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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤٠ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٢ -

الموحدالمرحليبيان الدخل
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو٣٠المنتهية في والستة أشهرالثالثة أشهر

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح
يةيرادات التشغيلاإل

المضاربة والوكالة معإيرادات من المرابحة و
١٤,٢٤١٨,٢٨٤٢٦,٤٢٤١٨,٧٥٧مؤسسات مالية

اإلجارةإيرادات من المرابحة والمضاربة و
٥١,٠٤١,٥٤٢١,١٢٤,٠٥٣٢,١٢٣,٨٨٠٢,٢٣٧,٤٨٣العمالءمنوالتمويل اإلسالمي اآلخر

إيرادات من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالتكلفة 
٩٢,٩١٦٧٠,٤٠٥١٨٠,٢٠٦١٨١,١٨٣المطفأة 
٦٢٠,٥٥٠٢٥,٣٧٣٤٩,٠١٦٥٠,١٢٧المقاسة بالقيمة العادلةستثماراتمن اإلإيرادات 

١٠,٢٣١٧,٤٤٦١٣,٣٥٨١٣,٤٤٨الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف
٧٢٧٣,٦٥٧٢١٥,٦٧٢٤٩٩,٠٢٧٤٣٢,٥٥٥إيرادات الرسوم والعموالت، صافي

٧٦,٨٢٣٤٣,٦٩٥١٤٨,٢٦٨٢٠,١٠٣جنبيةاألعمالت الإيرادات صرف 
٥,٥٠٣٩,١١٩٩,٦٤٩١٧,٨١٠استثمارات عقاريةإيرادات من

٩,٧٨٢٩١٨٩,٨٦١١,٧٢٩إيرادات أخرى

١,٥٤٥,٢٤٥١,٥٠٤,٩٦٥٣,٠٥٩,٦٨٩٢,٩٧٣,١٩٥

المصاريف التشغيلية
)٧٢٠,٨٩٢()٦٩٩,٤٨٨()٣٥٧,٠٣٤()٣٤٩,٦٧٣(٨تكاليف الموظفين

)٤٠٢,٤٣٦()٤٤٥,١٩٥()٢٠٢,٠١٢()٢٢٢,١٦٣(٩مصاريف عمومية وإدارية
)٧٤,٢٠٣()٨٣,٤٧٣()٣٧,٢٠٠()٤١,٧٣١(االستهالك

)٢٧,٣٧٨()٢٧,١٩٢()١٣,٦٨٩()١٣,٦٥١(٢٤إطفاء موجودات غير ملموسة
)٤٥٠,١٤٠()٣٨٠,٧٦٩()٢٣٣,٩٨٩()٢١٦,٤١٨(١٠، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

)١,٦٧٥,٠٤٩()١,٦٣٦,١١٧()٨٤٣,٩٢٤()٨٤٣,٦٣٦(

للمودعين، قبل التوزيع العملياتالربح من 
٧٠١,٦٠٩٦٦١,٠٤١١,٤٢٣,٥٧٢١,٢٩٨,١٤٦وحملة الصكوك

)٣٠٠,٩٢٨()٢٧٧,٥٩١()١٤٩,٩٩١()١٣٧,٢٦٣(١١للمودعين وحملة الصكوكلتوزيع ا

٥٦٤,٣٤٦٥١١,٠٥٠١,١٤٥,٩٨١٩٩٧,٢١٨قبل الزكاة والضريبةلفترةالربح ل

)٧,٦٨٤()١٦,٩٠٨()٣,٥٣٣()١٢,٧٤٤(الزكاة والضريبة

٥٥١,٦٠٢٥٠٧,٥١٧١,١٢٩,٠٧٣٩٨٩,٥٣٤الربح للفترة بعد الزكاة والضريبة

العائد إلى:
٥٥١,٣١٢٥٠٧,٢٩٦١,١٢٨,٢٣٩٩٨٨,٧٣٧المصرفحاملي أسهم

٢٩٠٢٢١٨٣٤٧٩٧مسيطرةالحقوق غير ال

٥٥١,٦٠٢٥٠٧,٥١٧١,١٢٩,٠٧٣٩٨٩,٥٣٤

للسهم الواحد العائدة  ةوالمخفضةاألساسياألرباح
١٢٠,١٢٥٠,١١٣٠,٣٠٧٠,٢٦٥األسهم العادية (درهم)إلى
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الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو٣٠المنتهية في والستة أشهر الثالثة أشهر

يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح

٥٥١,٦٠٢٥٠٧,٥١٧١,١٢٩,٠٧٣٩٨٩,٥٣٤بعد الزكاة والضريبةلفترةالربح ل

الشامل اآلخرالدخل(الخسارة)

بيان الدخل الموحدإلىالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها 

من تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة(الخسارة) صافي الربح
٣٩٣)١٧٧(٦-٢٩العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٤,٢٠٠()٤,٩٠٠()٤,٢٠٠()٤,٩٠٠(٣٤المدفوعةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

يتم إعادة تصنيفها الحقاً قدالبنود التي 
بيان الدخل الموحدإلى

)٧٨,٥٩٣()٢٢,٣٠٢()١٧,٨٦٣(٢٩١٠,٩١٨ف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبيةفروقات الصر
٢٩,٧٠٠)١٨,٤٠٣(٢٣,٤٢٦)١٤,٧٣٦(٢٩األجنبيةعلى حماية العمليات ربح (خسارة) 
١,٧٢٨١,٨٤١٨,٣٧٦)٥٣٧(٢٩لتدفقات النقديةحماية اعلىالقيمة العادلة بح ر(خسارة) 

)٤٤,٣٢٤()٤٣,٩٤١(٣,٠٩٧)٩,٢٥٥(الشامل اآلخر للفترةالدخل (الخسارة) 

٥٤٢,٣٤٧٥١٠,٦١٤١,٠٨٥,١٣٢٩٤٥,٢١٠إجمالي الدخل الشامل للفترة

إلى:العائد
٥٤٢,٠٥٧٥١٠,٣٩٣١,٠٨٤,٢٩٨٩٤٤,٤١٣المصرفحاملي أسهم

٢٩٠٢٢١٨٣٤٧٩٧مسيطرةغير الحقوق ال

٥٤٢,٣٤٧٥١٠,٦١٤١,٠٨٥,١٣٢٩٤٥,٢١٠
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الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو٣٠المنتهية في أشهرالستة

ملي صكوك الشق األول للمصرفوحاحاملي أسهمالعائد إلى

احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
احتياطي مخاطر 

محتجزةأرباح االئتمان
توزيعات 

أرباح مقترحة

توزيعات أرباح 
لألعمال مقترحة
احتياطيات أخرى الخيرية

صكوك الشق 
اإلجمالياألول

حقوق غير ال
مسيطرةال

حقوق إجمالي
المساهمين

لف درهمأف درهمألف درهمألألف درهملف درهمأف درهمألف درهمأللف درهمألف درهمأف درهمأللف درهمألف درهمأ

٥,٦٧٢,٥٠٠١٥,٤٤٧,٧٩٩١٠,٨٤٢١٥,٤٥٨,٦٤١)٦٨٣,٧٦٨(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٤٩٤,٧٢١٤٠٠,٠٠٠٢,٤٨٧,٠٩٩٧٧٦,٧٨٢٣٠,٠٠٠مدقق–٢٠١٧يناير١الرصيد في 

١,١٢٨,٢٣٩٨٣٤١,١٢٩,٠٧٣- - - - ١,١٢٨,٢٣٩- - - - الربح للفترة
)٤٣,٩٤١(- )٤٣,٩٤١(- )٣٩,٠٤١(- - )٤,٩٠٠(- - - - الشاملة األخرىالخسارة

الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
- - - - ١٧٧- - )١٧٧(- - - - ٢٩خالل الدخل الشامل اآلخر

)١١٧,٠٧٩(- )١١٧,٠٧٩(- - - - )١١٧,٠٧٩(- - - - ٣٠مدرجة-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
)٣٨,٧٩٥(- )٣٨,٧٩٥(- - - - )٣٨,٧٩٥(- - - - ٣٠حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

)٧٧٧,٥٣٢()٧٥٠()٧٧٦,٧٨٢(- - - )٧٧٦,٧٨٢(- - - - - ٣٨مدفوعةتوزيعات أرباح
)٣٠,٠٠٠(- )٣٠,٠٠٠(- - )٣٠,٠٠٠(- - - - - - خيريةاللألعمالمدفوعة توزيعات أرباح

٥,٦٧٢,٥٠٠١٥,٥٦٩,٤٤١١٠,٩٢٦١٥,٥٨٠,٣٦٧)٧٢٢,٦٣٢(- - ٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٤٩٤,٧٢١٤٠٠,٠٠٠٣,٤٥٤,٣٨٧غير مدقق–٢٠١٧يونيو٣٠الرصيد في 

٥,٦٧٢,٠٣٤١٥,٠٦٤,٦٨٣١٠,٥٤٨١٥,٠٧٥,٢٣١)٢١٩,٥٥٧(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٢٩٣,٨٢٠٤٠٠,٠٠٠١,٨٥٨,٨٩٩٧٦٩,٠٢٢٢٠,٠٠٠مدقق–٢٠١٦يناير ١الرصيد في 

٩٨٨,٧٣٧٧٩٧٩٨٩,٥٣٤- - - - ٩٨٨,٧٣٧- - - - الربح للفترة
)٤٤,٣٢٤(- )٤٤,٣٢٤(- )٤٠,١٢٤(- - )٤,٢٠٠(- - - - الشاملة األخرىالخسارة

)١١٧,٠٧٩(- )١١٧,٠٧٩(- - - - )١١٧,٠٧٩(- - - - ٣٠مدرجة–أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
)٣٣,١٣٦(- )٣٣,١٣٦(- - - - )٣٣,١٣٦(- - - - ٣٠حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

٤٦٦- ٤٦٦٤٦٦- - - - - - - - الحركة في صكوك الشق األول
)٧٧٠,٠٢٢()١,٠٠٠()٧٦٩,٠٢٢(- - - )٧٦٩,٠٢٢(- - - - - ٣٨مدفوعةتوزيعات أرباح
)٢٠,٠٠٠(- )٢٠,٠٠٠(- - )٢٠,٠٠٠(- - - - - - خيريةاللألعمالمدفوعة توزيعات أرباح

٥,٦٧٢,٥٠٠١٥,٠٧٠,٣٢٥١٠,٣٤٥١٥,٠٨٠,٦٧٠)٢٥٩,٦٨١(- - ٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٢٩٣,٨٢٠٤٠٠,٠٠٠٢,٦٩٣,٢٢١غير مدقق–٢٠١٦يونيو٣٠الرصيد في 
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الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو٣٠المنتهية في أشهرالستة

الستة أشهر المنتهية 
٢٠١٧يونيو ٣٠في 

الستة أشهر المنتهية 
٢٠١٦يونيو ٣٠في 

ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
١,١٢٩,٠٧٣٩٨٩,٥٣٤للفترةربح ال

تعديالت للبنود التالية:
٢١٥,٦٦٠٦,١٥٢يةاستهالك استثمارات عقار

٧٧,٨١٣٦٨,٠٥١استهالك ممتلكات ومعدات
٢٤٢٧,١٩٢٢٧,٣٧٨إطفاء موجودات غير ملموسة

)١٣,٤٤٨()١٣,٣٥٨(وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة
)٣٤٤()٢٨٦(٦توزيعات األرباحإيرادات 

)١٩,٨٨٠()١٣,٦٤٢(٦مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمن بيع استثمارات ةمحققأرباح 
)٦,٠١٠()٤,٥٨٥(٦على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمحققغير ربح

١٠٣٨٠,٧٦٩٤٥٠,١٤٠، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض
)٩,٥٤٨()١,٩٦٥(ربح من بيع استثمارات عقارية

١,٥٨٦,٦٧١١,٤٩٢,٠٢٥في الموجودات والمطلوبات التشغيليةاتيرقبل التغالتشغيليةرباح األ

)٩٤٨,٢٩٠()١,٧٩٥,٧٧١(مركزية الالمصارففي األرصدة لدى الزيادة
)٨٩٨,٣١٥()٦٥,٠٧٦(لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىاألرصدة وودائع الوكالةفي الزيادة 
)١,٩٢٩(٣,٣٧٥في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية(الزيادة) النقص 

)٥٢٨,٥٠٩(٢,١٩١,٥٨٥آخرفي المرابحة وتمويل إسالمي )الزيادةالنقص (
)١,٢٠٣,٢٥٥()١,١١٣,٥٤٧(في تمويل اإلجارة الزيادة

)٥,٢٥٤,٣٩٣()٦,٥٢١,٨٧٤(مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةشراء استثمارات 
٥,٨٥١,٨٢٦٥,٣٦٠,٤٧٠مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمتحصالت من بيع استثمارات 

)١٥٢,٠٨٩()٤٥٤,٥٥٥(في الموجودات األخرىالزيادة
١,٠٥٥١٢٩,٦٥١في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية الزيادة 
١,٢١٤,٠٠٦٢,٤٤٧,٥٥٩في حسابات المودعينالزيادة

)١٣٧,٨٤٢(٣٧٧,٣٣٨في مطلوبات أخرى)النقصالزيادة (

١,٢٧٥,٠٣٣٣٠٥,٠٨٣النقد من العمليات
)٤,٢٠٠()٤,٩٠٠(٣٤مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

١,٢٧٠,١٣٣٣٠٠,٨٨٣من األنشطة التشغيليةصافي النقد

األنشطة االستثمارية
٦٢٨٦٣٤٤مستلمةتوزيعات أرباح

٦٤٨)١٤,٩٠٣(صافي الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)٣٩٣,٨٤٨()١,٥٣٥,٠٨٩(المدرجة بالتكلفة المطفأةصافي الحركة في االستثمارات 

)١٧,٣٩٥(- إضافات إلى االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف
٦,٦٦٧- توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

٧,٤٠٠٢٣,٩٧٥متحصالت من بيع استثمارات عقارية
)١٦٠,٩٩٢()١٢٦,٦٣٣(شراء ممتلكات ومعدات

)٥٤٠,٦٠١()١,٦٦٨,٩٣٩(المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد

األنشطة التمويلية
)١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩(٣٠مدرجة-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول

)٣٣,١٣٦()٣٨,٧٩٥(٣٠أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي
٤٦٦- مدرجة- األولصكوك الشق من متحصالت

)٧٧٣,٢١٢()٧٨٠,٨٩١(مدفوعةتوزيعات أرباح 

)٩٢٢,٩٦١()٩٣٦,٧٦٥(األنشطة التمويليةالمستخدم فيصافي النقد 

)١,١٦٢,٦٧٩()١,٣٣٥,٥٧١(في النقد وما يعادلهالنقص

٦,٩٤٥,٥١٨٩,٤٨٤,١٩٣يناير ١في النقد وما يعادله

٣٣٥,٦٠٩,٩٤٧٨,٣٢١,٥١٤يونيو٣٠في النقد وما يعادله

العمالءتمويلوالمرابحة والمضاربة مع المؤسسات الماليةوخرىأومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف الربح علىمنالتشغيليةالتدفقات النقديةإن

، هي كما يلي:العمالءالصكوك اإلسالمية وودائع و

٢,٤٨٩,٠٩٥٢,٤٢٥,٧٣٧األرباح المستلمة

٢٣١,٤٦٢٢٥٠,٧٩٤األرباح المدفوعة للمودعين وحاملي الصكوك
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١

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

لسنة ٢القانون االتحادي رقم لقد حل.١٩٩٧لسنة ٩للمرسوم األميري رقم (وتعديالته) ووفقا١٩٨٤ً) لسنة ٨رقم (
.١٩٨٤لسنة ٨، في شأن الشركات التجارية محل القانون االتحادي الحالي رقم ٢٠١٥

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

ية، التي تحرم الربا، ووفقاً لعقود تأسيس الشركات التابعة أعمال المصرف تتم وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالم
للمجموعة.

: ٢٠١٦(فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٨١باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف 
المتحدة باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية وقطر والسودانفي العراقفرع) وثالثة فروع ٨٦

تتضمن نشاطات المختصرة الموحدةالمرحلية. إن هذه البيانات الماليةوالمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة
الشركات التابعة.والمكتب الرئيسي للمصرف، الفروع 

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

.٢٠١٧يوليو ٢٣للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالمختصرة الموحدةالمرحليةاعتماد إصدار البيانات الماليةتم 

تعريفات٢

وتعريفاتها محددة كاآلتي:الموحدةالبيانات الماليةفي المستخدمةالمصطلحات التالية هي 

المرابحـة
) لها وفي حيازتها (حقيقة أو حكماًمملوكاًأو سلعة أو سهماًعينياًهي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصالً

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

االستصناع
مستخدمة المواد الخاصة بهاله تصنعهاهو عقد بين المجموعة (الصانع) والمتعامل (المستصنع) تبيع بموجبه عيناً

ن على مواصفاتها الدقيقة وثمن البيع وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة على المجموعة. تقوم بحيث يتفقا
ول تتعاقد معه ومن ثم تقوم بتسليمها االمجموعة بتطوير (صناعة) العين محل عقد االستصناع بنفسها أو من خالل مق

ليه. للمتعامل بنفس المواصفات المتفق عليها في تاريخ التسليم المتفق ع



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٨-

تعريفات (تتمة)٢

اإلجارة
بذاته (تمتلكه المجموعة أو (أو خدمة) معيناًعينياًعقد تؤجر المجموعة (المؤجر) بموجبه للمتعامل (المستأجر) أصالً

في الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلجارة ألصل عيني بتمليك استأجرته) أو موصوفاً
بتعاقد مستقٍل ناقٍل للملكية.جرالمستأجر األصل المؤ

القـرض الحسـن
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 القرضمبلغ القرض عند أجل القرضنفس

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

متعامل لتبيع له أجزاءا من أو لفترة محدودة تتخذ المجموعة خاللها عدة ترتيبات مع المعين، إما بصفة مستمرة 
تنتهي بتملك المتعامل لمحل المشاركة بشكل كامل (المشاركة المتناقصة). إلى أنحصتها في المشروع بشكل تدريجي

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

المضـاربة
ويقوم الطرف من المال معيناًموعة والمتعامل بحيث يقدم بموجبه أحد الطرفين (رب المال) مبلغاًهي عقد بين المج

اآلخر (المضارب) باستثماره في مشروع أو نشاط معين ويوزع الربح بين الطرفين حسب الحصص المتفق عليها في 
وإال فهي ،أي من شروط عقد المضاربةأو مخالفةو/والتقصير أالعقد، ويتحمل المضارب الخسارة في حالة التعدي 

على رب المال.

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

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

.الرئيسيكالة، وإال فهي على أو مخالفة أي من شروط وبنود عقد الو

الصكوك
في أو موصوفاًشائعة في ملكية أصل معين (مؤجر، أو سيؤجر سواء كان قائماًوية القيمة تمثل حصصاًاوثائق متس

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

مشاركةمالكين لحصتهم الشائعة من األصول المؤجرة، أو من الحقوق أو السلع المترتبة في الذمة، أو من أصول 
الشركة أو المضاربة.
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أساس اإلعداد ٣

بيان االمتثال٣,١) أ(
التقارير المالية الخاص ب٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

.حكام وقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعةألالمرحلية ووفقاً

العرف المحاسبي٣,١)ب(
بالقيمة العادلة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المختصرةالموحدةالمرحلية لية تم إعداد البيانات الما

، والبدائل الشرعية للمشتقات ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمن خالل األرباح أو الخسائر، االستثمارات بالقيمة الع
التي تم إدراجها بالقيمة المعاد و،ممتلكات ومعداتكالمحتفظ بها،المالية والتي تم قياسها بقيمتها العادلة واألرض

تقييمها.

بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم) وهي العملة المختصرةالموحدةالمرحلية البيانات المالية عرضتم 
ألقرب ألف، إال إذا تم اإلشارة إلى غير ذلك.تدوير كل المبالغلقد تم ،لمصرفالوظيفية ل

أساس توحيد البيانات المالية٣,١)ج(

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

نسبة الشراكة
٢٠١٧٢٠١٦بلد المنشأالنشــاط

%٩٥%٩٥اإلمارات العربية المتحدةالوساطة في األسهمخدمات أبوظبي اإلسالمي لألوراق المالية ذ.م.م.شركة 
%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةاستثمارات في العقاراتشركة بروج العقارية ذ. م. م.

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةخدمات العقاراتام بي ام العقارية ذ.م.م
%١٠٠%١٠٠أيبي في خدمات الوساطة في األسهم١أديب انفست 

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةتزويد القوى العاملةشركة كوادر للخدمات ذ. م. م.
%١٠٠%١٠٠المملكة المتحدةالخدمات المصرفية اإلسالميةأديب (المملكة المتحدة) ليمتد

%١٠٠%١٠٠جزر القنال اإلنجليزيشركة ذات غرض خاصاديب هولدينجز (جيرسي) ليمتد*
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ني ليمتداأديب صكوك كومب
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ليمتدIIنياأديب صكوك كومب

--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *Iأديب كابيتال انفست 
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصليمتد *IIأديب كابيتال انفست 

المصرف على تابعة بحكم سيطرةاتشركالهذهوتعتبر، هذه الشركاتأي عقد مباشر في المصرفىليس لد* 
.عملياتها

توحيدتشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عمليات الشركات التابعة التي يكون للبنك عليها سيطرة. يتم
. الشركاتهذهعلىالسيطرةقدرةللمجموعةيصبحبموجبهالذيالتاريخوهواالستحواذ،تاريخعندالتابعةالشركات

.السيطرةهذهعلىالقدرةتتوقفالذيالتاريخفيالتابعةالشركاتتوحيدعنالتوقفيتم

يتم تم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس سنة التقارير المالية للبنك، باستخدام سياسات محاسبية متوافقة. 
واألرباح والخسائر الناتجة من المعامالت بين شركات والمصاريف واإليرادات والمعامالت استبعاد جميع األرصدة 

المجموعة بالكامل. 

وصافيالخسائرأو اإليراداتصافيفيالمصرفقبلمنمملوكةالغيرالحصةمسيطرةيرالغالملكيةحقوقتمثل
الشامل المرحلي الدخلبيانفيمنفصلةًعرضهاويتمللشركات غير المحتفظ بها من قبل المجموعةالموجودات

.المصرفمساهميحقوقعنمنفصلةًالمساهمينحقوقضمنالموحدالمرحلي الماليالمركزبيانوفيالموحد
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(تتمة)أساس اإلعداد ٣

القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

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

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

المالية التالية. ويتم بصورة مستمرة السنواتتقديرات واالفتراضات على المبالغ المعلنة في قد تؤثر تلك األحكام وال
تقييم تلك التقديرات واألحكام وهي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى عديدة. ولتخفيض أثر عامل 

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

في إطار إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة في تطبيق 
ية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات هي نفسها التي تطبق على البيانات المالية الموحدة للسنة السياسات المحاسب

.٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في 

الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

الالزمة إلعداد بيانات مالية المختصرة ال تحتوي على المعلومات واالفصاحاتالموحدةإن البيانات المالية المرحلية 
٣١كاملة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

ال تشير بالضرورة إلى ٢٠١٧يونيو٣٠أشهر المنتهية في الستة. إضافة إلى ذلك، فإن النتائج لفترة ٢٠١٦ديسمبر 
.٢٠١٧ديسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في النتائج

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

:أدناه

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي نفسها المستخدمة في 
.٢٠١٦ديسمبر ٣١تحضير البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

معايير والتعديالت التي تتطلب إعادة إدراج خالل الفترة، قامت المجموعة بالتطبيق المبكر، ألول مرة، بعض ال
البيانات المالية السابقة. وعلى الرغم من ذلك ال تؤثر على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة. 

إن طبيعة وتأثير كل معيار وتعديل جديد تم مناقشتها أدناه:
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-١١-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

تحسين افصاحات األنشطة بنيةتم إصدار المعياربيان التدفقات النقدية (تعديل) ٧معيار المحاسبة الدولي رقم :
المالية ومساعدة المستخدمين في استيعاب مراكز السيولة للشركات المدرجة بشكل أفضل. بموجب المتطلبات الجديدة، 

ا المالية كنتيجة لألنشطة التمويلية مثل التغيرات من التدفقات يتعين على الشركات االفصاح عن التغيرات في مطلوباته
ال يؤثر التعديل على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.النقدية والبنود غير النقدية. 

سبة لموجودات الضريبة المؤجلة امعالجة المحيوضح التعديل ضريبة الدخل (تعديل) ١٢معيار المحاسبة الدولي رقم 
يؤثر ال ة للصكوك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة للمحاسبة، ولكن يتم قياسها بالتكلفة لألغراض الضريبية. بالنسب

التعديل على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 

٢٠١٦-٢٠١٤التحسينات السنوية دورة 
لم تؤثر التحسينات على البيانات المالية .٢٠١٧يناير ١إن التحسينات فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

الموحدة للمجموعة. وتتضمن:

(تعديالت)١٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  يوضح اإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى 
، باستثناء تلك الواردة في ١٢التقارير المالية رقم إلعدادالواردة في المعيار الدولي اإلفصاحتعديل أن متطلبات ال

من أو جزء (أو شركة زميلة شركة ائتالففي شركة تابعة أو الشركة، تنطبق على حصة ١٦ب-١٠الفقرات ب
كمحتفظ بها للبيع. ) مجموعة استبعاد مصنفةالمدرجة ضمنأو () المصنفةأو شركة زميلةائتالفشركة حصتها في

يل على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.يؤثر التعدال

األدوات المالية
االعتراف والقياس

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

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

تتألف تمويالت العمالء للمجموعة من التالي:

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى؛ و·
تمويالت إجارة.·
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(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

(تتمة)األدوات المالية
(تتمة)االعتراف والقياس

بالتطبيق المبكر لمبادئ التصنيف والقياس في المعيار الدولي إلعداد ٢٠١١يناير ١قامت المجموعة ابتداء من 
اإلصدار في ذلك الوقت توافقاً مع األحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد "األدوات المالية" قيد ٩التقارير المالية رقم 
.٩التقارير المالية رقم 

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

العادلة.

التصنيف
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس المرابحة والتمويالت اإلسالمية اآلخرى وتمويالت اإلجارة، كتمويالت العمالء واإلستثمار في صكوك، 
بالتكلفة المطفأة، في تم استيفاء الشرطين التاليين:

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

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

يتم الحقاً قياس الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ما لم تصنف المجموعة 

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

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

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

عتراف الذي قد يظهر من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليها بأسس أو اال
مختلفة. 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠
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(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

(تتمة)األدوات المالية

التصنيف (تتمة)
(تتمة)الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

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

عند االعتراف المبدئي.بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

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

إذا:الخسائر وأتعتبر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

تم شراؤها أساساً لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو·
كانت عند االعتراف المبدئي جزءاً من أداة مالية محددة تديرهما المجموعة معاً ولها دليل على نمط فعلي حديث ·

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

القياس
الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

ناقصاً مخصص انخفاض متضمناً التحويالت واإلستثمارات في الصكوكيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
بما في ،وات والخصوماتويتم إدراج العال.معدل الربح الفعليالقيمة. ويتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة

ها وفقاً لمعدل الربح الفعلي لألداة.ؤلألداة المعنية ويتم إطفاالدفتريةضمن القيمة ،ذلك تكاليف المعاملة األولية

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

مع عدم وجود نية للمتاجرة في المتعاملينعندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة ألحد الموجودات المالية تنشأ 
ة هي المطلوبات التي تفرض على المجموعة التزامات تعاقدية بتقديم مبالغ نقدية أو . المطلوبات الماليالمبالغ المدينة

موجودات مالية أخرى أو استبدال أدوات مالية تحت شروط معينة قد تكون في غير صالح المجموعة. 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-١٤-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

(تتمة)القياس
(تتمة)الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

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

(باسثتناء الدخل المؤجل أو األرباح المتوقعة)المطفأةمالية بالتكلفةيتم إدراج المرابحة والمضاربة مع مؤسسات 
فاض، إن وجد.مخصص االنخناقصاً 

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

ة اإلستصناع في البيانات المالية الموحدة برصيد اليزيد عن المبلغ النقدي المعادل له.يتم قياس وإدراج تكلف

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

ة للمستأجر من خالل عقود مستقلة ناقلة يتم تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجر
لك عند نهاية اإلجارة ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية هذه األصول إلى ذلك اللم

تمثل األصول المؤجرة عقود إيجار تمويلية ألصول لفترات معينة والتي تكون إما قاربت أو تخطت فترة المستأجر.
كبيرة من العمر اإلنتاجي المقدر لهذه الموجودات. يتم إدراج األصول المؤجرة بقيمة مساوية لصافي االستثمار القائم 

االنخفاض.في اإليجار المدرج بما في ذلك الدخل المدرج ناقصاً مخصصات

لة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العاد
في تاريخ كل مركز مالي موحد ويتم من خالل األرباح أو الخسائر يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

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

لة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية بالقيمة العاد
ادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقاً يتم قياس اإلستثمارات في أدوات الملكية مبدئياً بالقيمة الع

باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة تحت بند البيان الموحد االعترافبالقيمة العادلة ويتم 
أصول لإليرادات الشاملة األخرى وتضاف التغيرات المتراكمة القيم العادلة ضمن حقوق المساهمين. عند استبعاد

مالية، فإن تراكم األرباح أو الخسائر والتي تم إضافتها مسبقاً في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة ال يتم إعادة 
تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح محتجزة. ال يتطلب اختبار الموجودات المالية 

لدخل الشامل اآلخر لالنخفاض في القيمة.المقاسة بالقيمة العادلة من خالل ا
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس (تتمة)
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق المالية ذات حركة نشطة بالرجوع إلى األسعار السوقية 

المعلنة.

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

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

الدخل الموحدة عندما ينشأ حق المجموعة في تثمار في أدوات الملكية في بياناألرباح على االستوزيعات يتم إدراج 
من تكلفة االستثمار.لجزءاألرباح، إال إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بوضوح استرداد توزيعات استالم 

من العمالءسالمية أخرىإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت ٥

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٧٦,٦٤٥٨٤,٨١٢١٥٦,٣٧٠١٧٢,١٣٢اتمرابحة مركب
٥٤,٦٥٧٩٩,٢٠٨١١٥,٩٦٧٢٠٧,٢٦٦مرابحة بضائع
٢٧٧,٥٠٨٢٩٠,٦٣١٥٥٩,٩٩٧٥٧٧,١٨١مرابحة أسهم
١٠٢,٣٢٠٩٢,٢٩١٢٠٣,٣٠٠١٧٨,٥٩٨الخير-مرابحة سلع 

٨٣,٥٠٩٨٩,٠٦٢١٧٢,٠٧١١٨١,١١٧المغطاة (مرابحة)سالمية اإلبطاقات ال
١١,٦٨٧١٢,٣٠٢١٩,١٧٥٢٤,١٥١مرابحة أخرى

٦٠٦,٣٢٦٦٦٨,٣٠٦١,٢٢٦,٨٨٠١,٣٤٠,٤٤٥مرابحةالإجمالي 

٢,٥٧٠١٠,٥٩٣١٤,٥٨٣٢٢,٧٠٩المضاربة
٤٣٠,٧٠٦٤٤٣,٠١٩٨٧٨,٦١٢٨٦٩,٨٨٠ةاإلجار

١,٩٤٠٢,١٣٥٣,٨٠٥٤,٤٤٩اإلستصناع

١,٠٤١,٥٤٢١,١٢٤,٠٥٣٢,١٢٣,٨٨٠٢,٢٣٧,٤٨٣
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المقاسة بالقيمة العادلة ستثماراتالدخل من اال٦

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

الدخل من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة  
١٤,٢٤٥١٢,٣٣٧٢٥,٩٤٣٢٣,٠٣٠من خالل الربح أو الخسارة

بالقيمةأرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة 
٥,٤٨٣١٦,٧٢٦١٣,٦٤٢١٩,٨٨٠العادلة من خالل الربح أو الخسارة

مدرجة استثماراتمنمحققغيرح (خسارة) رب
٤,٥٨٥٦,٠١٠)٤,٤٧١()٢,٦٤١(بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٣,١٧٧٤٣٧٤,٥٦٠٨٦٣الدخل من موجودات االستثمار األخرى
٢٨٦٣٤٤٢٨٦٣٤٤دخل توزيعات األرباح

٢٠,٥٥٠٢٥,٣٧٣٤٩,٠١٦٥٠,١٢٧

صافيإيرادات الرسوم والعموالت، ٧

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

عموالتالإيرادات الرسوم و
١٧٠,١٥٣١٤٣,١٦٤٣٢١,١٠٣٢٧٣,٦٧٧البطاقاتوالعموالت علىالرسومإيرادات

٢٨,٣١٣٣١,٨٥٩٥٥,١٦١٥٩,٤٧١بالتجارةالرسوم والعموالت المتعلقة 
١٨,٢٠٨١١,٤٥٠٣٠,٢٥٥٢٢,٨٢٧رسوم خدمات الحسابات

١٥,٩٤٨١٧,٢٧٩٣٢,٩٥٢٣٦,٠٦٢ممتلكاتالمشاريع والرسوم إدارة 
٤٨,٦٦٥٣٧,٠٦١٩٢,١٦٠٧٧,٥٨٩رسوم مشاركة المخاطر واالتفاقية

٤,٨٨٢٥,٣٧٣١٥,٥٠٦١٧,٩٨٠وساطةالرسوم وعموالت 
١١٦,٧٢٩٨٢,٧١٤٢١٧,٦٦٨١٦٤,٧٦٧رسوم وعموالت أخرى

٤٠٢,٨٩٨٣٢٨,٩٠٠٧٦٤,٨٠٥٦٥٢,٣٧٣إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت

مصاريف الرسوم والعموالت
)١٨٧,٦٦٤()٢٠٦,٢٦٣()٩٧,٨٥٥()١١٣,٣٤٢(البطاقاتمصاريف متعلقة برسوم وعموالت
)٣٢,١٥٤()٥٩,٥١٥()١٥,٣٧٣()١٥,٨٩٩(مصاريف رسوم وعموالت أخرى

)٢١٩,٨١٨()٢٦٥,٧٧٨()١١٣,٢٢٨()١٢٩,٢٤١(إجمالي مصاريف الرسوم والعموالت

٢٧٣,٦٥٧٢١٥,٦٧٢٤٩٩,٠٢٧٤٣٢,٥٥٥إيرادات الرسوم والعموالت، صافي



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-١٧-

تكاليف الموظفيـن٨

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣٢١,٧٠٨٣٢٠,٦٣٢٦٣٩,١٣١٦٥١,٩٧٢األجور الرواتب و
١٥,٤٨٥١٨,٢٨٧٣١,٠٥٥٣٦,٣٩٤مكافآت نهاية الخدمة 

١٢,٤٨٠١٨,١١٥٢٩,٣٠٢٣٢,٥٢٦خرىاألموظفين المصاريف

٣٤٩,٦٧٣٣٥٧,٠٣٤٦٩٩,٤٨٨٧٢٠,٨٩٢

مصاريف عمومية وإدارية٩

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣٥,١٧٣٤٠,٤٩٩٧٦,٥٢٥٨٠,٨٥٩ومهنيةقانونيةمصاريف
٦٧,٣٧٣٥٥,٠٩٦١٣٣,٩٩٤١١٣,٤٩٨المبنىمصاريف
٢٦,٥٠٧٣٣,٤٣٥٤٨,٤٨٣٦٠,١٤٨عالناإلوتسويقالمصاريف
١٥,٥٦٧١٧,٥٦٧٣١,٢٧٠٣٦,٢٨١تصاالتاإلمصاريف
٣٤,٤٠٢٢٣,٩٤٩٦٨,٤٧٩٤٩,٢١٣بالتكنولوجيامتعلقةمصاريف
٤٣,١٤١٣١,٤٦٦٨٦,٤٤٤٦٢,٤٣٧أخرىتشغيليةمصاريف

٢٢٢,١٦٣٢٠٢,٠١٢٤٤٥,١٩٥٤٠٢,٤٣٦

، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض١٠

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأإيضاحات

١٦٢٢٠,٤٩٥٤١٣,٥١٦٣٤٨,٢٩٩٣٦٢,٥٣٠آخرإسالميوتمويلمرابحة
٢٥,٩٤٨٩٧,٤٩٢)١٦٠,٣٨٧(١٧١,١٩٧اإلجارةتمويل

)٩,٨٨٢(١٨٤)١٩,١٤٠()٥,٢٧٤(الشطب المباشرالمبالغ المستردة، صافي
-٦,٣٣٨--١٨استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

٢١٦,٤١٨٢٣٣,٩٨٩٣٨٠,٧٦٩٤٥٠,١٤٠



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-١٨-

للمودعين وحملة الصكوكالتوزيع١١

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٤١,٥٨٦٣٦,٥٥٥٨٢,٥٢٥٧٣,٤٩٥حسابات التوفير
٩٥,٦٧٧٩٦,١٥٠١٩٥,٠٦٦١٩٢,٧٩٤حسابات االستثمار
٣٤,٦٣٩-١٧,٢٨٦-حاملي الصكوك 

١٣٧,٢٦٣١٤٩,٩٩١٢٧٧,٥٩١٣٠٠,٩٢٨

ربحية السهم األساسية والمخفضة١٢

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

لمصرف على المتوسط لالعاديةسهماألالمتعلقة بحاملي الفترةالربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح يتم احتساب مبالغ 
خالل الفترة، المعدلة لتأثيرات أي أدوات زائداً المتوسط المرجح لعدد االسهم الفترةالمرجح لعدد األسهم العادية خالل 

، التي قد يكون لها تأثير مخفض.مالية

ب اإليرادات للسهم:يعكس التالي اإليرادات وبيانات األسهم المستحوذة في احتسا

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦اتإيضاح

٥٥١,٣١٢٥٠٧,٢٩٦١,١٢٨,٢٣٩٩٨٨,٧٣٧)درهمألف(األسهمحامليلالعائدلفترةلربحال
مدرجة-الشق األولصكوكعائد لالالربح: ناقصاً

)١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩(٣٠(ألف درهم)
-الشق األولصكوكعائد لالالربح: ناقصاً

)٣٣,١٣٦()٣٨,٧٩٥()٣٣,١٣٦()٣٨,٧٩٥(٣٠(ألف درهم)حكومة أبوظبي

خصمبعدالعادية األسهمحامليعائد لالفترةللربحال
٣٩٥,٤٣٨٣٥٧,٠٨١٩٧٢,٣٦٥٨٣٨,٥٢٢)درهمألف(األولالشقبصكوكالربح المتعلق

٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠)ألف(الصادرةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسط

٠,١٢٥٠,١١٣٠,٣٠٧٠,٢٦٥)درهم(للسهموالمخفضاألساسيالعائد

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-١٩-

النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية١٣

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢,١٨٥,٩٦٨١,٧٤٥,٩٠٦النقد في الصندوق

األرصدة لدى المصارف المركزية:
٩١١,٣٢٦٨٦٠,٢٩٥الحسابات الجارية-
١١,٧٦٣,٤٠٨١١,٠٧١,١٩٣نظاميةودائع -
٥,٢٠٥,٢٢٧٦,١٠٠,٩٤٥شهادات اإليداع اإلسالمية-

٢٠,٠٦٥,٩٢٩١٩,٧٧٨,٣٣٩

الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي مع المصرف بيجب على المصرف اإلبقاء على ودائع إلزامية حسب الطلب 
. إن هذه الودائع اإللزامية ليست متاحة لالستخدام في عمليات والعراقإلمارات العربية المتحدةلكل من االمركزي

الحسابات الجارية ال تدفع النقد في الصندوق والمركزي. إن المصرفالمصرف اليومية وال يمكن سحبها إال بموافقة 
أساس هي تقوم علىوتدفع عليها عوائد،ةعوائد وفقاً للشريعة اإلسالمية. أما شهادات اإليداع اإلسالميةأيعليها

.والمصرف بائعاًاالستثمار في مرابحات السلع الدولية التي يكون فيها المصرف المركزي مشترياً

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

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٨,٧٣٣,٧٦٤١٨,٦١٣,٦٢٦اإلمارات العربية المتحدة
١,١٤٣,١٩٤١,٠٧٧,٣٥٣الشرق األوسطباقي 

٦١٤٦٥٦أوروبا
١٨٨,٣٥٧٨٦,٧٠٤أخرى

٢٠,٠٦٥,٩٢٩١٩,٧٧٨,٣٣٩

ومؤسسات مالية أخرىإسالميةودائع الوكالة لدى مصارفاألرصدة و١٤

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢٣٤,٩٤٩٢٧٧,٤٨٥حسابات جارية
٣,٢٣٧,٢٥٧٣,٩٦٨,٦٧٣ودائع وكالة 

٣,٤٧٢,٢٠٦٤,٢٤٦,١٥٨



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٢٠-

(تتمة)ومؤسسات مالية أخرىإسالميةودائع الوكالة لدى مصارفاألرصدة و١٤

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

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

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢,١٥٨,٥٠١٢,١٣٢,٤٨٧اإلمارات العربية المتحدة
٣٦,٣٠٢٧٨٤,٥٣٥الشرق األوسطباقي 

٤٦,٤٤٦١١٣,٨٤٤أوروبا
١,٢٣٠,٩٥٧١,٢١٥,٢٩٢أخرى

٣,٤٧٢,٢٠٦٤,٢٤٦,١٥٨

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٩٢٢,٩٠٧١,٥٧٠,٤٠٧مرابحة
٥٠٩٢٥٧,٣٠٣مضاربة

٩٢٣,٤١٦١,٨٢٧,٧١٠
)٦٤,٩٢٩(-في القيمةناقصاً: مخصص االنخفاض

٩٢٣,٤١٦١,٧٦٢,٧٨١

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

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٦٤,٩٢٩١٩٤,٧٤٠بداية الفترةفي 
)٢٣,٣٣٠(-العكس للفترة

)١٠٦,٤٨١()٦٤,٩٢٩(المشطوب خالل الفترة

٦٤,٩٢٩-نهاية الفترةفي 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٢١-

(تتمة)مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

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

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٧٨٧,٤٢٧١,٥٦١,٣٤١اإلمارات العربية المتحدة
١٣٥,٤٨٠٢٢٨,١٥٣الشرق األوسطباقي 

٩,٠٦٦-أوروبا
٥٠٩٢٩,١٥٠أخرى

٩٢٣,٤١٦١,٨٢٧,٧١٠

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٦,٣١٣,٨٦٨٦,٥٤٤,٠١٧المركباتاتمرابح
٥,٩٩٢,٦١٤٦,٧٨٨,٣٤٤البضائعاتمرابح
١٧,٥١٩,٥٠٣١٨,٣٦٩,٦٠٤األسهماتمرابح
٨,١٥٥,٨٥٥٨,٢٧٧,٨٥٠الخير–السلعاتمرابح

١٦,٢٧٧,٧٥٧١٦,٥٤٠,٨٣٨)(مرابحةالبطاقات اإلسالمية المغطاة
١,٩٥٩,٧٦٣٢,٠٣٢,١٧١أخرىاتمرابح

٥٦,٢١٩,٣٦٠٥٨,٥٥٢,٨٢٤اتالمرابحإجمالي

٦٠,٥٨١١,١٢٨,٥١٨مضاربة
١٣٧,٦٦٧١٣٦,٠٩٧استصناع

٣١٣,٩٧٥٢٤٥,١٤٦تمويالت مدينة أخرى

٥٦,٧٣١,٥٨٣٦٠,٠٦٢,٥٨٥إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)٢١,٨٩٤,٧٣٠()٢١,١٩٦,١٤٨(على المرابحةالمؤجلةاإليراداتناقصاً: 

٣٥,٥٣٥,٤٣٥٣٨,١٦٧,٨٥٥
)١,٨٢١,٧٦٩()١,٧٢٩,٤١٧(في القيمةناقصاً: مخصص االنخفاض

٣٣,٨٠٦,٠١٨٣٦,٣٤٦,٠٨٦



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٢٢-

(تتمة)مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

كما يلي:الفترةخالل في القيمة لقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض 

(مدققة)٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٧٣١يونيو٣٠
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩٦٩٣,٦٧٠١,١٦٧,١٨٠١,٨٦٠,٨٥٠بداية الفترةفي 
للفترة(العكس)المحمل

٧٥٥,٦٣٦)١٩٨,٥٦٥(٣٤٨,٢٩٩٩٥٤,٢٠١)٦,٧٥١(٣٥٥,٠٥٠)١٠(إيضاح 
---)١٢٤,٩٠٠()١٢٤,٩٠٠(-تعديالت أخرى
)٧٩٤,٧١٧(-)٧٩٤,٧١٧()٣١٥,٧٥١(-)٣١٥,٧٥١(السنةالمشطوب خالل

٨٩٢,٤٥٣٨٣٦,٩٦٤١,٧٢٩,٤١٧٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩نهاية الفترةفي 

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

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٦١٩,٠٧١٦٧٤,٦٧٤القطاع العام

٤,١٥١,١١٤٦,٢٧٥,٩٦٨شركات
١٨٠,٠٨٨١٦٢,١٥٠ماليةمؤسسات 

٢٩,٧٢١,٥٨١٢٩,٨٦٨,١٨٤أفراد
٨٦٣,٥٨١١,١٨٦,٨٧٩شركات صغيرة ومتوسطة

٣٥,٥٣٥,٤٣٥٣٨,١٦٧,٨٥٥

:القطاع الجغرافي
٣٤,١٣٥,٤٨٤٣٦,٦٤١,٨٥٥اإلمارات العربية المتحدة

٩٤٤,٦٢٢٩٥٠,٢٩٧الشرق األوسطباقي 
٢٠٦,٢٣٦٢٠١,٨٦٥أوروبا
٢٤٩,٠٥٣٣٧٣,٨٣٨أخرى

٣٥,٥٣٥,٤٣٥٣٨,١٦٧,٨٥٥



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٢٣-

تمويالت إجارة١٧

تمثل تمويالت اإلجارة صافي االستثمار في الموجودات التأجيرية للفترات التي إما تعادل أو تغطي اجزاء رئيسية من 
يتضمن التوثيق تعهد منفصل عن البنك لبيع الموجودات المؤجرة للمستأجر عند األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات. 

استحقاق عقد اإليجار.

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:ذمم عقود اإليجار المستقبلية المدينة هو كما يليإجمالي إن 
٨,٦٥٩,٤١١٨,٩٥٢,٧٩٣مستحقة خالل سنة

٢٠,٩١١,٣٠٢٢٢,٠٤٦,٤٦٦مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة
٣٢,٨٢٢,٨٣٢٢٦,٠٤١,٤٥٥مستحقة بعد خمس سنوات

٦٢,٣٩٣,٥٧٥٥٧,٠٤٠,٧١٤إجمالي تمويالت اإلجارة
)١٣,٨٣٩,٣٨٤()١٨,١٩٢,٦٣٨(ناقصاً: اإليرادات المؤجلة

٤٤,٢٠٠,٩٣٧٤٣,٢٠١,٣٣٠المدينةدفعات اإليجاردنى ألصافي القيمة الحالية 
)١,٣٣٦,٨٩٤()١,٢٤٨,٩٠٢(في القيمةنخفاض االناقصاً: مخصص 

٤٢,٩٥٢,٠٣٥٤١,٨٦٤,٤٣٦

كما يلي:الفترةخالل في القيمة لقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض 

(مدققة)٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٧٣١يونيو ٣٠
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤٢٨٧,٠٤١٨٤٧,٢٤٨١,١٣٤,٢٨٩بداية الفترةفي 
للفترة(عكس) المحمل 

٢٥,٩٤٨١٣٢,٤٧٤٨٠,٤٦٠٢١٢,٩٣٤)٦٠,٢٥٢(٨٦,٢٠٠)١٠(إيضاح 
)١٠,٣٢٩(-)١٠,٣٢٩()١١٣,٩٤٠(-)١١٣,٩٤٠(الفترةالمشطوب خالل

٣٨١,٤٤٦٨٦٧,٤٥٦١,٢٤٨,٩٠٢٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤نهاية الفترةفي



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٢٤-

تمويالت إجارة (تتمة)١٧

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

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
-٣٧٧,١٠١القطاع الحكومي

٤,٥٢٥,٩٢٩٤,٩٣٠,٧٥٨القطاع العام
١٩,٥٢٤,٦٣٨١٩,٢٢٤,٨٨١شركات

١٩,٤٣٣,٠٠٠١٨,٤٦٢,٤٠٤أفراد
٢٠٩,١٣٧٢٨٠,٧٥٣شركات صغيرة ومتوسطة

١٣١,١٣٢٣٠٢,٥٣٤مؤسسات غير ربحية
٤٤,٢٠٠,٩٣٧٤٣,٢٠١,٣٣٠

:الجغرافيالقطاع 
٤٢,١٦٠,٢٠٧٤١,٠٩٨,١١٠اإلمارات العربية المتحدة

١,٠٧٢,٣٠٩١,٠٦٦,٤٣٥الشرق األوسطباقي 
٣٣٩,٣٠٦٣٢١,٨١١أوروبا
٦٢٩,١١٥٧١٤,٩٧٤أخرى

٤٤,٢٠٠,٩٣٧٤٣,٢٠١,٣٣٠

المطفأةبالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية استثمارات١٨

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٠,٥٩٢,٠٦٥٩,٠٦٣,٣١٤صكوك



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٢٥-

(تتمة)المطفأةبالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية استثمارات١٨

كما يلي:الفترةخالل في القيمة لقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض 

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٩٨,٢٧٧٩٨,٢٧٧بداية الفترةفي 
-٦,٣٣٨)١٠للفترة (إيضاح المحمل 

١٠٤,٦١٥٩٨,٢٧٧نهاية الفترةفي 

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٧,٥٧٩,٩٩٤٦,٦٨٥,٦١٧اإلمارات العربية المتحدة
١,٧٤٥,٧٤٢١,٢٩٥,٢٥٤الشرق األوسطباقي 

٩٦,٥١٩٩٢,٢٨٤أوروبا
١,٢٧٤,٤٢٥١,٠٨٨,٤٣٦أخرى

١٠,٦٩٦,٦٨٠٩,١٦١,٥٩١

مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٢٤٤-أسهم
١,٩٥١,٧٤٩١,٢٦٣,٢٣٠صكوك

١,٩٥١,٧٤٩١,٢٦٣,٤٧٤

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مدرجةاستثمارات
اآلخر

استثمارات مدرجة
٥٧٠٧٥٦أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥٤,٥٥٩٥٢,٠٨٨مدارةصناديق

٩٣,٠٥١٨٠,٦١٠صناديق خاصة

١٤٧,٦١٠١٣٢,٦٩٨

١٤٨,١٨٠١٣٣,٤٥٤

٢,٠٩٩,٩٢٩١,٣٩٦,٩٢٨



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٢٦-

(تتمة)مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٢٠١٧يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٩٤٦,٨٣٦٩٠٩,٦٨٩اإلمارات العربية المتحدة
٩٠,٦٣٥٨٤,٠٣٨الشرق األوسطباقي 

١٦٦١٥٩أوروبا
١,٠٦٢,٢٩٢٤٠٣,٠٤٢أخرى

٢,٠٩٩,٩٢٩١,٣٩٦,٩٢٨

ائتالفوشركاتاستثمارات في شركات زميلة٢٠

٢٠١٧يونيو ٣٠
مدققة
٢٠١٦ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٧٧٢,٤٨٤٧٥٣,٥٤١استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف

كما يلي:هي يونيو٣٠كما في وشركات ائتالف ةشركات زميلإن تفاصيل استثمار المصرف في

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٧٢٠١٦

%%
الشركات الزميلة

التأمين اإلسالمي٤٢٤٢اإلمارات العربية المتحدةش م ع –أبوظبي الوطنية للتكافل 
مصرف إسالمي٢٧٢٧البوسنةدي.ديبنك البوسنة الدولي

شركات ائتالف
مصرف أبوظبي اإلسالمي

مصر (اس.ايه.أي)–
مصرف تجاري (قيد التحويل٤٩٤٩جمهورية مصر العربية

إلى مصرف إسالمي)
اإلسالميتمويل األفراد٥١٥١المملكة العربية السعوديةشركة السعودية للتمويل ش.م.م

صرف العمالت٥١٥١اإلمارات العربية المتحدةعرب لينك لتحويل األموال ش.م.خ
أبوظبي اإلسالمي ميرشنت
أكوايرينغ مومباني ذ.م.م 

االستحواذ التجاري٥١٥١اإلمارات العربية المتحدة



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٢٧-

عقاريةاستثمارات ٢١

كالتالي:الفترةكانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل 

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
درهمألف ألف درهم

التكلفة:
١,٢٩١,٦٤٣٣١٦,٢٣٧بداية الفترةفي اإلجماليالرصيد
٩٩٤,٤٨٥-من موجودات أخرىتحويل

)١٩,٠٧٩()٩,٣٤٨(استبعادات 

١,٢٨٢,٢٩٥١,٢٩١,٦٤٣نهاية الفترةفيالرصيد اإلجمالي 
)٢٨,١٨٨()٢٤,٢٧٥(في القيمةنخفاضالناقصاً: مخصص ا

١,٢٥٨,٠٢٠١,٢٦٣,٤٥٥نهاية الفترةفيالرصيد صافي 

:االستهالك المتراكم
٥٥,٤٦٤٤٦,٧٩١بداية الفترةالرصيد في 

٥,٦٦٠١١,٧٤٩لفترةلالمحمل 
)٣,٠٧٦(-باالستبعاداتالمتعلق 

٦١,١٢٤٥٥,٤٦٤نهاية الفترةالرصيد في

١,١٩٦,٨٩٦١,٢٠٧,٩٩١القيمة الدفترية في نهاية الفترةصافي 

، والمؤجرة تحت عقود تأجير تشغيلية، العقاريةإيجارات الممتلكات المكتسبة للمجموعة من االستثمارات إيرادات إن 
.٢٠١٧يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في ألف درهم)٢٠١٦:٨,٢٦٢يونيو ٣٠ألف درهم (٧,٦٨٤قد بلغت 

:كما يليهي الفترةالحركة في مخصص اإلنخفاض خالل كانت 

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٢٨,١٨٨٢٣,٣٢٥بداية الفترة فيالرصيد
٤,٩٨١-المحمل للفترة

)١١٨()٣,٩١٣(اتالمتعلق باالستبعاد

٢٤,٢٧٥٢٨,١٨٨في نهاية الفترةالرصيد

:كما يليهو العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات إن 

١,٢١٢,٩٥٧١,٢٢٧,٩٦٥اإلمارات العربية المتحدة
٨,٢١٤٨,٢١٤الشرق األوسطباقي 

١,٢٢١,١٧١١,٢٣٦,١٧٩



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٢٨-

قيد التطويرعقارات٢٢

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٨٣٧,٣٨١٨٣٧,٣٨١عقارات قيد التطوير

ألف ٨٠٠,٠٠٠: ٢٠١٦ديسمبر ٣١ألف درهم (٨٠٠,٠٠٠دفترية بلغت بقيمة ارض قيد التطوير العقاراتتتضمن 
درهم) مملوكة من قبل شركة تابعة للمصرف.

قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة.العقاراتجميع إن 

موجودات أخرى٢٣

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٤٨,٨٦٩١٢٩,٣٣٦مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء ممتلكات
٣٩٩,٩٨٥٢٨٣,٨٠٤قبولأوراق

٢٩٩,٠٩٤٢٩٥,١٩٣مطالباتتسوية من مستحوذ عليهاموجودات 
٣٢٦,٢٣٢٢٧٨,٥٨٠ذمم تجارية مدينة 

٧٤٨,٧٠٣٧٣٦,٧٩٨مصاريف مدفوعة مقدماً
١٧١,١٤٥١٢٨,٠٤٦مستحقةأرباح

٢٩,٣٥٢١٧,٠٠٠ولينامبالغ مدفوعة مقدماً لمق
١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدماً 

-٣٠٤العادلة الموجبة للبدائل الشرعية لمشتقات األدوات الماليةالقيمة 
٩٧٥,٨٥٥٦٧٦,٢٢٧أخرى

٣,١٨٣,١٦٤٢,٧٢٨,٦٠٩
)٣٢,٩٤٢()٣٢,٩٤٢(في القيمةناقصاً: مخصص االنخفاض 

٣,١٥٠,٢٢٢٢,٦٩٥,٦٦٧
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-٢٩-

(تتمة)موجودات أخرى٢٣

كما يلي:الفترةخالل في القيمةمخصص االنخفاضفيكانت الحركة 

مبالغ مدفوعة مقدماً 
لشراء ممتلكات

موجودات إنشاء 
مستحوذ عليها
مقابل تسوية 

اإلجماليأخرىذمم تجارية مدينة مطالبات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧,٨٠٩٢٥,١٣٣٣٢,٩٤٢--مدققة–٢٠١٧يناير ١في
-----للفترةالمحمل 

٧,٨٠٩٢٥,١٣٣٣٢,٩٤٢--غير مدققة–٢٠١٧يونيو٣٠في 

١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٠,٦٤٣-٢٥٥,٨١٠مدققة–٢٠١٦يناير ١في 
١,٢٥٠١٧,٩٠١-١٦,٦٥١-لسنةلالمحمل

)٢٧٥,٦٠٢(-)٣,١٤١()١٦,٦٥١()٢٥٥,٨١٠(خالل السنةالمشطوب

٧,٨٠٩٢٥,١٣٣٣٢,٩٤٢--مدققة-٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

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

للمطالبة (صافي مخصص االنخفاض في القيمة) كما في تاريخ التحويل.

الشهرة والموجودات غير الملموسة٢٤

موجودات أخرى غير ملموسة
اإلجماليودائع أساسيةعالقات العمالءالشهرة

ألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهم

١٠٩,٨٨٨٢٥٨,٣٩٧٥١,٨٥١٤٢٠,١٣٦مدققة–٢٠١٧يناير ١في
)٢٧,١٩٢()٤,٥٣٩()٢٢,٦٥٣(-اإلطفاء خالل الفترة

١٠٩,٨٨٨٢٣٥,٧٤٤٤٧,٣١٢٣٩٢,٩٤٤غير مدققة–٢٠١٧يونيو ٣٠في 

١٠٩,٨٨٨٣٠٣,٩٩٧٦١,٠٠٧٤٧٤,٨٩٢مدققة- ٢٠١٦يناير ١في 
)٥٤,٧٥٦()٩,١٥٦()٤٥,٦٠٠(-اإلطفاء خالل السنة

١٠٩,٨٨٨٢٥٨,٣٩٧٥١,٨٥١٤٢٠,١٣٦مدققة–٢٠١٦ديسمبر٣١في 

الشهرة
والتي تمثل أدنى مستوى داخل للمصرفام التشغيليلة ي القيمة، يتم توزيع الشهرة لألقساالنخفاض فاختبارلهدف 

اض اإلدراة الداخلية.الشهرة ألغروالذي يتم من خالله مراقبة المصرف
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(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٣٠-

الشهرة والموجودات غير الملموسة٢٤

موجودات غير ملموسة أخرى

يمثل األصل غير الملموس لعالقات العمالء القيمة العائدة لألعمالالعمالء
العمالء القيمة العائدة لألعمال المتوقع أن تمثل الموجودات الغير ملموسة لعالقات عالقات العمالء

تتولد من العمالء الذين كانوا موجودين في تاريخ االستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة 
لعالقات العمالء، تم اعتبار عمالء البطاقات المغطاة بشكل منفصل، نظراً الختالف 

قات أن تولد دخل مادي بيانات المخاطر والعالقات والوالء. من المتوقع من هذه العال
متكرر على شكل إيرادات عمالء، رسوم وعموالت.

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 

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

قيمة الودائع األساسية غير الملموسة.

ماليةمبالغ مستحقة لمؤسسات ٢٥

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٢٤٢,١٦٦١,٠٢٧,٦١٦حسابات جارية
١,٧٥٨,٧٧١٣,٧٥٨,٣٣٠ودائع استثمارية

٣,٠٠٠,٩٣٧٤,٧٨٥,٩٤٦
المصرف المركزي لدولة اإلمارات–الحساب الجاري 
٣٠٦,٧٠٥٣٦٨,٢٦٩العربية المتحدة

٣,٣٠٧,٦٤٢٥,١٥٤,٢١٥
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حسابات المودعين٢٦

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٣٢,٣٩٨,٦١٣٣١,٢٢٥,١١٤حسابات جارية
٦٧,١٤٤,٣٠٣٦٧,١٣٤,٢١٩حسابات االستثمار

٤٩٠,٢٣٢٤٥٤,٤١٩احتياطي تعديل األرباح

١٠٠,٠٣٣,١٤٨٩٨,٨١٣,٧٥٢

كما يلي:للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح 

٤٥٤,٤١٩٣٩٤,٣٦٤بداية الفترةفي 
٣٥,٨١٣٦٠,٠٥٥للفترةاألرباح الحصة من

٤٩٠,٢٣٢٤٥٤,٤١٩نهاية الفترةفي 

:كما يليوحسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي هإجمالي إن توزيع 

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٧,٠٠٦,٣٧٩٦,٦٩٥,٤٤١القطاع الحكومي
٥,٩٤٤,١٩٥٨,٥٠٦,١٣٣القطاع العام

١٥,٢٧٥,٥٠٦١٦,٢٤٨,١٧٤شركات
١,٢٨٨,٧١٨٦٩٤,١٩٧مؤسسات مالية

٥٥,٥٢٢,٤٨٥٥٣,١٠٥,٧٥٣أفراد
١٢,٤٥٥,٩٧٦١٠,٦٣٨,٦٥٣صغيرة ومتوسطة الحجمشركات 

٢,٥٣٩,٨٨٩٢,٩٢٥,٤٠١مؤسسات غير ربحية

١٠٠,٠٣٣,١٤٨٩٨,٨١٣,٧٥٢

احتياطياتمتطلبات بعد اقتطاع ، التوفيرحسابات بما في ذلك يقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار 
.المجموعةمن قبلومتطلبات السيولةوالسودان والعراقاإلماراتفي ةرف المركزيامصال

التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد، فقط في حال يتحمل الخسارةفإن المصرف االستثماربودائعفيما يتعلق 
.الموكل(الرئيسي) أو )رب المالالمانح (وإال فهي على 
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ات أخرىمطلوب٢٧

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٥٣١,٥٠٤٤٠٦,١٢٨ذمم تجارية دائنة
٣٩٩,٩٨٥٢٨٣,٨٠٤قبولأوراق

٢٤٨,٠٤٩٢٣٧,٧٣٣لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 
٤٦٩,٩٠٠٤٦١,٦١٧شيكات بنكية

٣٢٢,٠٨١٣٦٤,٠٢٩أخرىومصاريفالموظفين آتمخصص مكاف
٢٨,٣٦٤٢٨,٨٨٩دائنةمحتجزات

١٢٩,٧١٥١٨٧,٤٩٢المتعاملينمبالغ مستلمة مقدماً من 
٣٨١,٥٥١٢٦٩,٢٩٩مصاريف مستحقة

١١١,٥٠٨١١٤,٨٦٧أرباح موزعة غير مطالب بها
١٥٩,٣٥٢١٦٤,٩٩٥إيرادات مؤجلة

٤,٣٨٩٥,٨٧٣حساب األعمال الخيرية
٢٢,٧٣٣٧,٢٠٦حساب التبرعات

١,٦٤٥-الماليةاألدوات لمشتقات للبدائل الشرعية القيمة العادلة السالبة 
٤٩٧,٠٢٤٣٢٩,٥٤٠أخرى

٣,٣٠٦,١٥٥٢,٨٦٣,١١٧

رأس المـال٢٨

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

رأس المال المصرح به:
ألف) سهم عادي٤,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٦ألف (٤,٠٠٠,٠٠٠

٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٦بقيمة درهم واحد لكل سهم (

والمدفوع بالكامل:الصادررأس المال 
ألف) سهم عادي٣,١٦٨,٠٠٠: ٢٠١٦ألف (٣,١٦٨,٠٠٠

٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠سهم): درهم واحد لكل ٢٠١٦بقيمة درهم واحد لكل سهم (



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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احتياطيات أخرى٢٩

التغيرات المتراكمة 
في القيم العادلة

احتياطي إعادة
األراضيتقييم

تحويلاحتياطي 
اإلجماليالحمايةاحتياطي العمالت األجنبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة منفيالحركةصافي 
)١٧٧(- - - )١٧٧(خالل الدخل الشامل اآلخر

الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
١٧٧- - - ١٧٧الشامل اآلخر

)٢٢,٣٠٢(- )٢٢,٣٠٢(- - األجنبية، صافيلعمليات اتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 
)١٨,٤٠٣(- )١٨,٤٠٣(- - العمليات األجنبيةحمايةعلىالخسارة

١,٨٤١١,٨٤١- - - التدفقات النقديةحمايةعلىفي القيمة العادلة الربح

)٧٢٢,٦٣٢(١١٧)٧٥٢,٣٦٩(١٩٢,٧٠٠)١٦٣,٠٨٠(غير مدققة–٢٠١٧يونيو ٣٠في 

)٢١٩,٥٥٧()١١,٦٥٧()١٩٦,١١٣(١٤٣,٠٠٠)١٥٤,٧٨٧(مدققة–٢٠١٦يناير ١في 

صافي الحركة في تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
٣٩٣---٣٩٣خالل الدخل الشامل اآلخر

)٧٨,٥٩٣(-)٧٨,٥٩٣(--األجنبية، صافيلعمليات اتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 
٢٩,٧٠٠-٢٩,٧٠٠--الربح على حماية العمليات األجنبية

٨,٣٧٦٨,٣٧٦---التدفقات النقديةحمايةعلىفي القيمة العادلة الربح

)٢٥٩,٦٨١()٣,٢٨١()٢٤٥,٠٠٦(١٤٣,٠٠٠)١٥٤,٣٩٤(غير مدققة–٢٠١٦يونيو ٣٠في 

صكوك الشق األول٣٠

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٣,٦٧٢,٥٠٠٣,٦٧٢,٥٠٠مدرجة-صكوك الشق األول
٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 

٥,٦٧٢,٥٠٠٥,٦٧٢,٥٠٠

مدرجة-صكوك الشق األول
متوافقة مع الشريعة مدرجة-من الشق األولالمصرف بعملية إصدار لصكوكقام ، ٢٠١٢نوفمبر١٩في 

الصكوك بعد موافقة . تم اصدار هذه دوالر أمريكي)مليار١ألف درهم (٣,٦٧٢,٥٠٠بقيمة اإلسالمية ("الصكوك") 
تم تكبد تكلفة .٢٠١٢أكتوبر ٢١ي الذي انعقد في مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العمومية الغير عاد

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

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

إن الصكوك مدرجة في سوق لندن غير ضمان من جانب المصرف وفقاً لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.
("تاريخ اإلسترداد ٢٠١٨كتوبر أ١٦الفترة المنتهية في قابلة لالسترداد من قبل المصرف بعدلألوراق المالية وهي

%٦,٣٧٥هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربة ربح يكون وألولي") أو أي تاريخ دفع للربح وفقاً لحاالت معينة،ا
ربح المتوقع السنوات، ويقدر ستالمكونة من يةخالل الفترة األولسنوات ٦في نهاية كل سنوي وتدفع بشكل نصف

في بيان الموزعة. سيتم إظهار دفعات األرباح%٥,٣٩٣متوقع منزائداً هامشسنوات٦يبور إبيةاألولالفترة بعد 
.الموحدساهمينالتغيرات في حقوق الم

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

أية أرباح، أو (ب) التي تستوجب عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع 
االسترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على أي أوراق مالية خاصة بالمصرف أو أي 
حقوق ملكية لجهة إصدار أخرى مساوية للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على 

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

حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 
، وتماشيا مع برنامج حكومة أبوظبي لتعزيز المالءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية، ٢٠٠٩بريل إ١٦في 

") لصالح دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي بقيمة الحكوميةلشق األول ("الصكوكأصدر المصرف صكوك من ا
من قبل المساهمين خالل االجتماع الحكوميةمليار درهم. تمت الموافقة على إصدار هذه الصكوك٢اسمية بلغت 

.٢٠٠٩مارس٢٢الغير عادي والذي عقد يوم 

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

نوياً س%٦هو الحكوميةالربح المتوقع لهذه الصكوكيكون وقابلة لالسترداد من قبل المصرف وفقاً لحاالت معينة،
شهور ٦خالل الفترة األولى المكونة من خمس سنوات، ويقدر الربح المتوقع بعد هذه السنوات الخمس األولى بإيبور 

في الموزعة. وسيتم توزيع األرباح المحققة على شكل نصف سنوي. سيتم إظهار دفعات األرباح%٢,٣زائداً هامش 
.الموحدالمساهمينبيان التغيرات في حقوق 

يحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي أرباح على المضاربة وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر هذا 
الحدث تخلفاً عن سدادها. في حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم بتوزيع األرباح أو في حال األحداث التي 

) (ب) تستوجب  عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف:  أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو 
االسترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جهة إصدار مساوية للصكوك أو أقل 

في كل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم
حالة من هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٣٥-

التزامات ومطلوبات طارئة٣١

إن االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية تشمل االلتزامات بتقديم وتوفير التسهيالت االئتمانية اإلسالمية 
المصرف.متعامليضمان وكذلك أوراق القبول المخصصة لتلبية متطلبات واالعتمادات المستندية وخطابات ال

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

الممكن انتهاء االلتزامات دون سحب أو استخدام التسهيالت، فإن مجموع مبالغ تلك العقود ال يمثل بالضرورة 
المتطلبات النقدية المستقبلية.

وخطابات الضمان وأوراق القبول بصرف دفعات نيابة عن عمالئه في خطابات االعتماديلتزم المصرف بموجب 
بالوفاء بالتزاماته وفقاً لشروط العقد.المتعاملحالة عدم قيام 

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

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

ةالمطلوبات الطارئ
٢,٦٨٦,٥٤٩٢,٠٢٥,٦٨٠خطابات االعتماد
٩,٥٤١,٩٨٧٩,٧٤٧,٢٨٢خطابات ضمان

١٢,٢٢٨,٥٣٦١١,٧٧٢,٩٦٢

االلتزامات
٤٨٢,٩٧٢٣٨٦,٩٣٩مسحوبةالغير التزامات التسهيالت 

٣١٨,٧٢٢٣١٢,٧٣٨مصاريف رأسمالية مستقبلية
٩,١٨٣١١,٤٣٦قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 

٨١٠,٨٧٧٧١١,١١٣

١٣,٠٣٩,٤١٣١٢,٤٨٤,٠٧٥

مخاطر االمتثالمراجعة٣٢

للمساعدة في قانوني خارجيبتعيين مستشار٢٠١٤، قام المصرف في الحوكمةممارسات ونظرا اللتزامه بأفضل 
إلى اآلن لم يكمل المستشار القانوني الخارجيمراجعة امتثالها لقوانين العقوبات وعمليات امتثالها بشكل عام. 

مراجعته وإلى حد أن هذه المراجعة تساعد البنك في تحديد أي خطوات إضافية يمكن اتخاذها لضمان االمتثال لقوانين 
يواصل المصرف مراجعته الداخلية، ومن السابق يق، سيقوم البنك بتعزيز عملياته وفقا لذلك.العقوبات القابلة للتطب

ألوانه التنبؤ بأي تأثير محتمل على المصرف. سيقوم المصرف بمشاركة نتائج مراجعته الداخلية مع الجهة الرقابية 
ذات الصلة بمجرد االنتهاء منها.
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٣٦-

النقد وما يعادله٣٣

٢٠١٦يونيو ٢٠١٧٣٠يونيو ٣٠
ألف درهـمألف درهـم

٦,٦٩٨,٥٦٠٨,٠٠٧,٥٠٢نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل
لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالميةالوكالةودائعاألرصدة و

١,٦٢٨,٤٤٢١,٨١٩,٢٦٨أخرى، قصيرة األجل
٤٧٣,٩١٦٢,٢٥٥,٨٦٩مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

)٣,٧٦١,١٢٥()٣,١٩٠,٩٧١(مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل

٥,٦٠٩,٩٤٧٨,٣٢١,٥١٤

ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٣٤

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

خالل السنة السابقة، تمت إعادة العالقة. ذو(األسهم والصكوك) بناء على تقييم المصرف لمخاطر االئتمان للطرف 
إن جميع م تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة. التفاوض حول تمويل الطرف ذو العالقة بناء على أحكا

.في القيمةنشطة وخالية من أي مخصص لالنخفاضالموجودات المالية

إن األرصدة والمعامالت بين المصرف وشركائه التابعة التي تمثل أطراف ذات عالقة، قد تم حذفها في عملية توحيد 
هذا اإليضاح.البيانات المالية ولم يتم اإلفصاح عنها في
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(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠
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طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٤

:كما يليالموحد المرحليكانت المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة في بيان الدخلالفترةخالل 

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 

شركات زميلة
وشركات 

اإلجماليآخرونائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمدرهـمألف ألف درهـم

غير مدققة -٢٠١٧يونيو ٣٠
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٧,٢٠١-٧,٢٠١--مؤسسات مالية

المضاربةومن المرابحةالدخل
٤١,٥٠٣٧٢,٦٥٨-٣٠,٩٢٤٢٣١من العمالءوتمويالت إسالمية أخرىاإلجارة و

٣١٨٧٢,٠٤٢٢,١٦٠-دخل الرسوم والعموالت، صافي

٢١٦--٢١٦-مصاريف تشغيلية

٩٠٣٥٢٦٦١٧٩٥٧٠للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

غير مدققة - ٢٠١٦يونيو ٣٠
وكالة معالومضاربة المرابحة والمن الدخل

٣,٩٢٦-٣,٩٢٦--مؤسسات مالية

المضاربةومن المرابحةالدخل
٢٥,٠٤٥٢٣٨٧٥٣٩,٦٤٩٦٥,٠٠٧من العمالءوتمويالت إسالمية أخرىاإلجارة و

٢٣٦٨٥١,٧٢٠٢,٤٢٨-دخل الرسوم والعموالت، صافي

١٨٥--١٨٥-مصاريف تشغيلية

٣١٢٣٣١٥٦٤٢٠-للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

وتمويل العمالء المقدمة ،إن معدالت الربح المحققة على األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية
في السنة).%٦إلى :  صفر ٢٠١٦(%٦قد تراوحت من صفر إلى الفترةإلى أطراف ذات عالقة خالل 

إن معدالت الربح المدفوعة على مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية وودائع العمالء الموضوعة من أطراف ذات عالقة 
في السنة).%٠,٨: صفر إلى ٢٠١٦(في السنة %٠,٨قد تراوحت من صفر إلى الفترةخالل 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠
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طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٤

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
شركات زميلة

اإلجماليآخرونوشركات ائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة–٢٠١٧يونيو ٣٠
األرصدة وودائع وكالة لدى بنوك إسالمية 

١,٠٨٨,٢٥٣-١,٠٨٨,٢٥٣--ومؤسسات مالية أخرى
١٣٥,٤٥٩-١٣٥,٤٥٩--مع مؤسسات ماليةالمضاربةوالمرابحة

المرابحة والمضاربة واإلجارة والتمويالت 
٣,٥٧١,٥١٧٦,١٦٧,٠٢٠-٢,٥٨٤,٧٠٣١٠,٨٠٠األخرىاإلسالمية 

٧٤,٤٥٣١٨٧,٨٤٤٢٦٢,٢٩٧--الموجودات األخرى

٢,٥٨٤,٧٠٣١٠,٨٠٠١,٢٩٨,١٦٥٣,٧٥٩,٣٦١٧,٦٥٣,٠٢٩

٢٢,٤١٥-٢٢,٤١٥--مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية
١٠٧,٤٩٥٢٨,٤١٧١١٤,٢٦٦٥٥,٧٣٦٣٠٥,٩١٤حسابات المودعين

٩٠٢٢٥٨٤,٣٧٣٤,٥٤٣أخرىمطلوبات 

١٠٧,٥٨٥٢٨,٤٣٩١٣٦,٧٣٩٦٠,١٠٩٣٣٢,٨٧٢

مدققة- ٢٠١٦ديسمبر ٣١
األرصدة وودائع وكالة لدى بنوك إسالمية 

١,٠٨٧,١٥٣-١,٠٨٧,١٥٣--ومؤسسات مالية أخرى
١٦٣,٧٦٥-١٦٣,٧٦٥--المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية

المرابحة والمضاربة واإلجارة والتمويالت 
٣,٥٤٢,٤٢٧٦,١٩٤,٩٣٥-٢,٦٤١,١٦٢١١,٣٤٦األخرىاإلسالمية 

٦٣,٠٦٥١٨٥,٩١٣٢٤٨,٩٧٨--موجودات أخرى

٢,٦٤١,١٦٢١١,٣٤٦١,٣١٣,٩٨٣٣,٧٢٨,٣٤٠٧,٦٩٤,٨٣١

٤٧,٤٥٧-٤٧,٤٥٧--إلى مؤسسات ماليةمبالغ مستحقة
١٢٥,٦٢٠٣١,٨٩٠١١٩,١٠٦١٣٧,٢٦٧٤١٣,٨٨٣حسابات المودعين

٢٤٢,٥١٣٢,٥٣٧--مطلوبات أخرى

١٢٥,٦٢٠٣١,٨٩٠١٦٦,٥٨٧١٣٩,٧٨٠٤٦٣,٨٧٧

مصر، وهناك اتفاقية - إن المصرف ومساهمه الرئيسي يمتلكان حصة مشتركة مسيطرة في بنك أبوظبي اإلسالمي 
).٢٠مصر (إيضاح -رسمية للسيطرة المشتركة الستثمارها في بنك أبوظبي اإلسالمي 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠
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طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٤

موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات
كما يلي:الفترةموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل تعويضاتكانت 

الستة أشهر المنتهية 
٢٠١٧يونيو ٣٠في 

الستة أشهر المنتهية في 
٢٠١٦يونيو ٣٠

ألف درهـمألف درهـم

١٧,٦٤٩١٦,١٥٢رواتب ومكافآت أخرى
١,٧٨١١,٧٦٢مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

١٩,٤٣٠١٧,٩١٤

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

إلى مجلس رهمألف د٤,٩٠٠تبلغ ٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة تم دفع 
.٢٠١٧إبريل ٢السنوية المنعقدة في العموميةالجمعيةالمساهمين في من قبل موافقة بعد الحصول على الاإلدارة

لمجلس اإلدارة بعد ٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في سنة الألف درهم متعلقة ب٤,٢٠٠تم دفع،٢٠١٦خالل سنة 
.٢٠١٦إبريل ٢١التي انعقدت في السنوية العموميةموافقة المساهمين في الجمعية 

معلومات القطاعات٣٥

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

هي على أساس لغرض تحديد اإلمكانات وتقييم األداء، المصرفالمقدمة إلى صانعي القرارات المتعلقة بعمليات 
منتجات وخدمات ألسواق مختلفة.والتي تقدمللمصرف التاليةاالستراتيجيةالوحدات

يقوم هذا القطاع بالتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيداعات األفراد، -العالمية لألفرادالمصرفية الخدمات
التمويل وتسهيالتبطاقات االئتمان اإلسالمية، خدمات التحويل اإلجارة، المرابحة،تزويد المتعاملين بالتمويل،

التجاري.

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

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٤٠-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٥

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

بما في ذلك اإليجارطوير،الت،، البيعتابعة للمصرف بأنشطة عمليات الشراءاتتقوم شرك-الخدمات العقارية
.إدارة وإعادة بيع الممتلكات وجميع األنشطة المتعلقةباإلضافة إلى ، األراضي والمباني

غير ة والشركات الزميلة وشركات االئتالف الشركات التابعويمثل هذا القطاع المكتب الرئيسي-األخرىالعمليات
عة.غير الموزالتكاليفمدرجة أعاله وتشمل أيضاً ال

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.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٤١-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٥

خدمات مصرفية 
عالمية لألفراد

خدمات مصرفية
للشركاتعالمية

خدمات مصرفية 
اإلجماليأخرىعملياتخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 
غير مدققة–٢٠١٧يونيو٣٠

اإليرادات والنتائج

١,٦٨٥,٨٣٤٦٨٠,١٦٥٦٨,٠٥٣٢٦٥,١٠١٤٨,٨٢٩٣٤,١١٦٢,٧٨٢,٠٩٨إيرادات القطاع، صافي
في االنخفاضمصاريف تشغيلية ما عدا مخصص 

)١,٢٧٢,٢٥٦()١١٥,٢٥٧()٤٠,٢٦١()٢٠,٥٥١()٢٧,٥١٢()١٩٦,٩٩٠()٨٧١,٦٨٥(صافي،القيمة

١,٥٠٩,٨٤٢)٨١,١٤١(٨١٤,١٤٩٤٨٣,١٧٥٤٠,٥٤١٢٤٤,٥٥٠٨,٥٦٨تشغيليةأرباح (هامش)
)٣٨٠,٧٦٩()١٤,٨٢٦(--)٢,١٦١()٧٧,٠١٠()٢٨٦,٧٧٢(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

١,١٢٩,٠٧٣)٩٥,٩٦٧(٥٢٧,٣٧٧٤٠٦,١٦٥٣٨,٣٨٠٢٤٤,٥٥٠٨,٥٦٨للفترةأرباح (خسائر) 

)٨٣٤()٨٣٤(-----مسيطرة الغير حقوق الملكية 

١,١٢٨,٢٣٩)٩٦,٨٠١(٥٢٧,٣٧٧٤٠٦,١٦٥٣٨,٣٨٠٢٤٤,٥٥٠٨,٥٦٨المتعلقة بمساهمي المصرفللفترةأرباح (خسائر) 

الموجودات
٥٥,٩٨٣,٠٤٩٣٣,٧٤٢,١١٦٣,١٣٥,٦٧٠١٩,٧٠٨,٦٨٤٢,٦٠٥,٩٣٧٧,٠٥١,٨٥٦١٢٢,٢٢٧,٣١٢موجودات القطاع

المطلوبات
٦٣,٧٤٧,٥١١٢٦,٥٥٢,٤٥٧٣,٤٠٤,٦٦٢٩,٢٥٨,٧٢٤٢٨٧,٦٥٤٣,٣٩٥,٩٣٧١٠٦,٦٤٦,٩٤٥مطلوبات القطاع



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٤٢-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٥

خدمات مصرفية 
عالمية لألفراد

خدمات مصرفية
للشركاتعالمية

خدمات مصرفية 
اإلجماليأخرىعملياتخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهمألف درهم
غير مدققة–٢٠١٦يونيو٣٠

اإليرادات والنتائج

٢,٦٧٢,٢٦٧)١٤,١١٥(١,٦١٢,٧٣٦٦٤٢,٤٣٥٦٢,٧٨٨٣١٠,٧٥٣٥٧,٦٧٠إيرادات القطاع، صافي
في مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض

)١,٢٣٢,٥٩٣()٩٤,٣١١()٤١,١٦٣()٢١,١٦٤()٢٨,١٨٨()١٩٠,٥٤٤()٨٥٧,٢٢٣(صافي،القيمة

١,٤٣٩,٦٧٤)١٠٨,٤٢٦(٧٥٥,٥١٣٤٥١,٨٩١٣٤,٦٠٠٢٨٩,٥٨٩١٦,٥٠٧تشغيليةأرباح (هامش)
)٤٥٠,١٤٠(٢٦,٣٢٦--٥,٧٩١)١٧٢,٧٤٧()٣٠٩,٥١٠(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

٩٨٩,٥٣٤)٨٢,١٠٠(٤٤٦,٠٠٣٢٧٩,١٤٤٤٠,٣٩١٢٨٩,٥٨٩١٦,٥٠٧للفترةأرباح (خسائر) 

)٧٩٧()٧٩٧(-----مسيطرة الغير حقوق الملكية 

٩٨٨,٧٣٧)٨٢,٨٩٧(٤٤٦,٠٠٣٢٧٩,١٤٤٤٠,٣٩١٢٨٩,٥٨٩١٦,٥٠٧المتعلقة بمساهمي المصرفللفترةأرباح (خسائر) 

الموجودات
٥٤,٨٦٥,١٥٣٣٥,٤٦٩,٦٢٦٢,٥٣٦,٠٢١١٩,٣٦٨,٤٥٨٢,٦٨٠,٩١٥٧,٣٦٩,٥٥٢١٢٢,٢٨٩,٧٢٥موجودات القطاع

المطلوبات
٦٠,٠٥٩,٢١٥٢٧,٩٧١,٨٤٨٢,٧٠٢,٢٢٣١٢,١٠٢,٣١١٣٤٩,٥٣١٣,٦٤٥,٩٥٦١٠٦,٨٣١,٠٨٤مطلوبات القطاع



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٤٣-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٥

المعلومات الجغرافية
تعمل المجموعة  في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين، محلية ودولية. تمثل اإلمارات العربية المتحدة المنطقة 

التابعة داخل الدولة، والشركات المحلية التي تتضمن عمليات المجموعة الناتجة من الفروع والشركات الزميلة
والشركات الزميلة والسودانالعراقيالمنطقة الدولية متمثلة بعمليات المصرف الصادرة من فرعوتكون 

، لبية الكبرى من ايرادات المجموعةداخل الدولة تمثل األغوالتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات المجموعة
، ي أصول ومطلوبات المجموعةن إجمالوبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى م

الموجودات ،معلومات القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)عرضلذلك لم يتم 
والمطلوبات.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٤٤-

إدارة المخاطر المالية٣٦

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

ول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.ح٣١اإلفصاح عنها في إيضاح 

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

استثمارات في الصكوك اإلسالمية المقاسة 
بالتكلفة المطفأة

٢٠١٧يونيو٣٠
)مدققة(

٢٠١٧يونيو٢٠١٦٣٠ديسمبر ٣١
)مدققة(

٢٠١٧يونيو٢٠١٦٣٠ديسمبر ٣١
)مدققة(

٢٠١٧يونيو٢٠١٦٣٠ديسمبر ٣١
)مدققة(

٢٠١٧يونيو٢٠١٦٣٠ديسمبر ٣١
)مدققة(

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

خاضع النخفاض في القيمة بصورة
فردية

- -٦٠٥,٦٨٩٦٩١,٨٦٤١,٠٠٧,٤١٢٥٥٩,٤٥٧- -- -تسهيالت متعثرة
١٢,٨٠٢-٦٦٠,١٢٣٥٥٦,٣٥٦٦٤٩,٠٧٥٦٧١,٠١٢- -- -مشكوك في تحصيلها

٦٤,٩٢٩٥١٩,٧٧٤٤٨٣,٦١٤٣٠٨,١٨٣٢٧٧,٧٤١١٠٤,٦١٥٩١,٨١٣-- -خسائر

٦٤,٩٢٩١,٧٨٥,٥٨٦١,٧٣١,٨٣٤١,٩٦٤,٦٧٠١,٥٠٨,٢١٠١٠٤,٦١٥١٠٤,٦١٥-- -القيمة اإلجمالية
)٩٨,٢٧٧()١٠٤,٦١٥()٤٠٩,١٨٦()٣٨١,٤٤٦()٨٥٣,١٥٤()٨٩٢,٤٥٣()٦٤,٩٢٩(-- -مخصص لالنخفاض في القيمة الفردي

- -- -٦,٣٣٨-٨٩٣,١٣٣٨٧٨,٦٨٠١,٥٨٣,٢٢٤١,٠٩٩,٠٢٤

مستحق الدفع وغير منخفض القيمة
- -٣٨٣,٤١٣٤٤٥,٢٦١١٦٩,١٣٤٢٩٦,٢٢٨- -- -يوما٩٠ًأقل من 

- -٦٤,٥٢٩١٠٢,٠٧٣٣٣٩,٤٦٥٣٥٣,٠٤٤- -- -يوما٩٠ًأكثر من 

- -- -٤٤٧,٩٤٢٥٤٧,٣٣٤٥٠٨,٥٩٩٦٤٩,٢٧٢- -

٣,٤٧٢,٢٠٦٤,٢٤٦,١٥٨٩٢٣,٤١٦١,٧٦٢,٧٨١٣٣,٣٠١,٩٠٧٣٥,٨٨٨,٦٨٧٤١,٧٢٧,٦٦٨٤١,٠٤٣,٨٤٨١٠,٥٩٢,٠٦٥٩,٠٥٦,٩٧٦غير مستحق الدفع وغير منخفض القيمة

- -)٩٢٧,٧٠٨()٨٦٧,٤٥٦()٩٦٨,٦١٥()٨٣٦,٩٦٤(- -- -القيمةفي نخفاض المخصص جماعي ل

٣,٤٧٢,٢٠٦٤,٢٤٦,١٥٨٩٢٣,٤١٦١,٧٦٢,٧٨١٣٣,٨٠٦,٠١٨٣٦,٣٤٦,٠٨٦٤٢,٩٥٢,٠٣٥٤١,٨٦٤,٤٣٦١٠,٥٩٢,٠٦٥٩,٠٦٣,٣١٤القيمة الدفترية



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٤٥-

نسبة كفاية رأس المال٣٧

يونيو ٣٠المنتهيتين في للفترة والسنةإن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة 
ت الخارجية لقوانين ، استوفت المجموعة كل المتطلباالفترتين. خالل هاتين على التوالي٢٠١٦ديسمبر ٣١و٢٠١٧

والخاضعة لـ:رأس المال

٢بازل 

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

الشق األول لرأس مال

٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠رأس المال
٢,٠٨٥,٧٨٨٢,٠٨٥,٧٨٨احتياطي قانوني

١,٤٧٢,٧٦٠١,٤٧٢,٧٦٠احتياطي عام
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان

٣,٤٠٤,١٦٣٢,٤٦٩,٢٥٦أرباح محتجزة
٧٧٦,٧٨٢-ةأرباح مقترحتوزيعات

٣٠,٠٠٠-لألعمال الخيرية ربح مقترح توزيعه
)٧١١,١٧٢()٧١٩,٦٨٣(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

٥,٦٧٢,٥٠٠٥,٦٧٢,٥٠٠صكوك الشق األول
١٠,٩٢٦١٠,٨٤٢حقوق الملكية غير المسيطرة

١٥,٤٩٤,٤٥٤١٥,٣٧٤,٧٥٦
)٤٢٠,١٣٦()٣٩٢,٩٤٤(غير الملموسةوالموجوداتشهرة ال

)٣٧٦,٧٧٠()٣٨٦,٢٤٢(خصومات الشق األول لرأس مال

١٤,٧١٥,٢٦٨١٤,٥٧٧,٨٥٠إجمالي الشق األول

الشق الثاني لرأس المال
)١٠٨,٨١٥()١٠٦,٧٨٧(التغيرات المتراكمة في القيم العادلة واحتياطي التحوط

١,٠٨٥,٦٥٣١,١١٩,٣١١للموجودات الماليةجماعي في القيمةمخصص انخفاض

٩٧٨,٨٦٦١,٠١٠,٤٩٦
)٣٧٦,٧٧١()٣٨٦,٢٤٢(خصومات الشق الثاني لرأس المال

٥٩٢,٦٢٤٦٣٣,٧٢٥إجمالي الشق الثاني

١٥,٣٠٧,٨٩٢١٥,٢١١,٥٧٥قاعدة رأس المالإجمالي

مخاطر للالمرجحةالموجودات
٨٦,٨٥٢,٢٤٤٨٩,٥٤٤,٨٨٠مخاطر االئتمان
١,٩٨٣,٦٧٣١,٨٠٢,٥٨١مخاطر السوق

٩,٢٥٩,٧٢٩٨,٤٠٢,٨١٣تشغيليةمخاطر 

٩٨,٠٩٥,٦٤٦٩٩,٧٥٠,٢٧٤مخاطر المرجحة للالموجودات إجمالي

المالرأسنسب
%١٥,٢٥%١٥,٦١مخاطرالمرجحة للالموجودات إجماليمنكنسبةالنظاميالمالرأسإجمالي

%١٤,٦١%١٥,٠٠مخاطرالمرجحة للالموجودات إجماليمنكنسبةلرأس المالاألولالشقإجمالي



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٤٦-

األرباحتوزيعات ٣٨

ديسمبر ٣١من رأس المال المدفوع المتعلقة بالسنة المنتهية في %٢٤,٥٢تم دفع توزيعات األرباح النقدية بنسبة 
ألف درهم إلى المساهمين، بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية ٧٧٦,٧٨٢والبالغة ٢٠١٦

. ٢٠١٧إبريل ٢العمومية السنوي المنعقد في 

ألف درهم والمتعلقة ٧٦٩,٠٢٢من رأس المال المدفوع وبلغت %٢٤,٢٧دفع توزيعات األرباح النقدية بقيمة تم 
للمساهمين بعد الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ٢٠١٥ديسمبر ٣١بالسنة المنتهية في 
.٢٠١٦إبريل ٢١السنوي المنعقد في 

موسمية النتائج٣٩

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

التحقق وليس على اإلستالم أو الدفع خالل الفترة.

لألدوات الماليةالقيمة العادلة ٤٠

الموحدالمرحلي قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي 
للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية، حسب طريقة التقييم:ةالتاليالتراتيبيةتستخدم المجموعة 

).السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلةاألسعار السوقية (الغير معدلةالمستوى األول:
المدرجة العادلة ةعلى القيمبشكل جوهري المدخالت المؤثرة جميعطرق تقييم أخرى تكون فيها المستوى الثاني:

.ملحوظة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
المدرجة.ولها تأثير جوهري على القيم العادلة ملحوظةمدخالت سوق طرق تقييم غير مبنية على المستوى الثالث:



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٤٧-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤٠

جة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد (تتمة)قياس القيمة العادلة المدر
المبدئي بالقيمة العادلة، مصنفة إلى مجموعات اإلدراجألدوات المالية التي تم قياسها بعد يقدم الجدول التالي تحليل ل

.على المدى التي تكون فيه القيمة العادلة ملحوظةمن المستوى األول إلى الثالث

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

غير مدققة–٢٠١٧يونيو٣٠

بالقيمة العادلة:مقاسةموجودات ومطلوبات 
موجودات مالية

الخسارةوأبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

١,٩٥١,٧٤٩- - ١,٩٥١,٧٤٩صكوك

١,٩٥١,٧٤٩- - ١,٩٥١,٧٤٩

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٥٧٠- - ٥٧٠أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥٤,٥٥٩٥٤,٥٥٩- - صناديق 

٩٣,٠٥١٩٣,٠٥١- - خاصةأسهم

 - -١٤٧,٦١٠١٤٧,٦١٠

١٤٧,٦١٠١٤٨,١٨٠- ٥٧٠

٣٠٤- ٣٠٤- )٢٣المالية (إيضاح األدواتالبدائل الشرعية لمشتقات 

الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:
١,٥٨٨,٦٧٢١,٥٨٨,٦٧٢- - استثمارات عقارية 

٢٧٣,٠٠٠١٠,٧٩٣,٥٤٣- ١٠,٥٢٠,٥٤٣صكوك- استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

مدققة-٢٠١٦ديسمبر ٣١

بالقيمة العادلة:مقاسةموجودات ومطلوبات 
موجودات مالية

الخسارةوأبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 
٢٤٤--٢٤٤أسهم

١,٢٦٣,٢٣٠--١,٢٦٣,٢٣٠صكوك

١,٢٦٣,٤٧٤--١,٢٦٣,٤٧٤

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٧٥٦--٧٥٦أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥٢,٠٨٨٥٢,٠٨٨--صناديق 

٨٠,٦١٠٨٠,٦١٠--استثمارات خاصة

--١٣٢,٦٩٨١٣٢,٦٩٨

١٣٢,٦٩٨١٣٣,٤٥٤-٧٥٦

مطلوبات مالية
١,٦٤٥-١,٦٤٥-)٢٧(إيضاح لمشتقات األدوات الماليةالبدائل الشرعية 

:لهاعادلةقيمعناإلفصاحتمالتيالموجودات
١,٥٩٥,٩٧٢١,٥٩٥,٩٧٢--استثمارات عقارية

٢٨٢,٠٠٠٩,٢٢٦,٣١٥-٨,٩٤٤,٣١٥صكوك- استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

السنة السابقة.في الحالية والفترةبين المستوى األول والثاني والثالث خالل تلم يطرأ أية تحويال



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠

-٤٨-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤٠

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

إدراجها بالقيمة يتم التيلمستوى الثالث مبلغ االفتتاح واالختتام لموجودات مالية من اتسويةالجدول التالي يبين
العادلة:

٢٠١٧يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٦ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

١٣٢,٦٩٨١٨٢,٨٥٧في بداية الفترة
)٣٧,٨٦٠(١٥,٠٨٩)االستبعاداتاإلضافات (صافي

)١٢,٢٩٩()١٧٧(الخسارة المدرجة في حقوق المساهمين

١٤٧,٦١٠١٣٢,٦٩٨في نهاية الفترة


