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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤٠ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٢ -

الموحدالمرحليبيان الدخل
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في فترة الثالثة أشهر

الثالثة أشهر المنتهية 
مارس ٣١في 

٢٠١٥

الثالثة أشهر المنتهية 
مارس ٣١في 
٢٠١٤

ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

التشغيلدخل
٧,١١٦١١,٨١٠المضاربة والوكالة مع مؤسسات مالية،الدخل من المرابحة

المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت إسالميةالدخل من 
٥١,٠٩١,٨٤٨٩٤٢,٥٤٨من العمالءأخرى

٥٤,٧٥٢٤٥,٠٢٩المطفأةالدخل من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة 
٦١٤,٥٨٨٣٠,٤٢٦الدخل من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة

٣,٤٧٧١,٤٦٩وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة
٧٢٢٢,٥٣٤١٧٦,٩٧٥، صافيالرسوم والعموالتدخل

١٨,٥٦٥)١٨,٤٦٤(صرف عمالت أجنبيةتغيردخل(خسارة) 
٥,٤١٢٢,٤٧٤عقاريةمن استثمارات الدخل

٧٦٥٤٣٥إيرادات أخرى
ــــــــــــــــ
١,٣٨٢,٠٢٨١,٢٢٩,٧٣١
ــــــــــــــــ

المصاريف التشغيلية
)٢٧٨,٩٧١()٣٤٩,٤٧٤(٨تكاليف الموظفين

)١٣٢,٧٢٨()١٧١,٤٩٤(٩مصاريف عمومية وإدارية
)٣٥,٤٠٦()٣٦,٢٥٢(االستهالك

-)١٣,٦٨٩(٢٤إطفاء الموجودات غير الملموسة
)٢١٦,٤٨٦()٢٠٢,٦٠٤(١٠، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

ــــــــــــــــ
)٦٦٣,٥٩١()٧٧٣,٥١٣(

ــــــــــــــــ

٦٠٨,٥١٥٥٦٦,١٤٠الربح من التشغيل، قبل التوزيع للمودعين وحملة الصكوك 

)١٥٦,٦٨٦()١٥٧,٧٠٦(١١للمودعين وحملة الصكوكالتوزيع
ــــــــــــــــ

٤٥٠,٨٠٩٤٠٩,٤٥٤فترةللربح ال
====================

:العائد إلى
٤٥٠,٢٣٣٤٠٨,٤٣٣مساهمي المصرف

٥٧٦١,٠٢١غير مسيطرةالحقوق الملكية 
ــــــــــــــــ

٤٥٠,٨٠٩٤٠٩,٤٥٤
====================

١٢٠,١٥٠٠,١٣٦األسهم العادية (درهم)على األساسي والمخفض الربح
====================
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤٠ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٣ -

الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في فترة الثالثة أشهر

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٥مارس ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٤مارس ٣١في 

ألف درهـمألف درهـمايضاحات

٤٥٠,٨٠٩٤٠٩,٤٥٤لفترةلربح ال

الخسارة الشاملة األخرى
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان الدخل الموحد

بالقيمة المدرجةتقييم االستثماراتمنالربحصافي
٥,٨٠٣-٣٠العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٤,٩٠٠(-٣٥المدفوعةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

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

٧٨٥)٤٧,٥٦٧(٣٠أجنبيةعملياتتحويلفروقات الصرف الناتجة عن 
)١,١٤٩(٣٠١٥,١٧٣العمليات األجنبيةفيتحوط(خسارة) على الربح 
)٧٦٠(٣٠١,٩٣٧للتدفقات النقديةفي القيمة العادلة من التحوط (خسارة) ربح 

ــــــــــــــــ
)٢٢١()٣٠,٤٥٧(للفترةاألخرىةالشاملالخسارة 

ــــــــــــــــ

٤٢٠,٣٥٢٤٠٩,٢٣٣للفترةإجمالي الدخل الشامل 
==================

:إلىالعائد
٤١٩,٧٧٦٤٠٨,٢١٢مساهمي المصرف

٥٧٦١,٠٢١غير مسيطرةالحقوق الملكية 
ــــــــــــــــ

٤٢٠,٣٥٢٤٠٩,٢٣٣
====================
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤٠ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٥ -

الموحد المرحليالمساهمينبيان التغيرات في حقوق 
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في فترة الثالثة أشهر

وحاملي صكوك الشق األول للمصرفمساهمي المصرفالعائد إلى

احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
احتياطي مخاطر 

مدورةأرباح االئتمان
أرباح مقترح 

توزيعها

أرباح مقترح 
لألعمال توزيعها
احتياطيات أخرى الخيرية

صكوك الشق 
المجموعاألول

الملكية حقوق 
غير مسيطرةال

مجموع حقوق 
المساهمين

الف درهمالف درهمالف درهمألف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمالف درهمإيضاح

٥,٦٤٣,١٠٩١٣,٦٧٨,٤٧١٨,١٩٦١٣,٦٨٦,٦٦٧)١٩٤,٦٤٤(٣,٠٠٠,٠٠٠١,٧٦٦,٤٦٥١,٠٩٨,٥٦٠٤٠٠,٠٠٠١,٢٤٤,٧٨١٧٠٠,٢٠٠٢٠,٠٠٠مدققة–٢٠١٥يناير١الرصيد في 

٤٥٠,٢٣٣٥٧٦٤٥٠,٨٠٩- - - - ٤٥٠,٢٣٣- - - - الربح للفترة
)٣٠,٤٥٧(- )٣٠,٤٥٧(- )٣٠,٤٥٧(- - - - - - - الشاملة األخرىالخسارة

)٣٢,٢٠٨(- )٣٢,٢٠٨()٣٢,٢٠٨(- - - - - - - - الشق األول–الحركة في صكوك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥,٦١٠,٩٠١١٤,٠٦٦,٠٣٩٨,٧٧٢١٤,٠٧٤,٨١١)٢٢٥,١٠١(٣,٠٠٠,٠٠٠١,٧٦٦,٤٦٥١,٠٩٨,٥٦٠٤٠٠,٠٠٠١,٦٩٥,٠١٤٧٠٠,٢٠٠٢٠,٠٠٠غير مدققة–٢٠١٥مارس ٣١الرصيد في 
========================================================================================================================

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

٤٠٨,٤٣٣١,٠٢١٤٠٩,٤٥٤- - - - ٤٠٨,٤٣٣- - - - الربح للفترة
)٢٢١(- )٢٢١(- ٤,٦٧٩- - )٤,٩٠٠(- - - - الشاملة األخرىالخسارة

)٤,٠٤٧(- )٤,٠٤٧()٤,٠٤٧(- - - - - - - - الشق األول–الحركة في صكوك 
- - - - - )٦٣٥,٢٩٤(- - - - ٣٩٦٣٥,٢٩٤أسهم سندات صادرة

)٧٢٥,١٢٣(- )٧٢٥,١٢٣(- - - )٧٢٥,١٢٣(- - - - - ٣٩أرباح موزعة مدفوعة
)٢٠,٠٠٠(- )٢٠,٠٠٠(- - )٢٠,٠٠٠(- - - - - - أرباح موزعة مدفوعة لجمعيات خيرية

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

٥,٦٢١,٤٤٥١٢,٦٧٦,٧٤٧٥,٤٠٢١٢,٦٨٢,١٤٩)١٦٣,٩٨٩(- - ٣,٠٠٠,٠٠٠١,٧٥٩,٥٩٧٩١١,٦٩٥٤٠٠,٠٠٠١,١٤٧,٩٩٩غير مدققة–٢٠١٤مارس ٣١الرصيد في 
========================================================================================================================
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤٠ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
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الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في فترة الثالثة أشهر

الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥مارس٣١

الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤مارس٣١

ألف درهـمألف درهـمإيضاحات
األنشطة التشغيلية

٤٥٠,٨٠٩٤٠٩,٤٥٤للفترةربح ال
التالية:تعديالت للبنود 

٢١٣,٣٦٩٣,٠٠٥يةاستهالك استثمارات عقار
٣٢,٨٨٣٣٢,٤٠١استهالك ممتلكات ومعدات

-٢٤١٣,٦٨٩إطفاء الموجودات غير الملموسة
)١,٤٦٩()٣,٤٧٧(وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة

)٤,١٨٢()٧,٥١٦(٦إيرادات األرباح الموزعة
)٧,٦٦٩()٤,٠٨٦(٦الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أرباح محققة من بيع استثمارات 

)٧,١٢٧(٦٧٣٧الخسارةوأغير محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح )أرباحخسائر (
١٠٢٠٢,٦٠٤٢١٦,٤٨٦مخصص االنخفاض، صافي

ــــــــــــــــ
٦٨٩,٠١٢٦٤٠,٨٩٩في الموجودات والمطلوبات التشغيليةرقبل التغيالتشغيليةرباح األ

١,٨٤٠,٥٢٦)١,٠٨١,٤٤٣(في األرصدة لدى بنوك مركزيةالنقص(الزيادة)
)١٢٥,٥١٧(٢٣٧,٩١١األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىفي )الزيادةالنقص (
)٣٨٣,٢٠٩(١٥٦,٨١١في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية(الزيادة) النقص 
)١,٣٩٥,٢٩١()٣٩٥,٧٨٦(في المرابحة وتمويالت إسالمية أخرىالزيادة

)٩٧٠,٥٢٠(٨٧٧,٢٢٦في تمويالت اإلجارة )الزيادةالنقص (
)٩١٥,١١٨()١,٣٤٨,٦٧٦(الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح شراء استثمارات 

١,٠١٨,٢٣٦٩٦٦,١٣٤الخسارةوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح متحصالت من بيع استثمارات 
)٣١١,٨٦٧()٢٨٧,٦٧٧(في الموجودات األخرىالزيادة
)٥٥,٤٧٢()٤٠٤,٤٢٩(في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية النقص
٢,٨٣١,٧٢١١,٤٢٧,٩٩٩في حسابات المودعينالزيادة
)٢٠٥,٤١٣(١٩١,٠٧٤في مطلوبات أخرى)النقص(الزيادة

ــــــــــــــــ
٢,٤٨٣,٩٨٠٥١٣,١٥١النقد من العمليات

)٤,٩٠٠(- ٣٥المدفوعةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ــــــــــــــــ

٢,٤٨٣,٩٨٠٥٠٨,٢٥١من األنشطة التشغيليةصافي النقد
ــــــــــــــــ

األنشطة االستثمارية
٦٧,٥١٦٤,١٨٢متحصلةتوزيعات أرباح

٥,٠٠٦- درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرممتحصالت من بيع استثمارات 
-)٣٢٦,٠٨٩(بالتكلفة المطفأةشراء استثمارات 

٣٦,٨٤٠٢٣,٣٧٦استرداد متحصالت من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
)١٠,٢٠٠(- الشركات الزميلة وشركات االئتالففي االستثمارات فيإضافات 
)١,٢٢٦(- استثمارات عقاريةفيإضافات 

)٣٧,٥٤٥()٤٢,٣٢٩(شراء ممتلكات ومعدات
ــــــــــــــــ

)١٦,٤٠٧()٣٢٤,٠٦٢(المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد
ــــــــــــــــ

األنشطة التمويلية
)٤,٠٤٧()٣٢,٢٠٨(الشق األول شراء صكوك إعادة 

)١,٨٧٣(اإلصدار الثاني–إعادة شراء صكوك 
)٩٦٦()٤١,٥٧٤(مدفوعةتوزيعات أرباح 

ــــــــــــــــ
)٥,٠١٣()٧٥,٦٥٥(صافي النقد من األنشطة التمويلية

ــــــــــــــــ

٢,٠٨٤,٢٦٣٤٨٦,٨٣١الزيادة في النقدية وشبه النقدية

٩,٧٩٠,٢٧٣٩,٤٦٧,٠٩٦يناير ١النقدية وشبه النقدية في 
ــــــــــــــــ

٣٤١١,٨٧٤,٥٣٦٩,٩٥٣,٩٢٧مارس٣١النقدية وشبه النقدية في 
====================

، العمالءالمرابحة والمضاربة  مع المؤسسات المالية، تمويلاخرى،ومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف الربح علىمنالتشغيليةالتدفقات النقديةإن

، هي كما يلي:الصكوك اإلسالمية وودائع العمالء

١,٣٨٨,٥٩٥١,٠٦٠,٥٠٥األرباح المستلمة
====================

١٥٩,٦٣٩٩٥,٤٢٨األرباح 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 طبقاًمحدودةمساهمة عامة ذات مسؤولية 

.١٩٩٧لسنة ٩للمرسوم األميري رقم(وتعديالته) ووفقا١٩٨٤ً) لسنة ٨المتحدة رقم (

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

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

فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٨٨باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف 
باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية والسودانوقطر في العراقوثالثة فروعفرع) ٨٨: ٢٠١٤(

المختصرة الموحدةالمرحلية. إن هذه البيانات الماليةالمتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة
الشركات التابعة.وتتضمن نشاطات المكتب الرئيسي للمصرف، الفروع 

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

مايو٣للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالمختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات الماليةتم اعتماد إصدار 
٢٠١٥.

تعريفات٢

وتعريفاتها محددة كاآلتي:الموحدةالبيانات الماليةفي المستخدمةالمصطلحات التالية هي 

المرابحـة 
(حقيقة مملوكاًسهماًأوسلعة أوعينياًهي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصالً أولها وفي حيازتها 

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

االستصناع
مستخدمة المواد الخاصة له عهاتصنهو عقد بين المجموعة (الصانع) والمتعامل (المستصنع) تبيع بموجبه عيناً

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

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

جارةاإل
بذاته (تمتلكه خدمة) معيناًأو(عينياًعقد تؤجر المجموعة (المؤجر) بموجبه للمتعامل (المستأجر) أصالً

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

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

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

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

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

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

المضـاربة
ويقوم من المال معيناًالطرفين (رب المال) مبلغاًهي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم بموجبه أحد 

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

لى رب المال.وإال فهي ع،المضاربة

الوكــالة
من المال الموكل) لآلخر (الوكيل) مبلغاً:الرئيسيهي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم أحد الطرفين (

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

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

الصكوك
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 المستقبلفي 
أساس المضاربة أو الشركة، وفي كل هذه الحاالت يكون مترتبة في الذمة، أو في ملكية مشروعات تدار على

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

أساس اإلعداد ٣

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

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

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

، والبدائل ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر، االستثمارات بالقيمة الع
تم التيالمدرجة في ممتلكات ومعدات والشرعية للمشتقات المالية والتي تم قياسها بقيمتها العادلة واألرض

إدراجها بالقيمة المعاد 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
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(تتمة)أساس اإلعداد ٣

أساس توحيد البيانات المالية٣,١ج.

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

نسبة الشراكة
٢٠١٥٢٠١٤بلد المنشأالنشــاط

%٩٥%٩٥اإلمارات العربية المتحدةاألسهمخدمات الوساطة في 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%١٠٠بي في أيخدمات 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 

أديب ،ني ليمتداأديب صكوك كومبأديب هولدينجز (جيرسي) ليمتداشر في أي عقد مبالمصرفىليس لد* 
اتشركالهذهتعتبرو، ليمتدIIأديب كابيتال انفست أوليمتدIأديب كابيتال انفست ، ليمتدIIنياصكوك كومب

.المصرف على عملياتهاتابعة بحكم سيطرة

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

(ب) التعرض، أو الجهة المستثمر فيهاعلى يكون للمستثمر سيطرة أن يكون للمستثمر مقدرة ج) حق، و(ال، 
.عوائد المستثمرقيمةعلىبهدف التأثير الجهة المستثمر فيهاسلطة على ممارسةعلى 

الجهات المستثمر يتم تطبيقه على كافة جديدسيطرةنموذج ١٠رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعياريقدم 
عليها على أساس المجموعةالمستثمر فيها في حال سيطرة ويتطلب، من بين األمور األخرى توحيد الجهةفيها؛ 

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

عمليات الشركات التابعة التي يكون للبنك عليها سيطرة. يتمتشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
علىالسيطرةقدرةللمجموعةيصبحبموجبهالذيالتاريخوهواالستحواذ،تاريخعندالتابعةالشركاتتوحيد

.السيطرةهذهعلىالقدرةتتوقفالذيالتاريخفيالتابعةالشركاتتوحيدعنالتوقفيتم. الشركاتهذه

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

وصافيوالخسائراألرباحصافيفيالمصرفقبلمنمملوكةالغيرالحصةمسيطرةالغيرالملكيةحقوقتمثل
الموحدالماليالمركزبيانوفيالموحدالدخلبيانفيمنفصلةًإدراجهاويتمالتابعةللشركاتالموجودات

.المصرفمساهميحقوقعنمنفصلةًالمساهمينحقوقضمن
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القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

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

ت الطارئة. كما تؤثر هذه التقديرات واالفتراضات علىللموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزاما
اإليرادات والمصروفات والمخصصات باإلضافة للتغيرات في القيمة العادلة.

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

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

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

.٢٠١٤ديسمبر ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

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

٢٠١٥مارس٣١أشهر المنتهية في الثالثة. إضافة إلى ذلك، فإن النتائج لفترة ٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في 
.٢٠١٥ديسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في النتائجال تشير بالضرورة إلى 

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

:تم إدراجها أدناه

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي نفسها المستخدمة 
.٢٠١٤ديسمبر ٣١في تحضير البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

. إن طبيعة وتأثير كل معيار وتعديل جديد تم مناقشتها أدناه:للمجموعة

مساهمات الموظفين: المكافآت المحددة: خطط ١٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
من الشركة األخذ باالعتبار المساهمات من الموظفين أو األطراف ١٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 

الثالثة عند احتساب خطط المكافآت المحددة.  عندما تكون المساهمات متصلة بخدمة، عندها يجب أن تكون 
بية. توضح هذه التعديالت أنه إذا كان معدل المساهمات غير مستقل عن عدد منسوبة لفترات الخدمة كمكافأة سل

سنوات الخدمة، فإنه يسمح للشركة بإدراج هذه المساهمات كتخفيض في تكلفة الخدمة في الفترة التي تم تقديمها 
١بدأ في أو بعد فيها بدالً من توزيع المساهمات على فترات الخدمة. يسري المعيار على الفترات السنوية التي ت

ال يتعلق هذا التعديل بالمجموعة، حيث ليس ألي من شركات المجموعة خطط مكافآت محددة مع . ٢٠١٤يوليو 
مساهمات من الموظفين أو أطراف ثالثة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-١١-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

٢٠١٢-٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 
قامت المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ألول مرة في هذه البيانات ٢٠١٤يوليو ١إن هذه التحسينات فعالة من 

المالية المرحلية الموحدة المختصرة. وتتضمن:

: دفعات على أساس األسهم ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يا متنوعة متعلقة بتعريفات شروط األداء والخدمة وهي يتم تطبيق هذا التحسين بأثر رجعي و يوضح قضا

شروط االستحقاق، بما في ذلك:

يجب أن يحتوي شرط األداء على شرط الخدمة؛-
يجب أن يتحقق هدف األداء في أثنا قيام الطرف المقابل بتقديم الخدمة؛-
كة أخرى في نفس يمكن لهدف األداء أن يرتبط بعمليات أو أنشطة الشركة، أو بعمليات وأنشطة شر-

المجموعة؛
يمكن لشرط األداء أن يكون شرط سوقي أو غير سوقي؛-
إذا توقف الطرف المقابل، بغض النظر عن السبب، عن تقديم الخدمة خالل فترة االستحقاق، فإن شرط -

الخدمة يعد غير مستوفى.

لم تؤثر هذه التعديالت على المجموعة.

: دمج األعمال٣المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير 
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أن جميع اتفاقيات االعتبار الطارئة المصنفة على أنها مطلوبات (أو 
موجودات) ناتجة عن دمج األعمال يجب أن تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إن كانت واقعة أو 

، إذا ٣٩(أو معيار المحاسبة الدولي رقم ٩لي إلعداد التقارير المالية رقم غير واقعة ضمن نطاق المعيار الدو
.ال يؤثر هذا التعديل على السياسة المحاسبية للمجموعةكان ذلك ممكناً)

: قطاعات التشغيل٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يتم تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي وتوضح:

١٢الشركة أن تفصح عن األحكام الصادرة من قبل اإلدارة في تطبيق معايير التجميع في الفقرة يجب على -
، بما في ذلك وصف موجز عن قطاعات التشغيل التي تم ٨من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المستخدمة لتقييم ما إذا تجميعها والخصائص االقتصادية (على سبيل المثال، المبيعات والهوامش اإلجمالية) 
كانت القطاعات "متماثلة"

إن تسوية موجودات القطاع إلى إجمالي الموجودات مطلوبة االفصاح عنها فقط إذا تم اإلبالغ عن التسوية -
القرار، بشكل مماثل لإلفصاح المطلوب حول مطلوبات القطاع.لمتخذ

للمجموعة.على البيانات المالية الموحدة التعديلال يؤثر 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-١٢-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

موجودات غير ٣٨: ممتلكات وآالت ومعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم 
ملموسة

٣٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح في معيار المحاسبة الدولي رقم 
يتم إعادة تقييم األصل بالرجوع إلى بيانات يمكن مالحظتها إما في القيمة اإلجمالية أو صافي القيمة أنه قد

الدفترية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن االستهالك المتراكم أو اإلطفاء هو الفرق بين القيم اإلجمالية والدفترية 
.على البيانات المالية الموحدة للمجموعةالتعديلال يؤثر لألصل.

: إفصاحات عن األطراف ذات العالقة٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم 
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أن شركة اإلدارة (الشركة التي توفر خدمات كبار موظفي اإلدارة) هي 

إلضافة إلى ذلك، يتطلب من الشركة التي عالقة خاضع  لإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة. باطرف ذو
ال يتعلق هذا التعديل بالمجموعة حيث أنها اإلدارة اإلفصاح عن النفقات المتكبدة لخدمات اإلدارة.تستخدم شركة

ال تستلم أي خدمات إدارة من شركات أخرى.

٢٠١٣-٢٠١١دورة التحسينات السنوية 
ال يتوقع ان يكون لها تأثير جوهري على الشركة. تتضمن هذه و٢٠١٤يوليو ١إن هذه التحسينات فعالة من 

التحسينات:

: دمج األعمال٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح الستثناءات النطاق الواقعة ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

أن:٣رقم 

المشتركة، وليس فقط شركات االئتالف، هي خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية االتفاقيات -
.٣رقم 

استثناء النطاق هذا ينطبق فقط على المحاسبة في البيانات المالية لالتفاقية المشتركة نفسها.-

إن التعيدل غير متعلق بالمجموعة وشركاتها التابعة.

: قياس القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أنه يمكن تطبيق استثناء المحفظة في المعيار الدولي إلعداد التقارير 

خرى ضمن ليس فقط على الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ولكن أيضاً على العقود األ١٣المالية رقم
لم ، إذا كان ذلك ممكناً).٣٩(أو معيار المحاسبة الدولي رقم ٩نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

.١٣تقم المجموعة بتطبيق محفظة االستثناء في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الممتلكات: االستثمار في ٤٠معيار المحاسبة الدولي رقم 
بين االستثمار في العقارات والعقار ٤٠يفرق وصف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

المستحوذ عليه من مالك (على سبيل المثال، ممتلكات وآالت ومعدات). يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح 
ف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي ، وليس وص٣أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ولذلك، ال عمال.األاالستحواذ على، يتم استخدامه لتحديد ما إذا كانت المعاملة هي شراء لألصل أو ٤٠رقم 
يؤثر هذا التعديل على السياسة المحاسبية للمجموعة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-١٣-

(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية
االعتراف والقياس

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

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

تتألف تمويالت العمالء للمجموعة من التالي:

؛ ومرابحة وتمويالت إسالمية أخرى·
.تمويالت إجارة·

٩التقارير المالية رقم بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد ٢٠١١يناير ١قامت المجموعة ابتداء من 
قيد ٩( والذي يتضمن وحدة تصنيف وقياس للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ألدوات المالية" ا"

.٩توافقاً مع المخصصات االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ٢٠١١يناير ١اإلصدار في 

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

العادلة.

التصنيف
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

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

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

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

يتم الحقاً قياس الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-١٤-

(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

(تتمة)األدوات المالية

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

، ما لم تصنف FVTPLيتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
عند FVTOCIالمجموعة استثماراً ما بأنه لغير غرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

االعتراف األولي.

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

من خالل األرباح والخسائر عند االعتراف المبدئي بالتماشي مع نموذج األعمال للمصرف. يمكن تصنيف 
لمبدئي إذا كان هذا عند االعتراف اFVTPLالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

التصنيف يلغي أو يقلل تناقض القياس أو االعتراف الذي قد يظهر من قياس الموجودات أو المطلوبات أو 
االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليها بأسس مختلفة. 

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

لخسائر عند االعتراف المبدئي.الموجودات المالية المصنفة بالقيمة 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 

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

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

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
أو كضمان مالي.كانت البدائل الشرعية للمشتقات المالية غير مصنفة كأداة تحوط فعالة ·



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-١٥-

(تتمة)الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس
بالتكلفة المطفأةالمدرجةالموجودات المالية أو المطلوبات المالية

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

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

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

مع عدم وجود املينالمتععندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة ألحد الموجودات المالية سوق نشط. تنشأ 
. المطلوبات المالية هي المطلوبات التي تفرض على المجموعة التزامات تعاقدية المبالغ المدينةنية للمتاجرة في 

بتقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى أو استبدال أدوات مالية تحت شروط معينة قد تكون في غير صالح 
المجموعة. 

ائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ يتم إدراج الحسابات وود
، إن وجدت.لالنخفاض في القيمةمشطوبة أو مخصصات

مخصص االنخفاض، إن وجد ناقصاً المطفأةيتم إدراج المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية بالتكلفة
.)(باسثتناء الدخل المؤجل أو األرباح المتوقعة

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

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

.مخصص إنخفاضناقصاً أية (باستثناء الدخل المؤجل)المطفأةالتمويالت اإلسالمية األخرى بالتكلفةيتم إدراج 
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(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس (تتمة)
من خالل عقود مستقلة يتم تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر 

لك عند نهاية اإلجارة ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية هذه األصول اناقلة للم
تمثل األصول المؤجرة عقود إيجار تمويلية ألصول لفترات معينة والتي تكون إما قاربت أو إلى ذلك المستأجر.

المقدر لهذه الموجودات. يتم إدراج األصول المؤجرة بقيمة مساوية تخطت فترة كبيرة من العمر اإلنتاجي 
الدخل المدرج ناقصاً مخصصات االنخفاض.بما في ذلكلصافي االستثمار القائم في اإليجار المدرج 

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

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

")FVTOCIودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ("الموج
يتم قياس اإلستثمارات في أدوات الملكية مبدئياً بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقاً 

العادلة تحت بند البيان الموحد باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة االعترافبالقيمة العادلة ويتم 
لإليرادات الشاملة األخرى وتضاف التغيرات المتراكمة القيم العادلة ضمن حقوق المساهمين. عند استبعاد 
أصول مالية، فإن تراكم األرباح أو الخسائر والتي تم إضافتها مسبقاً في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة ال 

يان الدخل الموحد ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح محتجزة. وفقاً لمتطلبات المعيار يتم إعادة تصنيفها إلى ب
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل المالية لموجودات يتم اختبار انخفاض ا، ال٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

.FVTOCIالدخل الشامل اآلخر 

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

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

ذات شروط وسمات مخاطر نود الحالية المطبقة للباألرباحمعدالتفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالتد·
مماثلة

المعلنةالوسطاءأسعار·
في السوقالمعامالت األخيرة·

األرباح على االستثمار في أدوات الملكية في بيانات الدخل الموحدة عندما ينشأ حق توزيعات يتم إدراج 
من تكلفة ما مضىاألرباح، إال إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بوضوح استرداد توزيعات المجموعة في استالم 

االستثمار.
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من العمالءسالمية أخرىإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت ٥

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٥مارس ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٤مارس ٣١في 

ألف درهـمألف درهـم

٩١,٢٢٥٩٤,٩٤٠مركباتةمرابح
١١٦,٦٤٧٨٩,١٠٤بضائعةمرابح
٢٥٦,٥٩٨٢٣٦,٧١٤أسهمةمرابح
٦٦,٣٦٤٦٢,٢٨٠الخير–سلع ةمرابح
٢٦,٦٥٩١٣,٦٣٨أخرىةمرابح

ــــــــــــــــــ
٥٥٧,٤٩٣٤٩٦,٦٧٦إجمالي المرابحة

١٢,٧٥٨١٨,٢٦٠المضاربة
٤٢٠,٨٢٧٣٦١,٣٠٢اإلجارة

٩٩,١٩٥٦٣,٠٠٢)ةاإلسالمية المغطاة (مرابحالبطاقات
١,٥٧٥٣,٣٠٨االستصناع

ــــــــــــــــــ
١,٠٩١,٨٤٨٩٤٢,٥٤٨

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

المقاسة بالقيمة العادلة ستثماراتاالالدخل من٦

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٥مارس ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٤مارس ٣١في 

ألف درهـمألف درهـم

المقاسة بالقيمة العادلة من خاللالدخل من الصكوك اإلسالمية
الخسارةوأالربح 

٥,١٣٦٧,٥٧٠

٣,٨٧٨)١,٤١٣(الدخل من موجودات استثمارية أخرى(الخسارة) 
٧,٥١٦٤,١٨٢توزيعات األرباح

أرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 
٤,٠٨٦٧,٦٦٩الخسارةوأمن خالل الربح 

بالقيمةمدرجة استثماراتمنمحققةغيرأرباح(خسائر) 
٧,١٢٧)٧٣٧(الخسارةوأالعادلة من خالل الربح 

ــــــــــــــــــ
١٤,٥٨٨٣٠,٤٢٦

======================
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إيرادات الرسوم والعموالت، صافي٧

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٥مارس ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٤مارس ٣١في 

ألف درهـمألف درهـم

إيرادات الرسوم وعموالت
١١٩,٨٥٠٨٧,٤٠٣إيرادات الرسوم والعموالت على البطاقات

٣٥,٩٠٥٢٨,٧٤٥والعموالت المتعلقة باألعمالإيرادات الرسوم 
١٠,٧٣١٩,٧٢٥رسوم خدمات الحسابات
١٤,٧٠٥١٠,٤٥٧ممتلكاترسوم إدارة مشاريع و

٥٨,٧٤٦٤٨,٦٦٠رسوم الترتيب ومشاركة المخاطر
١٢,٩١٥٢٣,٦٢٣رسوم وعموالت عمليات وساطة

٤٩,٠٧٤٣٣,٨٢٠رسوم وعموالت أخرى
ــــــــــــــــــ

٣٠١,٩٢٦٢٤٢,٤٣٣مجموع إيرادات الرسوم والعموالت
ــــــــــــــــــ

مصاريف الرسوم والعموالت
)٥٤,٧٥٧()٦٥,٨١٠(المصاريف المتعلقة برسوم وعموالت البطاقات

)١٠,٧٠١()١٣,٥٨٢(مصاريف رسوم وعموالت أخرى
ــــــــــــــــــ

)٦٥,٤٥٨()٧٩,٣٩٢(مصاريف الرسوم والعموالتمجموع 
ــــــــــــــــــ

٢٢٢,٥٣٤١٧٦,٩٧٥إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
====================

تكاليف الموظفيـن٨

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٥مارس ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٤مارس ٣١في 

ألف درهـمألف درهـم

٣١٧,٩٣٠٢٥٤,٨٩٣األجور والمرتبات
١٧,٠١٤١٤,٢٢١مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

١٤,٥٣٠٩,٨٥٧تكاليف موظفين أخرى
ــــــــــــــــــ

٣٤٩,٤٧٤٢٧٨,٩٧١
======================
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مصاريف عمومية وإدارية٩

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٥مارس ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٤مارس ٣١في 

ألف درهـمألف درهـم

٣٨,٢٨٣١٣,١٤١مصاريف قانونية ومهنية
٥٣,٦٢٧٤١,٠٣٧المبانيمصاريف 

١٧,٨٤٠٢٤,٢٣٠مصاريف تسويق وإعالنات
١٤,٢٠٦١٣,٨٤٦مصاريف اتصاالت
١٤,٤١٢١٥,٣٨٦بالتكنولوجيامصاريف متعلقة 

٣٣,١٢٦٢٥,٠٨٨مصاريف تشغيلية أخرى
ــــــــــــــــ

١٧١,٤٩٤١٣٢,٧٢٨
====================

مخصص االنخفاض، صافي١٠

الثالثة أشهر المنتهية إيضاحات
٢٠١٥مارس ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٤مارس ٣١في 

ألف درهمألف درهم

١٦١٥٨,٩٩٥٨٧,٨٥١مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى
١٧٤١,٢٥٠١٢١,٠٥٣تمويالت اإلجارة
٥٦٠١,٠١٧مباشرمشطوب بشكل

في الصكوك اإلسالمية المقاسةإستثمارات
بالتكلفة المطفأة

٣,٢٥٠-١٩

٢٣١,٧٩٩٣,٣١٥موجودات أخرى
ــــــــــــــــ

٢٠٢,٦٠٤٢١٦,٤٨٦
====================

شركة ألف درهم) متعلق ب٣,٣١٥: ٢٠١٤مارس ٣١(في القيمة ال شيءمخصص اإلنخفاض يشمل رصيد 
.،وهي شركة عقارية تابعة للمصرفذ.م.م.بروج العقارية

للمودعين وحملة الصكوكالتوزيع١١

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٥مارس ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٤مارس ٣١في 

ألف درهمألف درهم

٢٩,١٠٠٢٩,٠١٠حسابات التوفير
٨٥,٧٠٤٨٤,٧٧٤حسابات االستثمار 

٤٢,٩٠٢٤٢,٩٠٢حاملي الصكوك 
ــــــــــــــــ

١٥٧,٧٠٦١٥٦,٦٨٦
====================
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ربحية السهم األساسية والمخفضة١٢

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

على المتوسط لمصرف لالعاديةسهماألبحاملي المتعلقة الفترةيحتسب الربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح 
خالل الفترة، المعدلة لتأثيرات أي زائداً المتوسط المرجح لعدد االسهم الفترةالمرجح لعدد األسهم العادية خالل 

، التي قد يكون لها تأثير مخفض.أدوات مالية

:يعكس التالي اإليرادات وبيانات األسهم المستحوذة في احتساب اإليرادات للسهم

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٥مارس ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٤مارس ٣١في 

٤٥٠,٢٣٣٤٠٨,٤٣٣(ألف درهم)البنكسهمأالمتعلق بحاملي فترةللربح ال
====================

٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٣٦٤,٧٠٦(ألف)كما في بداية الفترة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة
٦٣٥,٢٩٤-)٣٩أسهم منحة صادرة (إيضاح 

====================
٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠(ألف)كما في نهاية الفترة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة

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

٠,١٥٠٠,١٣٦األساسي والمخفض للسهم (درهم)العائد
====================

يتم 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.الربح

النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية١٣

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٦٧٣,٨٣٤٢,٢٣١,٨٥٦النقد في الصندوق

األرصدة لدى المصارف المركزية:
٩١٦,٣٦٢٤٦٨,٣٠٠الحسابات الجارية-
٨,٥٢٢,٣٩٥٨,٣٥٧,٣١٤احتياطي نظامي-
١٠,٠٥٠,١١٨٧,٧٠٠,١١٠شهادات اإليداع اإلسالمية-

ــــــــــــــــــ
٢١,١٦٢,٧٠٩١٨,٧٥٧,٥٨٠

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٢١-

(تتمة)النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية١٣

الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي مع بيجب على المصرف اإلبقاء على ودائع إلزامية حسب الطلب 
. إن هذه الودائع اإللزامية ليست متاحة لالستخدام والعراقالمتحدةإلمارات العربية لكل من االمصرف المركزي

النقد في الصندوق المركزي. إن المصرففي عمليات المصرف اليومية وال يمكن سحبها إال بموافقة 
ا تدفع عليهةعوائد وفقاً للشريعة اإلسالمية. أما شهادات اإليداع اإلسالميةأيعليهاالحسابات الجارية ال تدفع و

أساس االستثمار في مرابحات السلع الدولية التي يكون فيها المصرف المركزي مشترياًهي تقوم علىوعوائد،
.والمصرف بائعاً

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

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢٠,٥٣٠,٣٢٣١٨,٤٨٣,٥٤١اإلمارات العربية المتحدة
٥٥٩,١٣٤١٧٩,٣٦١الشرق األوسطباقي 

١,٣٦٧٨٢٨أوروبا
٧١,٨٨٥٩٣,٨٥٠أخرى

ــــــــــــــــــ
٢١,١٦٢,٧٠٩١٨,٧٥٧,٥٨٠

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

ومؤسسات مالية أخرىإسالميةمصارفاألرصدة و ودائع الوكالة لدى ١٤

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢٣٧,٨٥٨٣٦٣,٤٧٦حسابات جارية
٣,٤٠٧,٠٦٦٣,٧٤٠,١٤٩ودائع وكالة 

ــــــــــــــــــ
٣,٦٤٤,٩٢٤٤,١٠٣,٦٢٥

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

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٢٢-

(تتمة)ومؤسسات مالية أخرىإسالميةاألرصدة و ودائع الوكالة لدى مصارف١٤

والمؤسسات المالية األخرى حسب القطاع االسالميةى المصارفلدالوكالةودائعإن توزيع األرصدة و
الجغرافي هي كما يلي:

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٥٥١,٩٦٨١,٠٥٨,٦١٧اإلمارات العربية المتحدة
٣٩٥,٠٩١١,١٧٦,٤٣٣الشرق األوسطباقي 

٣٥,٩٧٧١٢٠,٩٦١أوروبا
١,٦٦١,٨٨٨١,٧٤٧,٦١٤أخرى

ــــــــــــــــــ
٣,٦٤٤,٩٢٤٤,١٠٣,٦٢٥

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

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢,١٧٩,٨٣٩٢,١٥٨,٩٨١مرابحة
١٧٧,٧١٢١٧١,٠٢٢مضاربة

ــــــــــــــــــ
٢,٣٥٧,٥٥١٢,٣٣٠,٠٠٣

)١٦٣,٤٥٠()١٦٣,٤٥٠(في القيمةناقصاً: مخصص االنخفاض
ــــــــــــــــــ

٢,١٩٤,١٠١٢,١٦٦,٥٥٣
======================

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

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٦٣,٤٥٠١٢٩,٨١١بداية الفترةفي 
٣٣,٦٣٩-لفترة لالمحمل

ــــــــــــــــــ
١٦٣,٤٥٠١٦٣,٤٥٠نهاية الفترةفي

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٢٣-

(تتمة)مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

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

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٩٢٤,١٧٨١,٩٢١,٤٢٥اإلمارات العربية المتحدة
٣١٠,٩٩٢٢٩٣,٠٦٢الشرق األوسطباقي 
١٢٢,٣٨١١١٥,٥١٦أخرى

ــــــــــــــــــ
٢,٣٥٧,٥٥١٢,٣٣٠,٠٠٣

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

أخرىمرابحة وتمويالت إسالمية ١٦

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٦,٢٦٥,٥٥٩٦,٣٢٤,١٠٦المركباتاتمرابح
٧,٨٧٠,١٦٦٧,٤٥٧,٢٦٣البضائعاتمرابح
١٥,٥٠٠,٧٨٢١٥,٧٠٢,٩٩١األسهماتمرابح
٤,٧٧٤,٩٣٦٤,٧٦٤,١٣٥الخير–/ مرابحة مدفوعة مقدماً السلع اتمرابح
٣,١٥٢,٢١٠٢,٩١٦,٦٤٣أخرىاتمرابح

ــــــــــــــــــ
٣٧,٥٦٣,٦٥٣٣٧,١٦٥,١٣٨اتمجموع المرابح

١,٣٦٨,٩٤٥١,٥٢٧,٩٠٧مضاربة
١٧,٤٢٨,٣٢٠١٧,٠٩٢,٤٦٣)(مرابحةًاإلسالمية المغطاةاإلئتمانية البطاقات 
١٣٣,٣٦٧١٠٤,٩٦٤استصناع

١٨٣,٨٨٨١١٩,٥٥٢مدينة أخرىتمويلذمم 
ــــــــــــــــــ

٥٦,٦٧٨,١٧٣٥٦,٠١٠,٠٢٤إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)٢٠,٤٠٥,٣٦٧()٢٠,٧٥١,٣٨٧(على المرابحةناقصاً: األرباح المؤجلة

ــــــــــــــــــ

٣٥,٩٢٦,٧٨٦٣٥,٦٠٤,٦٥٧
)١,٤٠٢,٠٣٠()١,٤٨٧,٩٢٨(في القيمةناقصاً: مخصص االنخفاض 

ــــــــــــــــــ

٣٤,٤٣٨,٨٥٨٣٤,٢٠٢,٦٢٧
======================

ألف ٢٠,١٤١: ٢٠١٤ألف درهم (١٦,٤٠٤مرابحة بقيمة ضمنمبالغ مدفوعة مقدماًتتضمن األرصدة أعاله 
.لألفراددرهم) مدفوعة كجزء من االستحواذ على أعمال مصرفية 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٢٤-

(تتمة)مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

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

(مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس ٣١
المجموعانخفاض جماعيفرديانخفاض المجموعانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥١٩,٦٢٣٨٨٢,٤٠٧١,٤٠٢,٠٣٠١,٦٦٢,٤٩٩٤٥٥,٢٣٠٢,١١٧,٧٢٩بداية الفترة في 
لفترةلالمحمل 

٤٢٧,١٧٧٣٧٩,٩٦٨)٤٧,٢٠٩(١١٦,٢٤٩٤٢,٧٤٦١٥٨,٩٩٥)١٠(إيضاح 
)١,١٠٥,٧٨٦(-)١,١٠٥,٧٨٦()٧٣,٠٩٧(-)٧٣,٠٩٧(الفترةخاللالمشطوب

١٠,١١٩-١٠,١١٩---حركات أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٦٢,٧٧٥٩٢٥,١٥٣١,٤٨٧,٩٢٨٥١٩,٦٢٣٨٨٢,٤٠٧١,٤٠٢,٠٣٠نهاية الفترةفي 
===================================================

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

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٤٠,٨٦٤٦,٩٨٨القطاع الحكومي

٢٢١,٦٣١٥٢٤,٢٢٨القطاع العام
٧,٠١٩,٨٩٢٦,٩٠١,٥٦٧شركات

٣٨٨,٦٨٣٣٨٠,٨٢٩ماليةمؤسسات 
٢٥,٨٨٧,٨٣٠٢٥,٤٨٨,٦٢٩أفراد

٢,٣٦٧,٨٨٦٢,٣٠٢,٤١٦شركات صغيرة ومتوسطة
ــــــــــــــــــ

٣٥,٩٢٦,٧٨٦٣٥,٦٠٤,٦٥٧
====================

:الجغرافيالقطاع 
٣٤,٢٣٠,٤٣٨٣٤,٠٥٣,٢٥٤اإلمارات العربية المتحدة

١,١٢٧,٧٠٢٩٢١,٠٦٧الشرق األوسطباقي 
٢٩٤,٤٨٤٢٩٧,٣٨٢أوروبا
٢٧٤,١٦٢٣٣٢,٩٥٤أخرى

ــــــــــــــــــ
٣٥,٩٢٦,٧٨٦٣٥,٦٠٤,٦٥٧
====================



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٢٥-

تمويالت إجارة١٧

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

المؤجرة للمستأجر عند استحقاق عقد اإليجار.

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:كما يليمدفوعات التأجير المدينة المستقبلية هي 
٩,٤٤٧,٢٥٩٩,٥٢٩,٧٤٥مستحقة خالل سنة

٢٠,٧٣١,٩٥٩٢١,٤٦٥,٩٨٧السنة الثانية إلى الخامسةفيمستحقة 
١٩,١٥٢,١٣٦١٩,٣٧٥,١٧٤مستحقة بعد خمس سنوات

ــــــــــــــــــ
٤٩,٣٣١,٣٥٤٥٠,٣٧٠,٩٠٦إجمالي تمويالت اإلجارة

)١٠,٢١٥,٩٣٩()١٠,١٢٥,٨٤٢(: اإليرادات المؤجلةناقصاًً
ــــــــــــــــــ

٣٩,٢٠٥,٥١٢٤٠,١٥٤,٩٦٧مدفوعات التأجير المدينةلدنى للحد األصافي القيمة الحالية 
)١,٣٥١,٣١٣()١,٣٢٠,٣٣٤(في القيمةنخفاض االناقصاً: مخصص 

ــــــــــــــــــ
٣٧,٨٨٥,١٧٨٣٨,٨٠٣,٦٥٤

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

ألف ٦٠٥,٢٧١: ٢٠١٤ألف درهم (١٣٨,٢١٦يتضمن الرصيد أعاله مبلغ مدفوع مقدماً ضمن إجارة بقيمة 
درهم) مدفوع كجزء من االستحواذ على أعمال مصرفية لألفراد. 

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

(مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس ٣١
المجموعانخفاض جماعيفرديانخفاض المجموعانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٥٨,٠٧٧٧٩٣,٢٣٦١,٣٥١,٣١٣٧٧٤,٦٣١٤٦٨,٦١٩١,٢٤٣,٢٥٠بداية الفترةفي 
للفترةالمحمل 

٣٢٤,٦١٧٢٤١,٦١٠)٨٣,٠٠٧(٦,٠٢٩٣٥,٢٢١٤١,٢٥٠)١٠(إيضاح 
)١٣٣,٩٠٧(-)١٣٣,٩٠٧()٧٢,٢٢٩(-)٧٢,٢٢٩(الفترةالمشطوب خالل
٣٦٠-٣٦٠---تحركات أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٩١,٨٧٧٨٢٨,٤٥٧نهاية الفترةفي 

١,٣٢٠,٣٣٤٠
٥٥٨,٠٧٧٧٩٣,٢٣٦١,٣٥١,٣١٣

=================================================
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٢٦-

تمويالت إجارة (تتمة)١٧

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

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٣٦,٧٧٠٣٦,٢٧٤القطاع الحكومي

٤,٥٤١,٤٣٩٤,٧٢٠,٥٣٩القطاع العام
١٧,٨٦٨,٥٢١١٨,٥٨٥,٩٣٧شركات

١١٨,٣٧١١٣٩,٨٠١مؤسسات مالية
١٦,١٦٩,٣٧٤١٦,٢٢٥,٧٨٥أفراد

٣٢٦,٥٢١٣٢٣,٦٥٠شركات صغيرة ومتوسطة
١٤٤,٥١٦١٢٢,٩٨١المنظمات غير الربحية

ــــــــــــــــــ
٣٩,٢٠٥,٥١٢٤٠,١٥٤,٩٦٧

======================
:القطاع الجغرافي

٣٧,٦٥٦,٢٨٧٣٨,٦٥٩,١٢٠اإلمارات العربية المتحدة
١,٠١٧,٣٠٩٩٣٩,٩٧٩الشرق األوسطباقي 

١,١٢٨١,٢٥٤أوروبا
٥٣٠,٧٨٨٥٥٤,٦١٤أخرى

ــــــــــــــــــ
٣٩,٢٠٥,٥١٢٤٠,١٥٤,٩٦٧

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

في الصكوك اإلسالمية مقاسة بالقيمة المطفأةاستثمارات١٨

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٥,٧١٠,٧٧٦٥,٤٢١,٥٢٧صكوك
======================
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(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٢٧-

(تتمة)في الصكوك اإلسالمية مقاسة بالقيمة المطفأةاستثمارات١٨

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

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٩٨,٢٧٧٨١,٣٠٨بداية الفترةفي 
١٦,٩٦٩-للفترةالمحمل 

ــــــــــــــــــ
٩٨,٢٧٧٩٨,٢٧٧نهاية الفترةفي 

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

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٣,٩٢٣,٥٨٢٣,٧٢٥,٢٢٨اإلمارات العربية المتحدة
١,٠٧٠,٧١٢١,٠٦٥,٠٩٣الشرق األوسطباقي 
٨١٤,٧٥٩٧٢٩,٤٨٣أخرى

ــــــــــــــــــ
٥,٨٠٩,٠٥٣٥,٥١٩,٨٠٤

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

مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات
-١١,٤٥٢متداولة-أسهم 

١,١٢٧,٣٤٠٨٠٤,٩٩٣صكوك
ــــــــــــــــــ

١,١٣٨,٧٩٢٨٠٤,٩٩٣
ــــــــــــــــــ

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 
استثمارات مدرجة

٩٦٠٩٦٠أسهم
ــــــــــــــــــ

استثمارات غير مدرجة
٦١,٦٤٠٦١,٦٤٠مدارةصناديق

١٣٩,٨٧٢١٣٩,٨٨٢خاصةأسهم
ــــــــــــــــــ

٢٠١,٥١٢٢٠١,٥٢٢
ــــــــــــــــــ

٢٠٢,٤٧٢٢٠٢,٤٨٢
ــــــــــــــــــ

١,٣٤١,٢٦٤١,٠٠٧,٤٧٥
ــــــــــــــــــ
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-٢٨-

(تتمة)مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٦٧٢,٣٨٨٥٢٧,٣٣٣اإلمارات العربية المتحدة
١٤٤,٠٢٩١٦٧,٢٤٥الشرق األوسطباقي 

٨٦,٢٣٠٧٧,٥٣٣أوروبا
٤٣٨,٦١٧٢٣٥,٣٦٤أخرى

ــــــــــــــــــ
١,٣٤١,٢٦٤١,٠٠٧,٤٧٥

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

وشركة ائتالفاستثمارات في شركات زميلة٢٠

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٩٤١,٨٠٦٩٣١,٧٥٩تكلفة االستثمارات 
٤٤,١٣٣٤٠,٦٥٦الحصة في النتائج

)١٥,٩٩٤()١٥,٩٩٤(مستلمةتوزيعات أرباح
)١٤٩,٠٢٦()١٨٨,٥٤٣(تحويالت عمالت أجنبية

ــــــــــــــــــ
٧٨١,٤٠٢٨٠٧,٣٩٥

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

كما يلي:هي مارس٣١كما في وشركات ائتالف ةشركات زميلتفاصيل استثمار المصرف فيإن 

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٥٢٠١٤

%%
الشركات الزميلة

التأمين التكافلي اإلسالمي٤٢٤٠اإلمارات 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)
شركة السعودية للتمويل ش.م.م
العربية السعوديةالمملكة (سابقاَ بيت التقسيط السعودي)

اإلسالميتمويل األفراد٥١٥١

تحويل األموال٥١٥١اإلمارات العربية المتحدةعرب لينك لتحويل األموال ش.م.خ
أبوظبي اإلسالمي ميرشنت
أكوايرينغ مومباني ذ.م.م 

االستحواذ التجاري-٥١اإلمارات العربية المتحدة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٢٩-

وشركة ائتالف (تتمة)استثمارات في شركات زميلة٢٠

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

٢٠١٥مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

١٧٥,٩٩٩١٦٣,٢٢٣اإلمارات العربية المتحدة
٥٨,٨٠٠٥٨,٠٢٢باقي الشرق األوسط

٤٨,٢٢١٥٤,٣٢٢أوروبا
٤٩٨,٣٨٢٥٣١,٨٢٨أخرى

ــــــــــــــ
٧٨١,٤٠٢٨٠٧,٣٩٥

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

عقاريةاستثمارات ٢١

كالتالي:الفترةكانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل 

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم
التكلفة:

٣٦٥,٤٤٧٣٣٣,٧٣١بداية الفترةالرصيد في 
٢١,٧٩٢-إضافات خالل الفترة

١٣,٦١٠١٠,٨٢٢المحول من موجودات أخرى
)٨٩٨(-استبعادات 

ــــــــــــــ
٣٧٩,٠٥٧٣٦٥,٤٤٧نهاية الفترةفيالرصيد اإلجمالي 
)٢٥,٣٤٧()٢٥,٣٤٧(في القيمةنخفاضالناقصاً: مخصص ا

ــــــــــــــ
٣٥٣,٧١٠٣٤٠,١٠٠نهاية الفترةفيالرصيد الصافي

================
:االستهالك المتراكم

٤٠,٧٨٢٢٨,٣٤٠بداية الفترةالرصيد في 
٣,٣٦٩١٢,٥٢٩لفترةلالمحمل 
)٨٧(-باالستبعاداتالمتعلق 

ــــــــــــــ
٤٤,١٥١٤٠,٧٨٢نهاية الفترةالرصيد في

ــــــــــــــ
٣٠٩,٥٥٩٢٩٩,٣١٨صافي القيمة الدفترية كما في نهاية الفترة

=================
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-٣٠-

عقارية (تتمة)استثمارات ٢١

، والمؤجرة تحت عقود تأجير العقاريةإيجارات الممتلكات المكتسبة للمجموعة من االستثمارات إيرادات إن 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ألف درهم)٢٠١٤:٢,٤٧٤مارس ٣١ألف درهم (٥,٤١٢تشغيلية، قد بلغت 

.٢٠١٥مارس ٣١

:كما يليهي الفترةالحركة في مخصص اإلنخفاض خالل كانت 

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٢٥,٣٤٧٢٤,١١١بداية الفترة فيالرصيد
١,٢٣٦-لفترة لالمحمل

ــــــــــــــــ
٢٥,٣٤٧٢٥,٣٤٧في نهاية الفترةالرصيد

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

هو كالتالي:العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات إن 

٣٢٦,٦٩٢٣١٦,٤٥١اإلمارات العربية المتحدة
٨,٢١٤٨,٢١٤الشرق األوسطباقي 

ــــــــــــــــ
٣٣٤,٩٠٦٣٢٤,٦٦٥

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

قيد التطويرعقارات٢٢

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٨٣٧,٣٨١٨٣٧,٣٨١عقارات قيد التطوير
====================

٨٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤ديسمبر ٣١ألف درهم (٨٠٠,٠٠٠دفترية بلغت بقيمة ارض قيد التطوير العقاراتتتضمن 
ألف درهم) مملوكة من قبل شركة تابعة للمصرف.

قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة.العقاراتجميع إن 
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-٣١-

موجودات أخرى٢٣

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

١,٢٨٢,٤٥٨١,٢٨٦,٩٥٦لشراء ممتلكاتمبالغ مدفوعة مقدماًً
٨٣١,٢٢٠٨٧٤,٨٠٦قبوالت

١٩٨,١٢٨٢٠٧,٠٢٥موجودات مستحوذ عليها من مطالبات محققة
٤١٠,٠٠٨٢٨٥,٩٠٥مدينة تجارية ذمم 

٦٢٥,٧٦٤٥٤٤,٧٥٠مصاريف مدفوعة مقدماً
١٠٢,٢٧٦٧٥,٦٠٢مستحقةأرباح

١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدماً 
٣٢١,٤١١٢٣٩,٧٧٩أخرى

ــــــــــــــــــ
٣,٩٥٤,٨٩٠٣,٦٩٨,٤٤٨

)٢٩٧,٩٦٠()٢٩٢,١٨١(في القيمة: مخصص االنخفاض ناقصاًً
ــــــــــــــــــ

٣,٦٦٢,٧٠٩٣,٤٠٠,٤٨٨
======================

كما يلي:الفترةخالل في القيمةمخصص االنخفاضفيكانت الحركة 

مبالغ مدفوعة مقدماً 
شراء مقابل 

ممتلكات

موجودات 
مستحوذ عليها 
مقابل استيفاء 

المجموعأخرىمدينة تجاريةذممالمطالبات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٥٦,٤١٥٦,٧١٢١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٧,٩٦٠مدققة–٢٠١٥يناير ١في
١,٧٩٩--١,٧٩٩-)١٠للفترة (إيضاح المحمل 

)٧,٥٧٨(--)١,٨١٧()٥,٧٦١(المشطوب خالل الفترة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٠,٦٥٤٦,٦٩٤١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٢,١٨١غير مدققة–٢٠١٥مارس ٣١في 
========================================

٢٩,٨٢٦٢٣,٨٨٣٣٣٩,٥٧٥-٢٨٥,٨٦٦مدققة–٢٠١٤يناير ١في 
٨٠,٣٤٩--٧٣,٦٣٧٦,٧١٢للسنةالمحمل

)١٢١,٩٦٤(-)١٨,٨٧٦(-)١٠٣,٠٨٨(السنةخالل المشطوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٦,٤١٥٦,٧١٢١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٧,٩٦٠مدققة–٢٠١٤ديسمبر٣١في 
========================================

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

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١
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الشهرة والموجودات غير الملموسة٢٤

موجودات أخرى غير ملموسة
اإلجماليودائع أساسيةعالقات العمالءالشهرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠٩,٨٨٨٣٤٩,٥٩٧٧٠,١٦٣٥٢٩,٦٤٨مدققة–٢٠١٥يناير ١في
)١٣,٦٨٩()٢,٢٨٩()١١,٤٠٠(-اإلطفاء خالل الفترة

ــــــــــــــــــــــــــــ
١٠٩,٨٨٨٣٣٨,١٩٧٦٧,٨٧٤٥١٥,٩٥٩غير مدققة–٢٠١٥مارس ٣١في 

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

١٠٩,٨٨٨٣٦٤,٧٩٧٧٣,٢١٥٥٤٧,٩٠٠مبالغ مدرجة من االستحواذ على األعمال
)١٨,٢٥٢()٣,٠٥٢()١٥,٢٠٠(-السنةاإلطفاء خالل 

ــــــــــــــــــــــــــــ
١٠٩,٨٨٨٣٤٩,٥٩٧٧٠,١٦٣٥٢٩,٦٤٨مدققة–٢٠١٤ديسمبر٣١في 

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

الشهرة
والتي تمثل أدنى مستوى للمصرفام التشغيليلة ي القيمة، يتم توزيع الشهرة لألقساالنخفاض فاختبارلهدف 
الداخلية.اض اإلدراةالشهرة ألغروالذي يتم من خالله مراقبة المصرفداخل 

موجودات غير ملموسة أخرى

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

االستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة تتولد من العمالء الذين كانوا موجودين في تاريخ 
لعالقات العمالء، تم اعتبار عمالء البطاقات المغطاة بشكل منفصل، نظراً الختالف 
بيانات المخاطر والعالقات والوالء. من المتوقع من هذه العالقات أن تولد دخل مادي 

متكرر على شكل إيرادات عمالء، رسوم وعموالت.

يمة الموجودات الغير ملموسة من ودائع أساسية من حقيقة أنه من المتوقع أن تظهر قودائع أساسية
تكون توزيعات األرباح المتوقعة لهذه الودائع، على ضوء شروطها التعاقدية، أقل من 
توزيعات األرباح المتوقعة لغيرها من أدوات صكوك سوق الجملة وسوق التمويل 

المتوقعة لهذه الودائع وأدوات الصكوك، المالي. يمثل الفارق بين توزيعات األرباح
قيمة الودائع األساسية غير الملموسة.
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مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية٢٥

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٧٧٠,٠٢٠٨٦٨,٦١١حسابات جارية
٣,٥٠٤,٢٧٧٤,٦٠٧,١٢٣ودائع استثمارية

ــــــــــــــــــ
٤,٢٧٤,٢٩٧٥,٤٧٥,٧٣٤

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

حسابات المودعيـن٢٦

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٢٨,٣١٨,١٢٣٢٥,٥٩٥,٦٥٨حسابات جارية
٥٨,٩٢٥,٨١٥٥٨,٨٤٠,٥٩١حسابات االستثمار

٣٥٨,١١٩٣٤٠,١٥٩األرباحاحتياطي تعديل 
ــــــــــــــــــ
٨٧,٦٠٢,٠٥٧٨٤,٧٧٦,٤٠٨

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

كما يلي:للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح 

٣٤٠,١٥٩٢٧٦,٠٧٣بداية الفترةفي 
١٧,٩٦٠٦٤,٠٨٦للفترةاألرباح الحصة من

ــــــــــــــــــ
٣٥٨,١١٩٣٤٠,١٥٩نهاية الفترةفي 

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

كاآلتي:وحسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي هإجمالي إن توزيع 

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٥,٧١٠,٤٤٦٣,٥٥٥,٣٠٨القطاع الحكومي
١٣,٣٩٢,٨٣٧١٦,٥٧٠,١٠٨الخاصالقطاع 
١٢,٤٧٨,٣٦١١١,٠١٧,٧٩٨شركات

٢٦٣,٩٥٩٩٢٣,٦٩٣مؤسسات مالية
٤٤,٧٤٨,١٩٧٤٢,٧٧٨,٤٢١أفراد

٧,٨٤٧,٠١٤٧,٠٠٦,٧٩٧شركات صغيرة ومتوسطة الحجم
٣,١٦١,٢٤٣٢,٩٢٤,٢٨٣منظمات غير ربحية

ــــــــــــــــــ
٨٧,٦٠٢,٠٥٧٨٤,٧٧٦,٤٠٨

======================
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(تتمة)حسابات المودعيـن٢٦

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 فقط في حال يتحمل الخسارةفإن المصرف االستثماربودائعفيما يتعلق 
.الموكل(الرئيسي) أو )رب المالالمانح (العقد، وإال فهي على 

مطلوبـات أخرى٢٧

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٥٢٩,٩١٩٤٣٥,٩٥٨ذمم دائنة
٨٣١,٢٢٠٨٧٤,٨٠٦قبوالت

٢٢,١٦٠٢٢,١٦٠مبالغ مستحقة لقاء شراء ممتلكات
٢٠٤,٩٨٨٢٢٤,٨٨١لمودعين وحملة الصكوكللتوزيع لالربح المستحق 

٤٣٢,٧٥٦٣٦٠,٥٦٨شيكات بنكية
٤١٣,٨٧٩٣٧٥,٦٨٢الموظفين ومصروفات أخرىتمخصصات مكافأ

٣٠,٩٠٨٣٩,٧٠٤دائنةمحتجزات
١٥٣,٤٣٤١٥٦,٣٠٠العمالءمبالغ مستلمة مقدماً من 

١٨٠,٨٢١١٦٠,٧٩٧مصاريف مستحقة
١٠٣,١٦٦١٤٤,٧٤٠أرباح موزعة غير مطالب بها

٢٢٧,٤٩٢٢١١,٢٥٤إيرادات مؤجلة
٦,٧٥٠٩,٢٧٤حساب األعمال الخيرية

١٠,٦٤٠١١,٤٤٠حساب التبرعات
١٨,٧١٠١٧,٩٦٨للبدائل الشرعية للمشتقات الماليةالقيمة العادلة السالبة 

٣٥٤,٠٣٨٣٢٨,٨٣٧أخرى ــــــــــــــــــ
٣,٥٢٠,٨٨١٣,٣٧٤,٣٦٩

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

أدوات صكوك تمويلية٢٨

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٢,٧٥٤,٣٧٥٢,٧٥٤,٣٧٥اإلصدار الثاني
١,٨٣٤,٣٧٧١,٨٣٦,٢٥٠الثالثاإلصدار

ــــــــــــــــــ
٤,٥٨٨,٧٥٢٤,٥٩٠,٦٢٥

======================
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أدوات صكوك تمويلية (تتمة)٢٨

أمريكيمليون دوالر٧٥٠–اإلصدار الثاني 
بقيمة الشريعة اإلسالميةمتوافقة مع متوسطة المدى، قام المصرف بعملية إصدار لصكوك٢٠١٠خالل نوفمبر 
مليارات دوالر ٥مليون دوالر أمريكي) كثاني إصدار من برنامج بقيمة ٧٥٠ألف درهم (٢,٧٥٤,٣٧٥

. ٢٠١٥نوفمبرأمريكي. إن هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. تنتهي مدة هذه الصكوك في 
.حال تحققها وفق معدل ربح ثابتتوزع أرباح هذه الصكوك في 

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

. ٢٠١٦نوفمبرأمريكي. إن هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. تنتهي مدة هذه الصكوك في 
شراء تمت إعادة، ٢٠١٥مارس ٣١كما في ثابت.توزع أرباح هذه الصكوك في حال تحققها وفق معدل ربح

: ال شيء).٢٠١٤ديسمبر ٣١دوالر أمريكي) من قبل البنك (مليون ٠,٥١ألف درهم (١،٨٧٣صكوك بقيمة 

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

ر، وهي شركة مملوكة للمصرف، تم إنشاؤها خصيصاً إلصدار الصكوك. المصد–أديب صكوك كومباني ليمتد
وستبقى تحت إدارته.تخضع لسيطرة المصرف، وبرغم ذلكاألصول مملوكة من قبل المستثمرينإن هذه 

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

٤,٥٨٨,٧٥٢ويا، والتي قد تسالمشترك في ملكيتهاالمتبقية على هذه األصوليةدفعات اإليجارالالمصدر في
مليون ١,٢٥٠(ألف درهم ٤,٥٩٠,٦٢٥: ٢٠١٤ديسمبر ٣١(مليون دوالر أمريكي) ١,٢٤٩ألف درهم (

.)دوالر أمريكي)

رأس المـال٢٩

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

رأس المال المصرح به:
ألف) سهم عادي٣,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤ألف (٣,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٤بقيمة درهم واحد لكل سهم (
======================

والمدفوع بالكامل:الصادررأس المال 
في بداية الفترة
ألف) سهم عادي٢,٣٦٤,٧٠٦: ٢٠١٤ألف (٣,٠٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٣٦٤,٧٠٦: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٤بقيمة درهم واحد لكل سهم (

٦٣٥,٢٩٤- )٣٩أسهم منحة صادرة (إيضاح 
ــــــــــــــــــ

الفترةنهايةفي 
ألف) سهم عادي٣,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤ألف (٣,٠٠٠,٠٠٠
٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٣٦٤,٧٠٦: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٤لكل سهم (بقيمة درهم 

======================
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احتياطيات أخرى٣٠

التغيرات المتراكمة 
في القيم العادلة

احتياطي إعادة
األراضيتقييم

تحويلاحتياطي 
اإلجمالياحتياطي التحوطالعمالت األجنبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)١٩٤,٦٤٤()١٤,٥٦٤()١٥١,٠٤٠(١٤٣,٠٠٠)١٧٢,٠٤٠(مدققة–٢٠١٥يناير ١في 

، األجنبيةلعمليات اعن عملية تحويل تحويل الناتجة الفروقات 
)٤٧,٥٦٧(-)٤٧,٥٦٧(--صافي

١٥,١٧٣-١٥,١٧٣--التحوط في العمليات األجنبيةالربح من
١,٩٣٧١,٩٣٧---في القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقديةالربح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢٥٥,١٠١()١٢,٦٢٧()١٨٣,٤٣٤(١٤٣,٠٠٠)١٧٢,٠٤٠(غير مدققة–٢٠١٥مارس ٣١في 

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

)١٦٨,٦٦٨()٢٠,٧٢٦()١٣٢,٨٨٢(١٤٣,٠٠٠)١٥٨,٠٦٠(مدققة–٢٠١٤يناير ١في 
صافي الربح من تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة

٥,٨٠٣---٥,٨٠٣من خالل الدخل الشامل اآلخر
لعملياتاتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 

٧٨٥-٧٨٥--األجنبية، صافي
)١,١٤٩(-)١,١٤٩(--الخسارة من التحوط في العمليات األجنبية

)٧٦٠()٧٦٠(---في القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقديةالربح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٦٣,٩٨٩()٢١,٤٨٦()١٣٣,٢٤٦(١٤٣,٠٠٠)١٥٢,٢٥٧(غير مدققة–٢٠١٤مارس ٣١كما في 
=============================================

صكوك الشق األول٣١

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

٣,٦١٠,٩٠١٣,٦٤٣,١٠٩الشق األولصكوك
٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 

ــــــــــــــــــــ
٥,٦١٠,٩٠١٥,٦٤٣,١٠٩

======================
صكوك الشق األول

من الشق األول متوافقة مع الشريعة اإلسالمية المصرف بعملية إصدار لصكوكقام ، ٢٠١٤نوفمبر١٩في 
. تم اصدار هذه الصكوك بعد موافقة دوالر أمريكي)مليار١ألف درهم (٣,٦٧٢,٥٠٠بقيمة ("الصكوك") 

٣١. كما في ٢٠١٢اكتوبر ٢١مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي الذي انعقد في 
مليون دوالر ١٦,٨ألف درهم (٦١,٥٩٩شراء صكوك بقيمة اسمية بلغت ، قام المصرف بإعادة ٢٠١٥مارس 

. تم تكبد تكلفة اإلصدار البالغة مليون دوالر أمريكي)٨,٠ألف درهم (٢٩,٣٩١: ٢٠١٤ديسمبر ٣١أمريكي) (
ألف درهم.٣٧,٢٨١

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

("تاريخ اإلسترداد األولي") أو أي تاريخ ٢٠١٨اكتوبر ١٦الفترة المنتهية في لالسترداد من قبل المصرف بعد
وتدفع بشكل نصف%٦,٣٧٥هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربةربح يكون ودفع للربح وفقاً لحاالت معينة،

الفترة ربح المتوقع بعد السنوات، ويقدر ستالمكونة من يةخالل الفترة األولسنوات ٦في نهاية كل سنوي 
في بيان الموزعة%. سيتم إظهار دفعات األرباح٥,٣٩٣متوقع منزائداً هامشسنوات٦يبور إبيةاألول

.الموحدساهمينالتغيرات في حقوق الم
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(تتمة)صكوك الشق األول٣١

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

رف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية األحداث التي تستوجب عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمص
أرباح، أو (ب) 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 

زامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه المالية التي تنص بنودها على إل
الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.

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

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

.٢٠٠٩مارس ٢٢خالل االجتماع الغير عادي والذي عقد يوم 

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

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

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

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 

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

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

التزامات ومطلوبات طارئة٣٢

إن االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية تشمل االلتزامات بتقديم وتوفير التسهيالت االئتمانية اإلسالمية 
المصرف.متعامليعتمادات المستندية وخطابات الضمان وكذلك أوراق القبول المخصصة لتلبية متطلبات واال

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

وبما انه من الممكن انتهاء االلتزامات دون سحب أو استخدام التسهيالت، فإن مجموع مبالغ تلك العقود ال يمثل 
بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.
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(تتمة)التزامات ومطلوبات طارئة٣٢

وخطابات الضمان وأوراق القبول بصرف دفعات نيابة عن عمالئه ابات االعتمادخطيلتزم المصرف بموجب 
بالوفاء بالتزاماته وفقاً لشروط العقد.المتعاملفي حالة عدم قيام 

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

٢٠١٥مارس٣١
مدققة
٢٠١٤ديسمبر ٣١

ألف درهـمألف درهـم

المطلوبات الطارئة
٢,٥١٩,٣٧٠٢,٩١٨,٧٩٠االئتمانخطابات 

١١,٠٠٨,٤١٩٩,٩٧٢,١٨٧خطابات ضمان
ــــــــــــــــــ
١٣,٥٢٧,٧٨٩١٢,٨٩٠,٩٧٧
ــــــــــــــــــ

االلتزامات
٣٩٢,٣٤٨٣٥٧,٢٢٩التسهيالت الغير مسحوبةالتزامات

٨٣,٩٢٢٧٤,٣٥٨مصاريف رأسمالية مستقبلية
١٣٠,٢٩١١٥١,١٩٩قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 

ــــــــــــــــــ
٦٠٦,٥٦١٥٨٢,٧٨٦

ــــــــــــــــــ
١٤,١٣٤,٣٥٠١٣,٤٧٣,٧٦٣

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

مخاطر االمتثالمراجعة٣٣

ونظرا اللتزامها بأفضل ممارسات الحوكمة ، قام البنك بتعيين مستشار قانوني ("الشركة") للمساعدة في مراجعة 
تكمل الشركة إلى اآلن مراجعتها وإلى حد لم امتثالها لقوانين العقوبات االقتصادية وعمليات امتثالها بشكل عام. 

المراجعة تساعد البنك في تحديد أي خطوات إضافية يمكن اتخاذها لضمان االمتثال لقوانين العقوبات أن هذه 
القابلة للتطبيق، سيقوم البنك بتعزيز عملياته وفقا لذلك.

النقدية وشبه النقدية٣٤

٢٠١٤مارس٢٠١٥٣١مارس٣١
ألف درهـمألف درهـم

١١,٧٢٣,٩٥٢١٠,٠٨٨,٩٩٣المركزية، قصيرة األجلنقد وأرصدة لدى المصارف 
لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالميةوكالة ودائع األرصدة و

٢,٤٧٤,١٢٣٢,٣٥٩,٦٩٤أخرى، قصيرة األجل
١,٩٥٠,٧٥٨٢,٨٣٩,٠٤٣مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

)٥,٣٣٣,٨٠٣()٤,٢٧٤,٢٩٧(مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل
ــــــــــــــــــ
١١,٨٧٤,٥٣٦٩,٩٥٣,٩٢٧

======================
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ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٣٥

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

الموجودات العالقة. إن جميع ذوالمالية (األسهم والصكوك) بناء على تقييم المصرف لمخاطر االئتمان للطرف 
.في القيمةنشطة وخالية من أي مخصص لالنخفاضالمالية

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

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

المجموع آخرونشركات زميلة اإلدارة 
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة -٢٠١٥مارس ٣١
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٩٦٠-٩٦٠--مؤسسات مالية
======================================

من المرابحة، المضاربة،الدخل
٢١,٧٨٥٣١٣٧٢٣١,٤٢٩٥٣,٥٩٩من العمالءاإلجارة  وتمويالت إسالمية أخرى

======================================
٦٣---٦٣االستثماريةاإليرادات

======================================
٤٢٨٧٢٨٧٨-الرسوم والعموالت، صافيدخل 

======================================
١٠٨--١٠٨-المصاريف التشغيلية

======================================
٧٤٦٧٩١٣٢-للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

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

غير مدققة–٢٠١٤مارس ٣١
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٣٤٠-٣٤٠--مؤسسات مالية
======================================

من المرابحة، المضاربة،الدخل
٣٠,٩٣٥٤٩,٠٥٥-١٧,٧٣٠٣٩٠من العمالءاإلجارة  وتمويالت إسالمية أخرى

======================================
١٠٨--١٠٨-المصاريف التشغيلية

======================================
٣٦٢٣٦١٠١-للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

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

وتمويل العمالء ،الربح المحققة على األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات الماليةإن معدالت 
في %٩إلى :  صفر ٢٠١٤(%٧قد تراوحت من صفر إلى الفترةالمقدمة إلى أطراف ذات عالقة خالل 

السنة).

إن معدالت الربح المدفوعة على مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية وودائع العمالء الموضوعة من أطراف ذات 
في السنة).%٠,٩: صفر إلى ٢٠١٤(في السنة %٠,٩قد تراوحت من صفر إلى الفترةعالقة خالل 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٤٠-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٥

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

المجموعآخرونشركات زميلة اإلدارة 
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة–٢٠١٥مارس ٣١
لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و

١,٥٤٦,٠٦٠-١,٥٤٦,٠٦٠--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية
٩٨,٠٤٤-٩٨,٠٤٤--مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية

تمرابحة، مضاربة ، إجارة وتمويال
٢,٥٦٢,٧٧٨٢٨,٢١٢٤٠,٠٥١٣,٣٧٧,٧٧٦٦,٠٠٨,٨١٧إسالمية أخرى
٣,٢٢٨١٨٣,٦٢٥١٨٦,٨٥٣--موجودات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٥٦٢,٧٧٨٢٨,٢١٢١,٦٨٧,٣٨٣٣,٥٦١,٤٠١٧,٨٣٩,٧٧٤
=============================================

٩,١٣٣-٩,١٣٣--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
١,٤٤١٢٢,٦٧٣٧٩,٣٠٥٢١٠,٦٨٩٣١٤,١٠٨حسابات المودعين

١٥١٠٦٧٩٢-مطلوبات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,٤٤١٢٢,٦٨٨٨٨,٤٤٨٢١٠,٧٥٦٣٢٣,٣٣٣
=============================================

مدققة- ٢٠١٤ديسمبر ٣١
لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و

١,٥٨٠,٩٦٥-١,٥٨٠,٩٦٥--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية
٧٨٩,٣٩٨-٧٨,٣٩٨--مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية

تمرابحة، مضاربة ، إجارة وتمويال
٢,٥٢٣,٤٨٠٢٩,٠٧٢٢٠,٠٢٧٣,٣٧٦,٩٩٢٥,٩٤٩,٥٧١إسالمية أخرى
١١,٤١٣١٨٣,٦٢٥١٩٥,٠٣٨--موجودات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٥٢٣,٤٨٠٢٩,٠٧٢١,٦٩٠,٨٠٣٣,٥٦٠,٦١٧٧,٨٠٣,٩٧٢
=============================================

١٤,٨٦١-١٤,٨٦١--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
٣٠١٨,٢٦٠٧٨,٤٧٨٢٤٤,٥٩٥٣٤١,٣٦٣حسابات المودعين

٢٥٢٦١٢٨٦--مطلوبات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠١٨,٢٦٠٩٣,٣٦٤٢٤٤,٨٥٦٣٥٦,٥١٠
=============================================

مصر، وهناك -يمتلكان حصة مشتركة مسيطرة في بنك أبوظبي اإلسالمي إن المصرف ومساهمه الرئيسي 
).٢٠مصر (إيضاح -اتفاقية رسمية للسيطرة المشتركة الستثمارها في بنك أبوظبي اإلسالمي 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٤١-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٥

موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات
كما يلي:الفترةموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل تعويضاتكانت 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٥مارس ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٤مارس ٣١في 

ألف درهـمألف درهـم

٨,٤٩٠٧,٥٩٦رواتب ومكافآت أخرى
٨٨٢١,٠٩٧مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ــــــــــــــــــ
٩,٣٧٢٨,٦٩٣

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

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

موافقة الوتمترهم ألف د٤,٩٠٠تبلغ ٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إن 
تم ،٢٠١٤خالل سنة .٢٠١٥إبريل ١السنوية التي عقدت في العموميةالجمعيةالمساهمين في عيلها من قبل 

لمجلس اإلدارة بعد موافقة المساهمين في ٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في سنة الألف درهم متعلقة ب٤,٩٠٠دفع
.٢٠١٤مارس ٢٦التي انعقدت في السنوية العموميةالجمعية 

معلومات القطاعات٣٦

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

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

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

التجاري.

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

، الخدمات االئتمانية األخرى، اإليداع تالتمويالشكل رئيسي بيقوم هذا القطاع ب- الخدمات المصرفية الخاصة
والحسابات الجارية لألفراد أصحاب ثروات مالية عالية.
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٤٢-

(تتمة)القطاعاتمعلومات ٣٦

يقوم هذا القطاع بتزويد خدمات أسواق المال، خدمات المتاجرة والخزينة وكما يقوم بإدارة -المالرأس أسواق 
عمليات التمويل 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

والغير مدرجة أعاله ة الشركات التابعوالفروع الخارجيةيمثل هذا القطاع المكتب الرئيسي،- األخرىالعمليات
غير الموزعة.التكاليفوتشمل أيضاً 

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

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٤٣-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٦

كاآلتي:٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في للفترةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
لألفراد

خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات مصرفية 
المجموعأخرىعملياتخدمات عقاريةالمالرأسأسواقخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
اإليرادات والنتائج

١,٢٢٤,٣٢٢)٢٤,٠٤٨(٨٢٤,٦٧٥٣٤٦,٤٨٨٤٦,٢٣٧٦,٧٢٤٢٤,٢٤٦إيرادات القطاع، صافي
،في القيمةمصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض

)٥٧٠,٩٠٩()٦٠,٤٧٢()٢٣,٦٣١()١٦,٨٥٦()٢٣,٠٠٤()٧٠,٥٠٧()٣٧٦,٤٣٩(صافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٥٣,٤١٣)٨٤,٥٢٠(٦١٥)١٠,١٣٢(٤٤٨,٢٣٦٢٧٥,٩٨١٢٣,٢٣٣(هامش)تشغيليةأرباح 
)٢٠٢,٦٠٤()١١,٢٠٣(--٤٩,١٥٨)٩٨,٤٤٩()١٤٢,١١٠(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٥٠,٨٠٩)٩٥,٧٢٣(٦١٥)١٠,١٣٢(٣٠٦,١٢٦١٧٧,٥٣٢٧٢,٣٩١للفترةأرباح (خسائر) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥٧٦(--)٥٧٦(---مسيطرة غير الحقوق الملكية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٥٠,٢٣٣)٩٥,٧٢٣(٦١٥)١٠,٧٠٨(٣٠٦,١٢٦١٧٧,٥٣٢٧٢,٣٩١المتعلقة بمساهمي المصرفللفترةأرباح (خسائر) 

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

الموجودات
٤١,١٥٧,٧٦٠٢٩,٣٧٣,٨٨٠٢,٢٦١,٠٨٥٣١,٢٨٢,٠٢٩٢,٦٨٧,٦٧٣٤,٢٩٨,٣٧١١١٤,٠٦٠,٧٩٨موجودات القطاع

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

٤٨,٣٩٣,٧٨٠٢٧,٧٩٤,٢١٤٢,٨٠٥,٧٤٠١٤,٣٢٧,٨٣٢٣٨٥,٣٦٣٦,٢٧٩,٠٥٨٩٩,٩٨٥,٩٨٦مطلوبات القطاع
=======================================================================
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

-٤٤-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٦

كاآلتي:٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في للفترةكانت معلومات القطاعات 

خدمات مصرفية 
لألفراد

خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات مصرفية 
المجموعأخرىعملياتخدمات عقاريةالمالرأسأسواقخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهم
اإليرادات والنتائج

٦٩٢,٥٧٠٢٥٨,٦٨٦٤٤,٢١٢٥٦,٨٨١١٧,٧٨٢٢,٩١٤١,٠٧٣,٠٤٥إيرادات القطاع، صافي
)٤٤٧,١٠٥()٢٨,٠٨٧()١٨,٢٧٠()١٥,١٠٩()٢٢,٩٣٣()٦٣,٨٧٣()٢٩٨,٨٣٣(مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض، صافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦٢٥,٩٤٠)٢٥,١٧٣()٤٨٨(٣٩٣,٧٣٧١٩٤,٨١٣٢١,٢٧٩٤١,٧٧٢(هامش)تشغيليةأرباح 

٢١٦,٤٨٦)٥,٠٤٧()٣,٣١٥(-)٣٤,٨٣٢()٨٣,٥٤٩()٨٩,٧٤٣(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٠٩,٤٥٤)٣٠,٢٢٠()٣,٨٠٣(٤١,٧٧٢)١٣,٥٥٣(٣٠٣,٩٩٤١١١,٢٦٤للفترةأرباح (خسائر) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١,٠٢١(--)١,٠٢١(---مسيطرة غير الحقوق الملكية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٠٨,٤٣٣)٣٠,٢٢٠()٣,٨٠٣(٤٠,٧٥١)١٣,٥٥٣(٣٠٣,٩٩٤١١١,٢٦٤المتعلقة بمساهمي المصرفللفترةأرباح (خسائر) 
=======================================================================

الموجودات
٣٣,٧٠٨,٩٣٥٢٧,٢٣٩,٨٥٥٥,٧٦٨,٣٦٢٣٠,٣٦٩,٩٠٤٢,٦٨٧,٣٥٣٤,٠٦٥,٢٠٦١٠٣,٨٣٩,٦١٥موجودات القطاع

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

٤٠,٧٤٧,٤٤٠٢٠,٦٢٤,٧٥٥٢,٦٤٠,٧٢٣٢١,٠٠٤,٧٠٨٣١٠,٤٧٢٥,٨٢٩,٣٦٧٩١,١٥٧,٤٦٥مطلوبات القطاع
=======================================================================

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

مجموعة والشركات الزميلة والتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات الوالسودانالعراقيالتابعة داخل الدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة بعمليات المصرف الصادرة من فرعوالشركات 
عرضي أصول ومطلوبات المجموعة ، لذلك لم يتم داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من ايرادات المجموعة ، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمال

والمطلوبات.الموجودات ،معلومات القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)
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إدارة المخاطر المالية٣٧

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 إلجارة وتمويالت إسالمية أخرى واستثمارات.سعار للمرابحة والمضاربة وااألتعرضات لمخاطر االئتمان/مخاطر ال

حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.٣٢اإلفصاح عنها في إيضاح 

أرصدة وودائع الوكالة مع بنوك 
تمويالت إجارةمرابحة وتمويالت إسالمية أخرىماليةمرابحة ومضاربة مع مؤسسات ومؤسسات مالية أخرى

استثمارات في الصكوك 
اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة

٢٠١٥مارس ٣١

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
مارس ٣١

٢٠١٥

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
مارس ٣١

٢٠١٥

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
مارس ٣١

٢٠١٥

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
مارس ٣١

٢٠١٥

مدققة
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

خاضع النخفاض القيمة بصورة فردية
--١٢٢,٥٣٢١٠٧,٢٠١٩٣٦,٥٠٣١,٠٩٨,٣٦٨----تسهيالت متعثرة

٦٥,٦٣٥٦٧,٢٧٨١٥١,٣١٨٢٥٣,٠٥٥٨٦٠,٤٢٠٨٩٩,٥٦٣١٢,٨٠٢١٢,٨٠٢--تحصيلهامشكوك في 
١٢٩,٨١١١٢٩,٨١١٥٣٦,٧٢٤٣٩٦,٨٦٥١٤٥,٩٠٠١٢٦,٥٠٢٩١,٨١٣٩١,٨١٣--خسائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٩٥,٤٤٦١٩٧,٠٨٩٨١٠,٥٧٤٧٥٧,١٢١١,٩٤٢,٨٢٣٢,١٢٤,٤٣٣١٠٤,٦١٥١٠٤,٦١٥--القيمة اإلجمالية

)٩٨,٢٧٧()٩٨,٢٧٧()٥٥٨,٠٧٧()٤٩١,٨٧٧()٥١٩,٦٢٣()٥٦٢,٧٧٥()١٦٣,٤٥٠()١٦٣,٤٥٠(--النخفاض القيمةفرديمخصص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--٣١,٩٩٦٣٣,٦٣٩٢٤٧,٧٩٩٢٣٧,٤٩٨١,٤٥٠,٩٤٦١,٥٦٦,٣٥٦٦,٣٣٨٦,٣٣٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القيمةالدفع وغير منخفضةةمستحق
--٢٥٩,١٩١٢١٥,٩٨٣٢٢٢,١٧٦٢٠٩,٣٦٦----يوما٩٠ًأقل من 

--٦,٤٩٥١٤,٨٩٠٣٨٢,٨١٥٤١٢,٧١٤----يوما٩٠ًأكثر من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

----٢٦٥,٦٨٦٢٣٠,٨٧٣٦٠٤,٩٩١٦٢٢,٠٨٠--
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة منخفضغيرالدفع أوةغير مستحق
٣,٦٤٤,٩٢٤٤,١٠٣,٦٢٥٢,١٦٢,١٠٥٢,١٣٢,٩١٤٣٤,٨٥٠,٥٢٦٣٤,٦١٦,٦٦٣٣٦,٦٥٧,٦٩٨٣٧,٤٠٨,٤٥٤٥,٧٠٤,٤٣٨٥,٤١٥,١٨٩القيمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--)٧٩٣,٢٣٦()٨٢٨,٤٥٧()٨٨٢,٤٠٧()٩٢٥,١٥٣(----مخصص جماعي النخفاض القيمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,٦٤٤,٩٢٤٤,١٠٣,٦٢٥٢,١٦٢,١٠٥٢,١٣٢,٩١٤٣٤,٤٣٨,٨٥٨٣٤,٢٠٢,٦٢٧٣٧,٨٨٥,١٧٨٣٨,٨٠٣,٦٥٤٥,٧١٠,٧٧٦٥,٤٢١,٥٢٧القيمة الدفترية
=================================================================================================
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نسبة كفاية رأس المال٣٨

٣١المنتهيتين في للفترة والسنةإن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة 
، استوفت المجموعة كل المتطلبات الفترتين. خالل هاتين على التوالي٢٠١٤ديسمبر ٣١و ٢٠١٥مارس

والخاضعة لـ:الخارجية لقوانين رأس المال

٢بازل 

٢٠١٥مارس ٣١
مدققة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

الشق األول

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠رأس المال
١,٧٦٦,٤٦٥١,٧٦٦,٤٦٥قانونياحتياطي 

١,٠٩٨,٥٦٠١,٠٩٨,٥٦٠احتياطي عام
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان

١,٦٩٥,٠١٤١,٢٤٤,٧٨١أرباح محتجزة
٧٠٠,٢٠٠٧٠٠,٢٠٠توزيعات أرباح مقترحة

٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠أرباح مقترح توزيعها لألعمال الخيرية 
)١٥١,٠٤٠()١٨٣,٤٣٤(العمالت األجنبيةاحتياطي تحويل 

٥,٦١٠,٩٠١٥,٦٤٣,١٠٩صكوك الشق األول
٨,٧٧٢٨,١٩٦مسيطرةالغير حقوق الملكية 

ــــــــــــــــــ
١٤,١١٦,٤٧٨١٣,٧٣٠,٢٧١

)٥٢٩,٦٤٨()٥١٥,٩٥٩(الشهرة والموجودات غير الملموسة
)٤٠٣,٦٩٧()٣٩٠,٧٠١(لرأس مالالشق األولخصومات

ــــــــــــــــــ
١٣,٢٠٩,٨١٨١٢,٧٩٦,٩٢٦إجمالي الشق األول

======================
الشق الثاني

)١٨٦,٦٠٤()١٨٤,٦٦٧(واحتياطي الحمايةالتغيرات المتراكمة في القيم العادلة
١,٠٣٧,١٠٦١,٠٤٠,٤٧٠التمويليةجماعي للموجودات في القيمة مخصص انخفاض 

ــــــــــــــــــ
٨٥٢,٤٣٩٨٥٣,٨٦٦

)٤٠٣,٦٩٨()٣٩٠,٧٠١(خصومات الشق الثاني لرأس المال
ــــــــــــــــــ

٤٦١,٧٣٨٤٥٠,١٦٨الثانيإجمالي الشق 
ــــــــــــــــــ

١٣,٦٧١,٥٥٦١٣,٢٤٧,٠٩٤رأس المالقاعدةمجموع 
======================

معدل مخاطر الموجودات
٨٢,٩٦٨,٤٨٤٨٣,٢٣٧,٥٨٥مخاطر االئتمان
٢,٢١١,٣٩٨٢,١٧٠,٤١٣مخاطر السوق

٧,٥٤٩,٩٥٤٦,٨٢٦,٧٢٣٦تشغيليةمخاطر 
ــــــــــــــــ

٩٢,٧٢٩,٨٣٦٩٢,٢٣٤,٧٢١مجموع معدل مخاطر الموجودات
====================

ماليةنسب رأس
%١٤,٣٦%١٤,٧٤مخاطر الموجوداتمن مجموع معدلمجموع رأس المال النظامي كنسبة 

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

%١٣,٨٧%١٤,٢٥مخاطر الموجوداتمجموع معدلالشق األول كنسبة من مجموع
====================
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توزيعات األرباح٣٩

٧٠٠,٢٠٠بقيمة ٢٠١٤ديسمبر ٣١% المتعلقة بالسنة المنتهية في ٢٣,٣٤إن توزيعات األرباح النقدية بقيمة 
. ٢٠١٥إبريل ١ألف درهم تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 

ألف درهم وتوزيعات ٧٢٥,١٢٣وع وبلغت % من رأس المال المدف٣٠,٦٦إن توزيعات األرباح النقدية بقيمة 
ألف درهم متعلقة بالسنة ٦٣٥,٢٩٤% من رأس المال المدفوع وبلغت ٢٦,٨٧أرباح سندات أسهم بقيمة 

تم دفعها للمساهمين بعد الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية ٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في 
.٢٠١٤س مار٢٦العامة السنوي الذي أقيم في 

موسمية النتائج٤٠

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

تالم أو الدفع خالل الفترة.على الكسب أو التحقق وليس على اإلس


