم المدرجة بقيمة : تم٢٠١٧(خالل السنة ٣و٢و١لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 
.)درهم من المستوى الثالث إلى المستوى األولألف

تثمار، وترى إن جزءًا كبيرًا من االستثمارات المصنفة ضمن المستوى الثالث يتم تقسيمها باستخدام مدخالت من مدراء االس
اإلدارة أنه ليس من العملي أن يتم اإلفصاح عن حساسية المدخالت لطرق التقييم المستخدمة.

من مبلغ االفتتاح واالختتام من األصول المالية للمستوى الثالث الذي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة.المصالحةالجدول التالي يبين

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

١٠٦،٦٩٢١٣٢،٦٩٨يناير١في 
)٤١،٣٦٢(-التحويل إلى المستوى األول

٣،٨١٩١٣،٩٤٠المشترياتصافي 
١،٤١٦)٢٠،٧٨٠(في حقوق المساهمينالربح المدرج)الخسارة(

٨٩،٧٣١١٠٦،٦٩٢ديسمبر٣١في 

المساهمات االجتماعية٤٤

ألف درهم ٢٩,٢٣٠كانت المساهمات االجتماعية (بما في ذلك التبرعات واألعمال الخيرية) التي تم دفعها خالل السنة بقيمة 
.٢٠١٨مارس٢١المنعقدة في والتي تم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية

بعد اعتمادهاألف درهم ٣٠,٠٠٠التبرعات واألعمال الخيرية) بقيمة المساهمات االجتماعية (بما في ذلك ، تم تقديم٢٠١٧خالل 
.٢٠١٧إبريل ٢المنعقدة في من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية


