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رقم الصفحةالمحتويات
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٢الموحدالمرحليبيان الدخل

٣الموحدالمرحليالشاملبيان الدخل

٤الموحدالمرحليبيان المركز المالي

٥الموحدالمرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين

٦الموحدالمرحليبيان التدفقات النقدية

٥٢–٧المختصرةالموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤١ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٢ -

الموحدالمرحليبيان الدخل
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهية في أشهروالتسعةالثالثة أشهر

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح
يةيرادات التشغيلاإل

المضاربة والوكالة معالدخل من المرابحة و
٩,٩٦٢٨,٤٦٣٢٨,٧١٩١٧,١٨٥مؤسسات مالية

اإلجارةالدخل من المرابحة والمضاربة و
٥١,١٢٨,٧٩١١,٠٨٨,٤٧٩٣,٣٦٦,٢٧٤٣,٢٤٢,٤٥٤العمالءمنوالتمويل اإلسالمي اآلخر

إيرادات من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالتكلفة 
٧٢,٤٣٠٦٥,٥٩٠٢٥٣,٦١٣١٨١,٨٧١المطفأة 
٦١٦,٦٣٨٣,٧١٧٦٦,٧٦٥٢٨,٨٥١المقاسة بالقيمة العادلةستثماراتاالمن إيرادات 

٩,٤٥٦٣,٦٦٠٢٢,٩٠٤١٢,٨٩٤الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف
٧٢٢١,٩٤٢٢٢٤,١٧٥٦٥٤,٤٩٧٦٦٠,١٩٢إيرادات الرسوم والعموالت، صافي

٤٥,٠٨٠٢٤,٦٥٤٦٥,١٨٣٤٣,٨٣٣جنبيةاألعمالت الإيرادات صرف 
٤,٨١٥١٧,١٨٥٢٢,٦٢٥٢٧,٩١٥استثمارات عقاريةإيرادات من

١٤,٣١٠١٠,٨٥٨١٦,٠٣٩١٢,٤٨٣إيرادات أخرى

١,٥٢٣,٤٢٤١,٤٤٦,٧٨١٤,٤٩٦,٦١٩٤,٢٢٧,٦٧٨

المصاريف التشغيلية
)١,٠٣٦,٧٢٧()١,٠٥٧,٩٣٩()٣٤٨,٩٠٠()٣٣٧,٠٤٧(٨تكاليف الموظفين

)٥٤٤,٥٠٥()٦٠٣,٥١٠()١٨٦,٩٠٢()٢٠١,٠٧٤(٩مصاريف عمومية وإدارية
)١٠٨,٤٩٥()١١٠,٦٠٩()٣٦,٠٩٥()٣٦,٤٠٦(االستهالك

)٤١,٠٦٧()٤١,٠٦٧()١٣,٦٨٩()١٣,٦٨٩(٢٤إطفاء موجودات غير ملموسة
)٥٧٠,٦٩٩()٧١٧,٨٣٠()١٩٢,٩٥٨()٢٦٧,٦٩٠(١٠، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

)٢,٣٠١,٤٩٣()٢,٥٣٠,٩٥٥()٧٧٨,٥٤٤()٨٥٥,٩٠٦(

، قبل التوزيع للمودعينالعملياتالربح من 
٦٦٧,٥١٨٦٦٨,٢٣٧١,٩٦٥,٦٦٤١,٩٢٦,١٨٥وحملة الصكوك

)٤٦٥,٢١٠()٤٥٥,٢٨٥()١٦٢,٥٩٢()١٥٤,٣٥٧(١١للمودعين وحملة الصكوكالتوزيع 

٥١٣,١٦١٥٠٥,٦٤٥١,٥١٠,٣٧٩١,٤٦٠,٩٧٥قبل الزكاة والضريبةلفترةالربح ل

)٤,٣٥٧()١١,٩٤٧()٢,٤٣٣()٤,٢٦٣(الزكاة والضريبة

٥٠٨,٨٩٨٥٠٣,٢١٢١,٤٩٨,٤٣٢١,٤٥٦,٦١٨الربح للفترة بعد الزكاة والضريبة

العائد إلى:
٥٠٨,٧٣٠٥٠٢,٧٠١١,٤٩٧,٤٦٧١,٤٥٤,٥٨٦المصرفحاملي أسهم

١٦٨٥١١٩٦٥٢,٠٣٢مسيطرةالحقوق غير ال

٥٠٨,٨٩٨٥٠٣,٢١٢١,٤٩٨,٤٣٢١,٤٥٦,٦١٨

للسهم الواحد العائدة  ةوالمخفضةاألساسياألرباح
١٢٠,١٦١٠,١٦٤٠,٤٢٥٠,٤٢٧األسهم العادية (درهم)إلى
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤١ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٣ -

الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر والتسعةالثالثة أشهر

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح

٥٠٨,٨٩٨٥٠٣,٢١٢١,٤٩٨,٤٣٢١,٤٥٦,٦١٨بعد الزكاة والضريبةلفترةالربح ل

الشامل اآلخر(الخسارة)الدخل

بيان الدخل الموحدإلىالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها 

من تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمةالربح(الخسارة) صافي 
١٢٥٤٠٣٣٢)٣٥٣(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)٤,٩٠٠()٤,٢٠٠(--٣٥مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

يتم إعادة تصنيفها الحقاً قدالبنود التي 
بيان الدخل الموحدإلى

)٥٨,٧٥١()٨٥,٣٤٣()٢٣,٣٨٤()٦,٧٥٠(٣٠ف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبيةفروقات الصر
٣٠٧,١٩٦١١,٤٠٧٣٦,٨٩٦١٢,١١٧على حماية العمليات األجنبيةربح 

)٢,١٩٤(١١,٣٤٣)٣,٨٤٥(٣٠٢,٩٦٧لتدفقات النقديةحماية اعلىالقيمة العادلة (خسارة) بح ر

)٥٣,٣٩٦()٤١,٢٦٤()١٥,٦٩٧(٣,٠٦٠الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة

٥١١,٩٥٨٤٨٧,٥١٥١,٤٥٧,١٦٨١,٤٠٣,٢٢٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

إلى:العائد
٥١١,٧٩٠٤٨٧,٠٠٤١,٤٥٦,٢٠٣١,٤٠١,١٨٦المصرفحاملي أسهم

١٦٨٥١١٩٦٥٢,٠٣٦مسيطرةغير الحقوق ال

٥١١,٩٥٨٤٨٧,٥١٥١,٤٥٧,١٦٨١,٤٠٣,٢٢٢
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.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءا٤١ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٥ -

الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرالتسعة

صكوك الشق األول للمصرفوأسهمحملةالعائد 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

١٥,٠٦٤,٦٨٣١٥,٠٦٤,٦٨٣١٠,٥٤٨١٥,٠٧٥,٢٣١)٢١٩,٥٥٧(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٢٩٣,٨٢٠٤٠٠,٠٠٠١,٨٥٨,٨٩٩٧٦٩,٠٢٢٢٠,٠٠٠مدقق–٢٠١٦يناير١الرصيد في 
١,٤٩٧,٤٦٧٩٦٥١,٤٩٨,٤٣٢- - - - ١,٤٩٧,٤٦٧- - - - الربح للفترة

)٤١,٢٦٤(- )٤١,٢٦٤(- )٣٧,٠٦٤(- - )٤,٢٠٠(- - - - الشاملة األخرىالخسارة
خسار من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  من 

- - - - ١,١١٢- - )١,١١٢(- - - - خالل الدخل الشامل اآلخر
)١١٧,٠٧٩(- )١١٧,٠٧٩(- - - - )١١٧,٠٧٩(- - - - ٣١مدرجة-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
)٣٣,١٣٦(- )٣٣,١٣٦(- - - - )٣٣,١٣٦(- - - - ٣١حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

٤٦٦- ٤٦٦٤٦٦- - - - - - - - الحركة في صكوك الشق األول
)٧٧٠,٠٢٢()١,٠٠٠()٧٦٩,٠٢٢(- - - )٧٦٩,٠٢٢(- - - - - ٣٩مدفوعةتوزيعات أرباح
)٢٠,٠٠٠(- )٢٠,٠٠٠(- - )٢٠,٠٠٠(- - - - - - خيريةاللألعمالمدفوعة توزيعات أرباح

٥,٦٧٢,٥٠٠١٥,٥٨٢,١١٥١٠,٥١٣١٥,٥٩٢,٦٢٨)٢٥٥,٥٠٩(- - ٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٢٩٣,٨٢٠٤٠٠,٠٠٠٣,٢٠٠,٨٣٩غير مدقق–٢٠١٦سبتمبر٣٠الرصيد في 

٥,٦٤٣,١٠٩١٣,٦٧٨,٤٧١٨,١٩٦١٣,٦٨٦,٦٦٧)١٩٤,٦٤٤(٣,٠٠٠,٠٠٠١,٧٦٦,٤٦٥١,٠٩٨,٥٦٠٤٠٠,٠٠٠١,٢٤٤,٧٨١٧٠٠,٢٠٠٢٠,٠٠٠مدقق–٢٠١٥يناير١الرصيد في 
١,٤٥٤,٥٨٦٢,٠٣٢١,٤٥٦,٦١٨- - - - ١,٤٥٤,٥٨٦- - - - الربح للفترة

)٥٣,٣٩٦(٢٢)٥٣,٤١٨(- )٤٨,٥١٨(- - )٤,٩٠٠(- - - - الشامل اآلخر) الدخلالخسارة(
الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

- )١٨(١٨- ٢٥,١٤٩- - )٢٥,١٣١(- - - - خالل الدخل الشامل اآلخر
١٦٨,٠٠٠- ١٦٨,٠٠٠- - - - - - - - ٢٩١٦٨,٠٠٠أسهم حقوق صادرة

٣٣٦,٠٠٠- ٣٣٦,٠٠٠- - - - - - - ٣٣٦,٠٠٠- عالوة على أسهم الحقوق الصادرة
)٣,٠٨٩(- )٣,٠٨٩(- - - - )٣,٠٨٩(- - - - ٢٩تكلفة إصدار أسهم الحقوق

)١١٧,٠٧٩(- )١١٧,٠٧٩(- - - - )١١٧,٠٧٩(- - - - ٣١مدرجة-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول
)٣٢,٠٠٩(- )٣٢,٠٠٩(- - - - )٣٢,٠٠٩(- - - - ٣١حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

)٧,١٣٦(- )٧,١٣٦()٧,١٣٦(- - - - - - - - الشق األولالحركة في صكوك 
)٧٠٠,٢٠٠(- )٧٠٠,٢٠٠(- - - )٧٠٠,٢٠٠(- - - - - ٣٩مدفوعةتوزيعات أرباح
)٢٠,٠٠٠(- )٢٠,٠٠٠(- - )٢٠,٠٠٠(- - - - - - خيريةاللألعمالمدفوعة توزيعات أرباح

٥,٦٣٥,٩٧٣١٤,٧٠٤,١٤٤١٠,٢٣٢١٤,٧١٤,٣٧٦)٢١٨,٠١٣(- - ٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٠٩٨,٥٦٠٤٠٠,٠٠٠٢,٥١٧,١٥٩غير مدقق–٢٠١٥سبتمبر٣٠الرصيد في 
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الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرالتسعة

أشهر المنتهية التسعة
٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

أشهر المنتهية التسعة
٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
١,٤٩٨,٤٣٢١,٤٥٦,٦١٨للفترةربح ال

التالية:تعديالت للبنود 
٢١٩,٠٦٤٩,٨٧٤يةاستهالك استثمارات عقار

١٠١,٥٤٥٩٨,٦٢١استهالك ممتلكات ومعدات
٢٤٤١,٠٦٧٤١,٠٦٧إطفاء موجودات غير ملموسة

)١٢,٨٩٤()٢٢,٩٠٤(وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة
)٤,٠٣٨()٣٤٤(٦توزيعات األرباحإيرادات 

)١١,٩١٦()٢٢,٥١٨(٦مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمن بيع استثمارات ةمحققأرباح 
٨,٦٥٦)٦,١٧٨(٦محققة على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةغير خسارة (ربح) 

١٠٧١٧,٨٣٠٥٧٠,٦٩٩، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض
)١٠,٢٦٧()١٠,٤٩٧(ربح من بيع استثمارات عقارية

٢,٣٠٥,٤٩٧٢,١٤٦,٤٢٠في الموجودات والمطلوبات التشغيليةاتيرقبل التغيالتشغيليةرباح األ

)١,٨٤٤,٠٠٧()١,٠٩٣,١٩١(مركزية الالمصارففي األرصدة لدى الزيادة
٢١٢,٨٨٧)٢,١٨٨,٨٥٢(الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىاألرصدة وودائع في (الزيادة) النقص 

١٤,٥٣٥١٩٩,٣٩٧النقص في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية
)٣,١٧١,٦٤٠(٦٤٢,٥٨٩آخرفي المرابحة وتمويل إسالمي )الزيادةالنقص (

)١,٦٣٢,٩٦٣()١,٥٨١,٦٤٩(في تمويل اإلجارة الزيادة
)٣,٩٧٠,٠٤٣()٧,٩٧٣,٠٦٠(مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةشراء استثمارات 

٧,٨٨٢,١٩٩٣,٥١١,٤٤١مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمتحصالت من بيع استثمارات 
)٣٢٦,٢٨٤()٣٩,٠٩١(في الموجودات األخرىالزيادة

)٣٩٥,٤٢٩(٤٦,٧٩٤في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية )النقصالزيادة (
٣,٦٨٢,٠٠١٤,٦٦٢,٢٤١في حسابات المودعينالزيادة

٢٢٥,٢٢٤)٢١٩,٥٢٥(في مطلوبات أخرىالزيادة )النقص(

)٣٨٢,٧٥٦(١,٤٧٨,٢٤٧العمليات) في(المستخدمالنقد من 
)٤,٩٠٠()٤,٢٠٠(٣٥المدفوعةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

)٣٨٧,٦٥٦(١,٤٧٤,٠٤٧األنشطة التشغيلية(المستخدم في)منصافي النقد

األنشطة االستثمارية
٦٣٤٤٤,٠٣٨مستلمةتوزيعات أرباح

٣,٢٦٨٩,١٦٦صافي الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)١,٦٢٣,٩٠٠()٨٥٧,٩٩٦(صافي الحركة في االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

-)١٧,٣٩٥(إضافات إلى االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف
٦,٦٦٧٦,٦٦٧توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

٢٦,٣٨٢٢٧,٥٢٤متحصالت من بيع استثمارات عقارية
)٢٠٢,٥٨٠()٢٤٢,١٧٨(شراء ممتلكات ومعدات

)١,٧٧٩,٠٨٥()١,٠٨٠,٩٠٨(المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد

األنشطة التمويلية
٥٠٤,٠٠٠- أسهم حقوق صادرة

)٣,٠٨٩(- تكلفة إصدار أسهم حقوق
)١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩(٣١مدرجة-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول

)٣٢,٠٠٩()٣٣,١٣٦(٣١أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي
)٧,١٣٦(٤٦٦مدرجة-صكوك الشق األول)إعادة شراءمتحصالت (

)٧٢٢,٢٩٥()٧٧٣,٢٨٤(مدفوعةتوزيعات أرباح 

)٣٧٧,٦٠٨()٩٢٣,٠٣٣(األنشطة التمويليةالمستخدم فيصافي النقد 

)٢,٥٤٤,٣٤٩()٥٢٩,٨٩٤(في النقد وما يعادلهالنقص

٩,٤٨٤,١٩٣٩,٧٩٠,٢٧٣يناير ١في النقد وما يعادله

٣٤٨,٩٥٤,٢٩٩٧,٢٤٥,٩٢٤سبتمبر٣٠في النقد وما يعادله

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

، هي كما يلي:الصكوك اإلسالمية وودائع العمالءو

٣,٥١٩,٦٧٤٣,٦١٨,١٣٦األرباح المستلمة

٣٢٣,٩١٧٤٠٤,٢١٩األرباح 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 مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة طبقاً

دخل القانون االتحادي .١٩٩٧لسنة ٩للمرسوم األميري رقم تعديالته) ووفقاً(و١٩٨٤) لسنة ٨المتحدة رقم (
، ليحل محل القانون االتحادي ٢٠١٥يوليو ١، في شأن الشركات التجارية حيز التنفيذ من ٢٠١٥لسنة ٢رقم 

.١٩٨٤لسنة ٨الحالي رقم 

مصرفية، التمويلية واالستثمارية من خالل يقوم المصرف وشركاته التابعة ("المجموعة") بتقديم جميع الخدمات ال
أدوات مالية متنوعة مثل المرابحة، االستصناع، المضاربة، المشاركة، اإلجارة، الوكالة والصكوك وأدوات 
أخرى. إن أعمال المصرف تتم وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، التي تحرم الربا، ووفقاً لعقود تأسيس 

موعة.الشركات التابعة للمج

فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٨٨باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف 
باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية وقطر والسودانفي العراقفرع) وثالثة فروع ٨٨: ٢٠١٥(

المختصرة الموحدةالمرحليةالبيانات المالية. إن هذه المتحدة 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 

أكتوبر٢٤للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالمختصرة الموحدةالمرحليةتم اعتماد إصدار البيانات المالية
٢٠١٦.

تعريفات٢

وتعريفاتها محددة كاآلتي:المختصرة الموحدةالمرحلية البيانات الماليةفي المستخدمةالمصطلحات التالية هي 

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

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

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

يع وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة على المجموعة. بحيث يتفقان على مواصفاتها الدقيقة وثمن الببها
(صناعة) العين محل عقد االستصناع بنفسها أو من خالل مق ول تتعاقد معه ومن ثم اتقوم المجموعة بتطوير 

تقوم بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتفق عليها في تاريخ التسليم المتفق عليه. 
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تعريفات (تتمة)٢

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

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

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

.بدون أخذ أي ربح أو أي مقابل على ذلك القرضبسداد نفس مبلغ القرض عند أجل القرض

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 
ل لمحل المشاركة بشكل كامل تنتهي بتملك المتعامإلى أنأجزاءا من حصتها في المشروع بشكل تدريجي

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

المضـاربة
(رب المال) مبلغاً وم ويقمن المال معيناًهي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم بموجبه أحد الطرفين 

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

وإال فهي على رب المال.،المضاربة

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

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

.الرئيسيالتعدي أو التقصير أو مخالفة أي من شروط وبنود عقد الوكالة، وإال فهي على 

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

ل قائم بعد أن يتملكه حملة الصكوك، أو في ملكية سلعة ) أو في ملكية حقوق مترتبة على بيع أصالمستقبلفي 
مترتبة في الذمة، أو في ملكية مشروعات تدار على أساس المضاربة أو الشركة، وفي كل هذه الحاالت يكون 
حملة الصكوك مالكين لحصتهم الشائعة من األصول المؤجرة، أو من الحقوق أو السلع المترتبة في الذمة، أو 

الشركة أو المضاربة.ةمشاركمن أصول 
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أساس اإلعداد ٣

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

.والرقابة الشرعية للمجموعةحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة الفتوى ألالمالية المرحلية ووفقاً

العرف المحاسبي٣,١)ب(
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
التي تم و،ممتلكات ومعداتكالمحتفظ بها،الشرعية 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 ،لمصرفلالوظيفية 

أساس توحيد البيانات المالية٣,١)ج(

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

نسبة الشراكة
٢٠١٦٢٠١٥بلد المنشأالنشــاط

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

%١٠٠%١٠٠العربية المتحدةاإلمارات خدمات 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 خاصهولدينجز (جيرسي) ليمتد*اديب 
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ني ليمتداأديب صكوك كومب
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ليمتدIIنياأديب صكوك كومب

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

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

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

.السيطرةهذهعلىالقدرةتتوقفالذيالتاريخفيالتابعةالشركاتتوحيدعنالتوقفيتم. الشركاتهذه

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

الخسائرأو اإليراداتصافيفيالمصرفقبلمنمملوكةالغيرالحصةمسيطرةيرالغالملكيةحقوقتمثل
الشامل الدخلبيانفيمنفصلةًعرضهاويتمللشركات غير المحتفظ بها من قبل المجموعةالموجوداتوصافي

مساهميحقوقعنمنفصلةًالمساهمينحقوقضمنالموحدالمرحلي الماليالمركزبيانوفيالموحدالمرحلي 
.المصرف
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(تتمة)أساس اإلعداد ٣

القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

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

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

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

ية المستقبلية. وبما أن عامل الموضوعية ، قامت المجموعة بوضع معايير محددة لتتمكن من تقدير التدفقات النقد
التقديرات 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 
على البيانات تم تطبيقهاية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات هي نفسها التي تطبيق السياسات المحاسب

.٢٠١٥ديسمبر ٣١المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

الهامةالسياسـات المحاسبيـة٤

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

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيالتسعة. إضافة إلى ذلك، فإن النتائج لفترة ٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في 
.٢٠١٦ديسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في النتائجال تشير بالضرورة إلى 

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

:تم إدراجها أدناه

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي نفسها المستخدمة 
.٢٠١٥ديسمبر ٣١في تحضير البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

المجموعة بالتطبيق المبكر، ألول مرة، بعض المعايير والتعديالت التي تتطلب إعادة إدراج خالل الفترة، قامت
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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الحسابات التنظيمية المؤجلة ١٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
هو معيار اختياري يسمح للشركة، التي تخضع أنشطتها ١٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إن 

لتنظيم األسعار، باالستمرار بتطبيق معظم سياساتها المحاسبية الحالية ألرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة عند 
اعتمادها للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة. يجب على الشركات التي تطبق المعيار الدولي 

عرض الحسابات التنظيمية المؤجلة كبنود منفصلة في بيان المركز المالي ١٤داد التقارير المالية رقم إلع
الموحد وعرض الحركة في أرصدة الحساب هذه كبنود منفصلة في بيان الدخل الشامل الموحد. يتطلب المعيار 

األسعار على بياناتها المالية إفصاحات عن طبيعة والمخاطر المرتبطة بتنظيم أسعار الشركة وتأثير تنظيم
يناير ١فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١٤إلعداد التقارير المالية رقم الدوليالمعيار الموحدة. إن 

وهي غير مشتركة في أية . باعتبار أن المجموعة معد حالي وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية٢٠١٦
لن يتم تطبيق هذا المعيار.سعار،أنشطة تنظيم األ

الثنائية االتفاقياتالمحاسبة عند االستحواذ على  الحصص:١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
)تعديالت(

عملية منباحتساب استحواذ حصةمشغل مشترك قيام ١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يتطلب 
دمج ٣مبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم فيها نشاط العملية المشتركة أعمال تتطلب تطبيق، يشكلمشتركة

بهاالمحتفظالحصةقياس ةتم إعادال يهأنبكذلكدمج األعمال. توضح التعديالت ذو الصلة الحتساب األعمال 
سيطرة االحتفاظ بالعندإضافية في نفس العملية المشتركة استحواذ حصةعندعملية مشتركة منسابقاً

لتحديد١١للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ئياستثنامشتركة. باإلضافة إلى ذلك، تم إضافة نطاقال
الشركة المعدة ويشمل ذلك عندما تكونالسيطرة، عندما تتشارك األطراف ذات العالقة تنطبقأن التعديالت ال 

من استحواذ لالتعديالت على كة. يتم تطبيقالمسيطرالجهة األمنفس لمشتركة السيطرة ال، تحت للتقارير المالية
وتكون فعالة بأثر مشتركة العملية الفي نفس إضافيةحصصأي واستحواذمشتركة العملية الفي األوليةالحصة

س لهذه التعديالت ليالمبكر. إمكانية التطبيق، مع٢٠١٦يناير ١مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
أي تأثير على المجموعة باعتبار أنه ال توجد أي حصة مستحوذ عليها في عملية مشتركة خالل الفترة.

توضيح الطرق المقبولة لالستهالك :٣٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم 
) تعديالت(واإلطفاء

٣٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم الممتلكات واآلالت والمعدات ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم مبدأ وضحي
والتي (تشغيل األعمالمن توليدهااقتصادية يتم منافعمن أن اإليرادات تعكس نمطاًبالموجودات غير الملموسة 

نتيجة كمن خالل استخدام األصل. واالقتصادية التي يتم استهالكهاالمنافعن ع) بدالًاً منهااألصل جزءيعد
وقد يتممعدات، الوواآلالتممتلكات الالستهالكال يمكن استخدامها الطريقة القائمة على اإليراداتلذلك، فإن 

مستقبليبأثرالتعديالت فعالةإنغير ملموسة. الالموجوداتإلطفاءفي ظروف محدودة جداًاستخدامها فقط
لهذه التعديالت أي تأثير ليسالمبكر.إمكانية التطبيقمع ،٢٠١٦يناير ١أ في أو بعد للفترات السنوية التي تبد

غير اإليرادات الستهالك الموجودات على المجموعة باعتبار أن المجموعة لم تقم باستخدام الطريقة القائمة على
متداولة. ال
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–الممتلكات واآلالت والمعدات، الزراعة :٤١الدولي رقم المحاسبةومعيار١٦رقمالدوليالمحاسبةمعيار
النباتاتتعريفالتي تستوفيالبيولوجيةالموجوداتاحتسابمتطلباتتغير المعايير)تعديالت(النباتات المثمرة

معيارنطاقضمنالمثمرةالنباتاتتعريفتستوفي التيالبيولوجيةلم تعد الموجوداتللتعديالت،وفقاً. المثمرة
اإلدراجبعد. ١٦رقمالدوليالمحاسبةسيتم تطبيق معيارذلك،منوبدالً. الزراعة٤١رقمالدوليالمحاسبة
) النضجقبل(المتراكمةبالتكلفة١٦رقم الدوليالمحاسبةوفقاً لمعيارالمثمرةالنباتاتقياسسيتمالمبدئي،

أن يظل اإلنتاج الذي التعديالتتتطلبكما). النضجبعد(التقييمإعادةنموذجأوالتكلفةنموذجوباستخدام إما
تكاليفناقصاًالعادلةبالقيمةوالمقاس٤١رقمالدوليالمحاسبةمعيارنطاقضمنالمثمرةالنباتاتينمو في

محاسبة٢٠رقمالدوليالمحاسبةمعياربيقبالنباتات المثمرة، سيتم تطالمتعلقةالحكوميةبالنسبة للمنح. البيع
تبدأالتيالسنويةللفتراترجعيفعالة بأثرإن التعديالت. الحكوميةالمساهماتعنواإلفصاحالحكوميةالمنح

لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة باعتبار أن ليس.المبكرإمكانية التطبيقمع،٢٠١٦يناير١بعدأوفي
المجموعة ال تمتلك نباتات مثمرة.

)تعديالت(البيانات المالية المنفصلةطريقة حقوق الملكية في : ٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم 
وشركات االستثمارات في الشركات التابعة الحتسابستخدام طريقة حقوق الملكية سيتيح المعيار للشركات ا

بتطبيق المعايير التي تقوميتوجب على الشركاتالمالية المنفصلة. بياناتهاوالشركات الزميلة في االئتالف
تطبيق ذلكالمالية المنفصلة هابياناتطريقة حقوق الملكية في لتغيير الواختيارالدولية إلعداد التقارير المالية

والذين اختاروا استخدام ألول مرة بالنسبة لمطبقي المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةثر رجعي. التغيير بأ
تطبيق هذه الطريقة من تاريخ االنتقال إلىسيتطلب منهم ،المنفصلةالمالية بياناتهمطريقة حقوق الملكية في 

، ٢٠١٦يناير ١لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد لة لالتعديالت فعاإن. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
لمجموعة.البيانات المالية الموحدة للهذه التعديالت أي تأثير علىليسالمبكر.إمكانية التطبيقمع

٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 
. وتشمل:٢٠١٦يناير ١إن هذه التحسينات فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم -١
المتوقفة 

(أو مجموعات االستبعاد) عادةً إما من خالل بيعها أو توزيعها على المالك. يوضح  يتم استبعاد الموجودات 
طرق االستبعاد إلى أخرى لن يعتبر خطة جديدة لالستبعاد، بل هو استمرار التعديل أن التغيير من واحدة من 

. ٥للخطة األصلية. ال يوجد، بالتالي، أي توقف في تطبيق متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يجب أن يطبق هذا التعديل بأثر مستقبلي.

األدوات المالية: اإلفصاحات٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم-٢
(أ)عقود تقديم الخدمات 

يوضع التعديل أنه يمكن أن تشكل عقود تقديم الخدمات التي تشمل رسوماً مشاركة مستمرة في األصل المالي. 
يجب أن تقوم كل شركة بتقييم طبيعة الرسوم واالتفاقية مقابل التوجيه للمشاركة المستمرة في المعيار الدولي 

من أجل تقييم ما إذا كان يلزم اإلفصاح. يجب أن يتم إجراء التقييم لمعرفة أي ٧إلعداد التقارير المالية رقم 
عقود تقديم خدمات تشكل مشاركة مستمرة بأثر رجعي. ومع ذلك، ليست هناك حاجة لتقديم اإلفصاحات 

تطبيق التعديالت ألول مرة.المطلوبة ألي فترة تبدأ قبل الفترة السنوية التي تقوم فيها الشركة ب
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(تتمة)٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

(تتمة)األدوات المالية: اإلفصاحات٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم -٢
على البيانات المالية المرحلية ٧قابلية تطبيق التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (ب)

يوضح التعديل أن متطلبات اإلفصاح عن التسوية ال تنطبق على البيانات المالية المرحلية المختصرة 
المدرجة في التقرير السنوي األخير. يجب المختصرة، إال إذا وفرت هذه اإلفصاحات تحديثاً جوهرياً للمعلومات 

أن يطبق هذا التعديل بأثر رجعي.

يوضح التعديل بأنه يتم تقييم عمق السوق لسندات مكافآت الموظفين ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم -٣
فيها االلتزام. الشركات عالية الجودة على أساس العملة التي يسود بها االلتزام، بدالً من عملة الدولة التي يقع 

عندما ال يكون هناك سوق عميقة لسندات الشركات عالية الجودة بتلك العملة، يجب أن يتم استخدام معدالت 
السندات الحكومية. يجب أن يتم تطبيق هذا التعديل بأثر مستقبلي.

ت المرحلية يوضح التعديل أن اإلفصاحاالتقارير المالية المرحلية ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم -٤
المطلوبة يجب أن تكون إما في البيانات المالية المرحلية أو مدرجة باإلحالة بين البيانات المالية المرحلية وحيثما 
(على سبيل المثال، في تعليق اإلدارة أو تقرير المخاطر). يجب أن  يتم إدراجها في التقرير المالي المرحلي 

لي المرحلي متاحة للمستخدمين بنفس بنود البيانات المالية المرحلية تكون المعلومات األخرى في التقرير الما
لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة.ليسوفي نفس الوقت. يجب أن يتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي. 

مبادرة اإلفصاح ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
، بدال من أن تغير جوهرياً، متطلبات معيار المحاسبة ١دولي رقم على معيار المحاسبة الالتعديالت توضح

الحالية. توضح التعديالت:١الدولي رقم 

؛١متطلبات المادية في معيار المحاسبة الدولي رقم ·
أن البنود المحددة في بيانات األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر وبيان المركز المالي قد تكون مجزأة؛·
الشركات مرونة فيما يتعلق بالترتيب الذي تعرض به اإليضاحات حول البيانات المالية؛ وأنه لدى ·
أنه يجب أن يتم عرض حصة الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة وشركات االئتالف التي تم احتسابها ·

التي سوف باستخدام طريقة حقوق الملكية باإلجمالي كبند واحد، ويجب أن يتم تصنيفها بين تلك العناصر
وعالوة على ذلك، توضح التعديالت المتطلبات يتم أو لن يتم بعد ذلك إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة.

التي تنطبق عندما يتم عرض المجاميع الفرعية اإلضافية في بيان المركز المالي وبيانات األرباح والخسائر 
، مع ٢٠١٦يناير ١لسنوية التي تبدأ في أو بعد والدخل الشامل اآلخر. إن هذه التعديالت فعالة للفترات ا

السماح بالتطبيق المبكر. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة.
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

ومعيار ١٢، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٠المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
(تعديالت)شركات االستثمار: تطبيق االستثناء من التوحيد٢٨محاسبة الدولي رقم ال

تعالج التعديالت المسائل التي تنشأ عند تطبيق استثناء شركات االستثمار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير 
١٠إلعداد التقارير المالية رقم . توضح التعديالت على المعيار الدولي البيانات المالية الموحدة١٠المالية رقم 

أن اإلعفاء من عرض البيانات المالية الموحدة ينطبق على الشركة األم التي تعد شركة تابعة لشركة االستثمار، 
وعالوة على ذلك، توضح التعديالت عندما تقوم شركة االستثمار بقياس جميع شركاتها التابعة بالقيمة العادلة.

أنه يتم توحيد شركة تابعة لشركة استثمار والتي ليست بحد ١٠داد التقارير المالية رقم على المعيار الدولي إلع
ذاتها شركة استثمار والتي تقوم بتوفير خدمات الدعم لشركة االستثمار. يتم قياس جميع الشركات التابعة 

االستثمار في ٢٨لي رقم األخرى لشركة االستثمار بالقيمة العادلة. تسمح التعديالت على معيار المحاسبة الدو
للمستثمر، عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، باإلبقاء على قياس القيمة الشركات الزميلة وشركات االئتالف 

العادلة الذي تطبقه الشركة الزميلة أو شركة االئتالف لشركة االستثمار على حصصها في الشركات التابعة.
، ٢٠١٦يناير ١ي وهي فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يجب أن يتم تطبيق هذه التعديالت بأثر رجع

باعتبار أن المجموعة ال تطبق لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعةليسمع السماح بالتطبيق المبكر. 
.االستثناء من التوحيد

األدوات المالية
االعتراف والقياس

المالية والمطلوبات المالية. إن الموجودات المالية للمجموعة ملخصة كما تتألف األدوات المالية من الموجودات 
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·
شريعة اإلسالمية للمشتقات.البدائل المتناسبة مع ال·

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 
"األدوات المالية" قيد اإلصدار في ذلك الوقت توافقاً مع األحكام االنتقالية للمعيار الدولي ٩التقارير المالية رقم 

.٩إلعداد التقارير المالية رقم 

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

العادلة.

التصنيف
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

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

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

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

يتم الحقاً قياس الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.

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

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

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

التماشي مع نموذج األعمال للمصرف. يمكن تصنيف من خالل األرباح والخسائر عند االعتراف المبدئي ب
عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا FVTPLالموجودات 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 
و الخسائر عليها بأسس مختلفة. االعتراف بالمكاسب أ
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(تتمة)الهامة السياسـات المحاسبيـة٤

(تتمة)األدوات المالية

التصنيف (تتمة)
(تتمة)) ”FVTPL“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 
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

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 

) إذا:FVTPLالخسائر (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 ·

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

القياس
الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

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. 
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الهامة (تتمة)بيـةالسياسـات المحاس٤

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 
، إن وجدت.لالنخفاض في القيمةمشطوبة أو مخصصات

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

(على أساس غطاة يتكون التمويل اإلسالمي من مديني المرابحة، المضاربة، اإلستصناع، والبطاقات اإلسالمية الم
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)المطفأةيتم إدراج التمويالت اإلسالمية األخرى بالتكلفة

يتم تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر من خالل عقود مستقلة 
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.
تخطت فترة كبيرة من العمر اإلنتاجي المقدر لهذه الموجودات. يتم إدراج األصول المؤجرة بقيمة مساوية 

االنخفاض.لصافي االستثمار القائم في اإليجار المدرج بما في ذلك الدخل المدرج ناقصاً مخصصات

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

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

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

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

أصول 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 

لالنخفاض في القيمة.FVTOCIة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادل
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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 األرباحالتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدالت·
مماثلة

المعلنةالوسطاءأسعار·
في السوقالمعامالت األخيرة·

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

من العمالءأخرىسالميةإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت ٥

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٨٤,٥٣٥٨٨,٤٢١٢٥٦,٦٦٧٢٧٠,٥٤٦اتمرابحة مركب
٨٥,٥٨٠١٣٧,٧١٧٢٩٢,٨٤٦٣٨٥,٢٠٦مرابحة بضائع
٢٤٩,٦٥٦٢٤٤,٧٥٥٧٦١,٨٧٦٧٤٧,٠٩٠مرابحة أسهم
٩٨,٩٥١٧٢,٧٣٩٢٧٧,٥٤٩٢٠٢,٣٩١الخير-مرابحة سلع 

٩٢,١٩٤٩١,٣٧٥٢٧٣,٣١١٢٨٥,٩٤٩المغطاة (مرابحة)سالمية اإلبطاقات ال
٥٠,٨١٧١٣,٥٤٧١٣٩,٩٢٩٦٣,٠٣٠مرابحة أخرى

٦٦١,٧٣٣٦٤٨,٥٥٤٢,٠٠٢,١٧٨١,٩٥٤,٢١٢مرابحةالإجمالي 

١٤,١١٣١١,٣٩١٣٦,٨٢٢٣٦,٤٨٩المضاربة
٤٥٠,٦٧٥٤٢٦,١١٢١,٣٢٠,٥٥٥١,٢٤٥,٣٠٢ةاإلجار

٢,٢٧٠٢,٤٢٢٦,٧١٩٦,٤٥١اإلستصناع

١,١٢٨,٧٩١١,٠٨٨,٤٧٩٣,٣٦٦,٢٧٤٣,٢٤٢,٤٥٤
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المقاسة بالقيمة العادلة ستثماراتالدخل من اال٦

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

الدخل من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة  
١١,٧٧٩٩,٧٧٠٣٤,٨٠٩٢٤,٦٦٨من خالل الربح أو الخسارة

بالقيمةمحققة من بيع استثمارات مدرجة (خسارة)أرباح
٢٢,٥١٨١١,٩١٦)٢,١٦٩(٢,٦٣٨العادلة من خالل الربح أو الخسارة

مدرجة استثماراتمنمحققغير(خسارة) ح رب
)٨,٦٥٦(٦,١٧٨)٩٨٣(١٦٨بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)٣,١١٥(٢,٩١٦)٢,٩٠١(٢,٠٥٣الدخل (الخسارة) من موجودات االستثمار األخرى
٣٤٤٤,٠٣٨--دخل توزيعات األرباح

١٦,٦٣٨٣,٧١٧٦٦,٧٦٥٢٨,٨٥١

إيرادات الرسوم والعموالت، صافي٧

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

عموالتالإيرادات الرسوم و
١٦٢,٩٢٦١٥٤,٢١٩٤٣٦,٦٠٣٤٠٧,١٥٥البطاقاتوالعموالت علىالرسومإيرادات

٢٢,٨٣٢٣٨,٤٦٧٨٢,٣٠٣١١٢,٨٣٥بالتجارةإيرادات الرسوم والعموالت المتعلقة 
١١,٢٨٤١٠,٩٦٣٣٤,١١١٣٢,٨١٢رسوم خدمات الحسابات

١٢,٨٧٠١٦,١٥٧٤٨,٩٣٢٤٣,٣٥٠ممتلكاتالمشاريع والرسوم إدارة 
٥٢,١١٩٥٧,٥٥٩١٢٩,٧٠٨١٤٥,٨٦٠رسوم مشاركة المخاطر واالتفاقية

٤,١٠٤١١,٧٣٢٢٢,٠٨٤٤٤,٧٥٥وساطةالرسوم وعموالت 
٨٣,٠٢٩٦٥,٣٤٥٢٤٧,٧٩٦١٨٦,٠٧٢رسوم وعموالت أخرى

٣٤٩,١٦٤٣٥٤,٤٤٢١,٠٠١,٥٣٧٩٧٢,٨٣٩إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت

مصاريف الرسوم والعموالت
)٢٧١,٠٤١()٢٩٧,٩٥٢()١١٥,٩٥٦()١١٠,٢٨٨(مصاريف متعلقة برسوم وعموالت البطاقات

)٤١,٦٠٦()٤٩,٠٨٨()١٤,٣١١()١٦,٩٣٤(مصاريف رسوم وعموالت أخرى

)٣١٢,٦٤٧()٣٤٧,٠٤٠()١٣٠,٢٦٧()١٢٧,٢٢٢(إجمالي مصاريف الرسوم والعموالت

٢٢١,٩٤٢٢٢٤,١٧٥٦٥٤,٤٩٧٦٦٠,١٩٢إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
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تكاليف الموظفيـن٨

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣٠١,١٧٢٣١٢,٤٥٧٩٥٣,١٤٤٩٤٥,٥٨٤األجورالرواتب و
١٦,٧٩٠٢١,٩٢٧٥٣,١٨٤٥٦,٢٢٦مكافآت نهاية الخدمة

١٩,٠٨٥١٤,٥١٦٥١,٦١١٣٤,٩١٧خرىاألموظفين المصاريف

٣٣٧,٠٤٧٣٤٨,٩٠٠١,٠٥٧,٩٣٩١,٠٣٦,٧٢٧

مصاريف عمومية وإدارية٩

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

درهـملف ألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٤٢,٧١٢٣٦,٣٦٧١٢٣,٥٧١١١١,٦٨٦ومهنيةقانونيةمصاريف
٥٨,٨٢٠٥٨,٥٩٤١٧٢,٣١٨١٧٠,٨٦٧المبنىمصاريف
٢٨,٧٢٢٣٥,٠٠٣٨٨,٨٧٠٨٤,٤٥٦عالناإلوتسويقالمصاريف
١٧,٦٠٢١٦,١٠٧٥٣,٨٨٣٤٤,٣٧٩تصاالتاإلمصاريف
٢٤,٩٩٣١٨,٧١٨٧٤,٢٠٦٥١,٧٠٤بالتكنولوجيامتعلقةمصاريف
٢٨,٢٢٥٢٢,١١٣٩٠,٦٦٢٨١,٤١٣أخرىتشغيليةمصاريف

٢٠١,٠٧٤١٨٦,٩٠٢٦٠٣,٥١٠٥٤٤,٥٠٥

، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض١٠

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأإيضاحات

٥,٧٧٧-٥,٧٧٧-مرابحة ومضاربة مع المؤسسات المالية
١٦٢٢٢,٤٥٥١٦٠,٠٩٠٥٨٤,٩٨٥٤٥٤,٢٥٩آخرإسالميوتمويلمرابحة
١٧٣٨,٠٧٤٢٤,٠٤٩١٣٥,٥٦٦١٠٥,٧٨٦اإلجارةتمويل

٦,٥٢٧)٢,٧٢١(٧,١٦١٣,٠٤٢المبالغ المستردة الشطب المباشر، صافي 
)١,٦٥٠(---٢٣أخرىموجودات

٢٦٧,٦٩٠١٩٢,٩٥٨٧١٧,٨٣٠٥٧٠,٦٩٩
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للمودعين وحملة الصكوكالتوزيع١١
سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣٧,٨٧٠٣٢,١٤٣١١١,٣٦٥٩٢,٣٦١حسابات التوفير
٩٩,١٣٥٨٧,٣٠٨٢٩١,٩٢٩٢٤٣,٧٩٧حسابات االستثمار
١٧,٣٥٢٤٣,١٤١٥١,٩٩١١٢٩,٠٥٢حاملي الصكوك 

١٥٤,٣٥٧١٦٢,٥٩٢٤٥٥,٢٨٥٤٦٥,٢١٠

ربحية السهم األساسية والمخفضة١٢

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

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

، التي قد يكون لها تأثير مخفض.لتأثيرات أي أدوات مالية

احتساب اإليرادات للسهم:يعكس التالي اإليرادات وبيانات األسهم المستحوذة في

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعة سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥اتإيضاح

٥٠٨,٧٣٠٥٠٢,٧٠١١,٤٩٧,٤٦٧١,٤٥٤,٥٨٦)درهمألف(األسهمحامليلالعائدلفترةلربحال
مدرجة-األولالشق صكوكعائد لالالربح: ناقصاً

)١١٧,٠٧٩()١١٧,٠٧٩(--٣١(ألف درهم)
-الشق األولصكوكعائد لالالربح: ناقصاً

)٣٢,٠٠٩()٣٣,١٣٦(--٣١(ألف درهم)حكومة أبوظبي

خصمبعدالعادية األسهمحامليعائد لالفترةللربحال
٥٠٨,٧٣٠٥٠٢,٧٠١١,٣٤٧,٢٥٢١,٣٠٥,٤٩٨)درهمألف(األولالشقبصكوكالربح المتعلق

كما فيالصادرةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسط
٣,١٦٨,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠)ألف(بداية الفترة 

الصادرةتأثير أسهم الحقوق 
٥٣,٢٤٧-٥٣,٢٤٧-أسهم منحة (ألف)

٤,٢٥٠-٤,٢٥٠-حقوق (ألف)أسهم 

كما فيالصادرةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسط
٣,١٦٨,٠٠٠٣,٠٥٧,٤٩٧٣,١٦٨,٠٠٠٣,٠٥٧,٤٩٧)ألف(نهاية الفترة 

٠,١٦١٠,١٦٤٠,٤٢٥٠,٤٢٧)درهم(للسهموالمخفضاألساسيالعائد

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
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النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية١٣

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٨٩٩,٩٢٩١,٨٣٥,١٠٠النقد في الصندوق

األرصدة لدى المصارف المركزية:
١,٠٩٣,٠٠٨١٩٢,١٥٣الحسابات الجارية-
١٠,٩٤٥,٠٤١٩,٨٥١,٨٥٠نظاميةودائع -
٦,٥٠٠,٤٠٦٦,٧٥٠,٢٥٨شهادات اإليداع اإلسالمية-

٢٠,٤٣٨,٣٨٤١٨,٦٢٩,٣٦١

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

النقد في الصندوق المركزي. إن المصرففي عمليات المصرف اليومية وال يمكن سحبها إال بموافقة 
تدفع عليها ةعوائد 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

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٩,٣٨٢,١٢٧١٨,٢٦٤,٠٦٩اإلمارات العربية المتحدة
٩٤٨,٢٥٧٢٤٩,٩٤٠الشرق األوسطباقي 

١,٣٠٧١,٤٣٨أوروبا
١٠٦,٦٩٣١١٣,٩١٤أخرى

٢٠,٤٣٨,٣٨٤١٨,٦٢٩,٣٦١

ومؤسسات مالية أخرىإسالميةاألرصدة و ودائع الوكالة لدى مصارف١٤

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٣٤٦,٩٣٥٢٢٧,٣٣١حسابات جارية
٤,٢١٨,١٨٥٢,٨٩٦,٩٨٣ودائع وكالة 

٤,٥٦٥,١٢٠٣,١٢٤,٣١٤
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(تتمة)ومؤسسات مالية أخرىإسالميةاألرصدة و ودائع الوكالة لدى مصارف١٤

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

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

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٢,١٢٨,٧٧٩٤٧٦,٦١٤اإلمارات العربية المتحدة
٦١٢,٨٥١١,٠٤٥,٣٣٣الشرق األوسطباقي 

١٢٩,٢٦٦٧٢,٠٩٣أوروبا
١,٦٩٤,٢٢٤١,٥٣٠,٢٧٤أخرى

٤,٥٦٥,١٢٠٣,١٢٤,٣١٤

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٣١٢,٢٧١١,٥٩٦,٧٧٢مرابحة
١٧٤,٣٠٤٢١٥,٥٣٠مضاربة

١,٤٨٦,٥٧٥١,٨١٢,٣٠٢
)١٩٤,٧٤٠()١٩٤,٧٤٠(في القيمةناقصاً: مخصص االنخفاض

١,٢٩١,٨٣٥١,٦١٧,٥٦٢

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

كما يلي:الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل 

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٩٤,٧٤٠١٦٣,٤٥٠بداية الفترةفي 
٣١,٢٩٠-للفترةالمحمل 

١٩٤,٧٤٠١٩٤,٧٤٠نهاية الفترةفي 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٢٤-

(تتمة)مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

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

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٠٦٥,١٨٩١,٣٦٠,٢٣٢اإلمارات العربية المتحدة
٣٧٠,١٨٢٣٧٩,٧١١الشرق األوسطباقي 

-١٤,٣٦٦أوروبا
٣٦,٨٣٨٧٢,٣٥٩أخرى

١,٤٨٦,٥٧٥١,٨١٢,٣٠٢

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٦,٦٩١,٨٨٩٦,٤٤٢,١٥٧المركباتاتمرابح
٧,٨٩٦,٨٩٩١٠,٢٥٠,٣٩١البضائعاتمرابح
١٨,٥١٢,٦١٩١٧,٩٤٥,٨٥٧األسهماتمرابح
٨,٢٢٧,٤٠٣٦,٦٢٣,٥٢٣الخير–/ مرابحة مدفوعة مقدماًالسلعاتمرابح

١٦,٥٢١,٣٦٣١٦,٩٩٥,١٧٦)(مرابحةالبطاقات اإلسالمية المغطاة
١,٩٨٣,٢٩٣٢,٣٧٩,٣٤٣أخرىاتمرابح

٥٩,٨٣٣,٤٦٦٦٠,٦٣٦,٤٤٧اتالمرابحإجمالي

١,١٢٨,٥٥٧١,٢١٣,٨٦١مضاربة
١٣٥,٠٤٢١٤٦,٣٧٧استصناع

١٤٤,١٢١٣٣٨,٦٨٣خرىاألمدينة ذمم التمويل ال

٦١,٢٤١,١٨٦٦٢,٣٣٥,٣٦٨إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)٢٢,٠٧٣,٧٤١()٢٢,٠٨٤,٠٩٠(على المرابحةالمؤجلةاإليراداتناقصاً: 

٣٩,١٥٧,٠٩٦٤٠,٢٦١,٦٢٧
)١,٨٦٠,٨٥٠()١,٩٨١,١٧٢(في القيمةناقصاً: مخصص االنخفاض 

٣٧,١٧٥,٩٢٤٣٨,٤٠٠,٧٧٧



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٢٥-

(تتمة)مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

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

(مدققة)٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٦٩٣,٦٧٠١,١٦٧,١٨٠١,٨٦٠,٨٥٠٥١٩,٦٢٣٨٨٢,٤٠٧١,٤٠٢,٠٣٠بداية الفترةفي 
للفترةعكس)ال(المحمل

٥٨٤,٩٨٥٥٩٩,٢٢٧٢٨٤,٧٧٣٨٨٤,٠٠٠)٥,١٠٣(٥٩٠,٠٨٨)١٠(إيضاح 
)٤٢٥,١٨٠(-)٤٢٥,١٨٠()٤٦٤,٦٦٣(-)٤٦٤,٦٦٣(الفترةالمشطوب خالل

٨١٩,٠٩٥١,١٦٢,٠٧٧١,٩٨١,١٧٢٦٩٣,٦٧٠١,١٦٧,١٨٠١,٨٦٠,٨٥٠نهاية الفترةفي 

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

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٧٧,٢٩٩-القطاع الحكومي

٦٣١,٦٧٦٩٥٢,٥٩٢العامالقطاع 
٦,٩٨٤,٢٧٧٧,٥٨٦,٩٣١شركات

١٦٦,٦٨٧٤٠٥,٦٥٣ماليةمؤسسات 
٢٩,٩٠٥,٣٨٨٢٨,٩٧٥,٥٦٦أفراد

١,٤٦٩,٠٦٨٢,٢٦٣,٥٨٦شركات صغيرة ومتوسطة

٣٩,١٥٧,٠٩٦٤٠,٢٦١,٦٢٧

:القطاع الجغرافي
٣٧,٧١٦,١٣٢٣٨,٨٣٥,١٥١اإلمارات العربية المتحدة

٨٣١,٧٨٨٩٥٩,٩٨٩الشرق األوسطباقي 
٢٠٤,٤٧٦٢٤٤,٨٣٠أوروبا
٤٠٤,٧٠٠٢٢١,٦٥٧أخرى

٣٩,١٥٧,٠٩٦٤٠,٢٦١,٦٢٧



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٢٦-

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.

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:كما يليالتأجير المدينة المستقبلية هي ذممإجمالي إن 
٩,١٧٦,١٩٧٩,٣٠١,٤٢٨واحدةمستحقة خالل سنة

٢٢,٢٣٩,٩٢٢٢١,٥٢١,٤١٩مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة
٢٤,٠٤٨,٣٦٦٢١,٤٩١,٤٧٤مستحقة بعد خمس سنوات

٥٥,٤٦٤,٤٨٥٥٢,٣١٤,٣٢١إجمالي تمويالت اإلجارة
)١١,١٧٧,٥٧٨()١٢,٧٥٣,٠٧٠(ناقصاً: اإليرادات المؤجلة

٤٢,٧١١,٤١٥٤١,١٣٦,٧٤٣المدينةألدنى دفعات اإليجارصافي القيمة الحالية 
)١,١٣٤,٢٨٩()١,٢٦٢,٨٧٨(في القيمةنخفاض االناقصاً: مخصص 

٤١,٤٤٨,٥٣٧٤٠,٠٠٢,٤٥٤

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

(مدققة)٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض 
درهمألف ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٨٧,٠٤١٨٤٧,٢٤٨١,١٣٤,٢٨٩٥٥٨,٠٧٧٧٩٣,٢٣٦١,٣٥١,٣١٣بداية الفترةفي 
للفترة(عكس) المحمل 

)١١٣,٣٥٩(٥٤,٠١٢)١٦٧,٣٧١(٩٧,٣٣٣٣٨,٢٣٣١٣٥,٥٦٦)١٠(إيضاح 
)١٠٣,٦٦٥(-)١٠٣,٦٦٥()٦,٩٧٧(-)٦,٩٧٧(الفترةالمشطوب خالل

٣٧٧,٣٩٧٨٨٥,٤٨١١,٢٦٢,٨٧٨٢٨٧,٠٤١٨٤٧,٢٤٨١,١٣٤,٢٨٩نهاية الفترةفي



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٢٧-

تمويالت إجارة (تتمة)١٧

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

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:االقتصاديالقطاع
٣٧٥,٢١٥٣٧٤,٥٩١القطاع الحكومي

٤,٧٠٠,٨٢٨٣,٧٩٢,٣٣٠القطاع العام
١٨,٨٣٥,٣٤٩١٩,٠٧٥,٠٤٥شركات

٦,٨٨٤٢١٣,٦٦٣مؤسسات مالية
١٨,١٦٩,٩٤٢١٧,١٣٨,٠٧٩أفراد

٣١٠,١٨٢٣٥١,٨٥٦شركات صغيرة ومتوسطة
٣١٣,٠١٥١٩١,١٧٩مؤسسات غير ربحية

٤٢,٧١١,٤١٥٤١,١٣٦,٧٤٣

:القطاع الجغرافي
٤٠,٦٢٣,٧٨٨٣٩,٢٥٣,٨١٢اإلمارات العربية المتحدة

١,٠٣٨,٤٦٣١,٢١٩,٣٧٥الشرق األوسطباقي 
٣١٦,١١٤٧٥٢أوروبا
٧٣٣,٠٥٠٦٦٢,٨٠٤أخرى

٤٢,٧١١,٤١٥٤١,١٣٦,٧٤٣

المطفأةبالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية استثمارات١٨

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٨,١٤٠,٤٠٥٧,٢٨٢,٤٠٩صكوك



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٢٨-

(تتمة)المطفأةبالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية استثمارات١٨

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

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٩٨,٢٧٧٩٨,٢٧٧بداية الفترةفي 
--للفترةالمحمل 

٩٨,٢٧٧٩٨,٢٧٧نهاية الفترةفي 

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٥,٧٣٩,٣٨٩٤,٩٩٥,٥٧٩اإلمارات العربية المتحدة
١,٣١٣,٠٤٦١,٢٧٠,١٢٧الشرق األوسطباقي 

٩٧,٥٢١١١١,٥١٠أوروبا
١,٠٨٨,٧٢٦١,٠٠٣,٤٧٠أخرى

٨,٢٣٨,٦٨٢٧,٣٨٠,٦٨٦

العادلةمقاسة بالقيمة استثمارات١٩

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمدرجةاستثمارات
استثمارات متداولة

٢٠٠١١,٣١٩أسهم 
١,٣٨٩,٢١٣١,٢٥٨,٥٣٧صكوك

١,٣٨٩,٤١٣١,٢٦٩,٨٥٦

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٨٤٦٨٤٦أسهم

استثمارات غير مدرجة
٤٨,١٣٣٥١,٣٦٣صناديق

١٣١,٤٩٦١٣١,٤٩٤أسهم خاصة

١٧٩,٦٢٩١٨٢,٨٥٧

١٨٠,٤٧٥١٨٣,٧٠٣

١,٥٦٩,٨٨٨١,٤٥٣,٥٥٩



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٢٩-

(تتمة)مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٠٠٨,٨٠٥٩٠٢,٢٦٣اإلمارات العربية المتحدة
١١٠,٦٣٥١٣٨,٣٤٧الشرق األوسطباقي 

١٦٥٨٢٢أوروبا
٤٥٠,٢٨٣٤١٢,١٢٧أخرى

١,٥٦٩,٨٨٨١,٤٥٣,٥٥٩

ائتالفوشركاتاستثمارات في شركات زميلة٢٠

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٩٧٩,٦٠١٩٦٢,٢٠٦تكلفة االستثمارات 
٨٣,٥٩٢٦٠,٦٨٨النتائجمنالحصة 

)٢٢,٦٦١()٢٩,٣٢٨(مستلمةتوزيعات أرباح
)٢٠٠,٨٧٧()٢٥٦,٩٤٨(عمالت أجنبيةتحويل

٧٧٦,٩١٧٧٩٩,٣٥٦

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

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٦٢٠١٥

%%
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 التحويل٤٩٤٩العربيةجمهورية مصر 

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
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ائتالف (تتمة)وشركاتاستثمارات في شركات زميلة٢٠

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

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٢٠٩,١٦٦١٩٨,١٦٧اإلمارات العربية المتحدة
٦٦,٨٩٦٦٤,٠٣٣باقي الشرق األوسط

٧٢,٥٧٦٥١,٥١١أوروبا
٤٢٨,٢٧٩٤٨٥,٦٤٥أخرى

٧٧٦,٩١٧٧٩٩,٣٥٦

عقاريةاستثمارات ٢١

كالتالي:الفترةكانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل 

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

التكلفة:
٣١٦,٢٣٧٣٦٥,٤٤٧بداية الفترةالرصيد في 

٩٩٤,٤٨٥١٣,٦١٠من موجودات أخرىتحويل
)٩,٩٧٩(-تحركات أخرى

)٥٢,٨٤١()١٩,٠٧٩(استبعادات 

١,٢٩١,٦٤٣٣١٦,٢٣٧نهاية الفترةفيالرصيد اإلجمالي 
)٢٣,٣٢٥()٢٣,٢٠٧(في القيمةنخفاضالناقصاً: مخصص ا

١,٢٦٨,٤٣٦٢٩٢,٩١٢نهاية الفترةفيالرصيد صافي 

:االستهالك المتراكم
٤٦,٧٩١٤٠,٧٨٢بداية الفترةالرصيد في 

٩,٠٦٤١٢,٨٤٣لفترةلالمحمل 
)٦,٨٣٤()٣,٠٧٦(باالستبعاداتالمتعلق 

٥٢,٧٧٩٤٦,٧٩١نهاية الفترةالرصيد في

١,٢١٥,٦٥٧٢٤٦,١٢١صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة
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عقارية (تتمة)استثمارات ٢١

، والمؤجرة تحت عقود تأجير العقاريةإيجارات الممتلكات المكتسبة للمجموعة من االستثمارات إيرادات إن 
لفترة التسعة أشهر المنتهية ألف درهم)٢٠١٥:١٧,٦٤٨سبتمبر ٣٠ألف درهم (١٢,١٢٨تشغيلية، قد بلغت 

.٢٠١٦سبتمبر ٣٠في 

:كما يليهي الفترةالحركة في مخصص اإلنخفاض خالل كانت 

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٢٣,٣٢٥٢٥,٣٤٧بداية الفترة فيالرصيد
)٢,٠٢٢()١١٨(المتعلق باالستبعادات

٢٣,٢٠٧٢٣,٣٢٥في نهاية الفترةالرصيد

:كما يليهو العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات إن 

١,٢٣٠,٦٥٠٢٦١,٢٣٢اإلمارات العربية المتحدة
٨,٢١٤٨,٢١٤الشرق األوسطباقي 

١,٢٣٨,٨٦٤٢٦٩,٤٤٦

قيد التطويرعقارات٢٢

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٨٣٧,٣٨١٨٣٧,٣٨١عقارات قيد التطوير

٨٠٠,٠٠٠: ٢٠١٥ديسمبر 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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موجودات أخرى٢٣

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٢٥,٠٦٧١,٣٣٠,٢٠٧مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء ممتلكات
٥٧٠,٧٤١٦٧١,٣٤٦قبولأوراق

٣٠٨,٢٤٤١٧٢,٦٩١من مطالبات محققةمستحوذ عليهاموجودات 
٢٣٠,٧٩٢٣٦٨,٦٥٠ذمم تجارية مدينة 

٧٢٠,١٨٥٦٩٢,٣٥١مصاريف مدفوعة مقدماً
٢٠٠,٩٨٤١٠٦,٤٨٩مستحقةأرباح

٢٤,٦٥٦٣,٥٢٨ولينامبالغ مدفوعة مقدماً لمق
١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدماً 

٤٨٢,٥٦٩٥٢٩,١٨٠أخرى

٢,٨٤٦,٨٦٣٤,٠٥٨,٠٦٧
)٢٩٠,٦٤٣()٣٤,٨٣٣(في القيمةناقصاً: مخصص االنخفاض 

٢,٨١٢,٠٣٠٣,٧٦٧,٤٢٤

كما يلي:الفترةخالل في القيمةمخصص االنخفاضفيكانت الحركة 

مدفوعة مقدماً مبالغ
لشراء ممتلكات

موجودات مستحوذ 
عليها مقابل تسوية 

اإلجماليأخرىذمم تجارية مدينة مطالبات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٠,٦٤٣-٢٥٥,٨١٠مدققة–٢٠١٦يناير ١في
)٢٥٥,٨١٠(---)٢٥٥,٨١٠(لفترةخالل االمشطوب

١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٣٤,٨٣٣--غير مدققة–٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

٢٥٦,٤١٥٦,٧١٢١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٧,٩٦٠مدققة–٢٠١٥يناير ١في 
٣,٥٠٦--)١,٦٥٠(٥,١٥٦للسنةالمحمل

)١٠,٨٢٣(--)٥,٠٦٢()٥,٧٦١(خالل السنةالمشطوب

١٠,٩٥٠٢٣,٨٨٣٢٩٠,٦٤٣-٢٥٥,٨١٠مدققة–٢٠١٥ديسمبر٣١في 

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

القيمة المدرجة للمطالبة (صافي مخصص االنخفاض في القيمة) كما في تاريخ التحويل.
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الشهرة والموجودات غير الملموسة٢٤

موجودات أخرى غير ملموسة
اإلجماليودائع أساسيةعالقات العمالءالشهرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠٩,٨٨٨٣٠٣,٩٩٧٦١,٠٠٧٤٧٤,٨٩٢مدققة–٢٠١٦يناير ١في
)٤١,٠٦٧()٦,٨٦٧()٣٤,٢٠٠(-اإلطفاء خالل الفترة

١٠٩,٨٨٨٢٦٩,٧٩٧٥٤,١٤٠٤٣٣,٨٢٥غير مدققة–٢٠١٦سبتمبر ٣٠في 

١٠٩,٨٨٨٣٤٩,٥٩٧٧٠,١٦٣٥٢٩,٦٤٨مدققة- ٢٠١٥يناير ١في 
)٥٤,٧٥٦()٩,١٥٦()٤٥,٦٠٠(-اإلطفاء خالل السنة

١٠٩,٨٨٨٣٠٣,٩٩٧٦١,٠٠٧٤٧٤,٨٩٢مدققة–٢٠١٥ديسمبر٣١في 

الشهرة
والتي تمثل أدنى مستوى للمصرفام التشغيليلة ي القيمة، يتم توزيع الشهرة لألقساالنخفاض فاختبارلهدف 
اض اإلدراة الداخلية.الشهرة 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

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

ء، رسوم وعموالت.متكرر على شكل إيرادات عمال

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

قيمة الودائع األساسية غير الملموسة.
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مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية٢٥

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٨٧٣,٥٣٤١,٤٠٤,٤٠٤حسابات جارية
٢,٤٦٥,٣٥٨١,٦٥٩,٥٩٨ودائع استثمارية

٣,٣٣٨,٨٩٢٣,٠٦٤,٠٠٢
٤١,٦٠٨-مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي–الحساب الجاري 

٣,٣٣٨,٨٩٢٣,١٠٥,٦١٠

حسابات المودعين٢٦

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٣١,٤٦٨,٢٧٤٣٠,١٤٠,٤٧٥حسابات جارية
٦٦,٦٩٩,٠٥٩٦٤,٣٩٢,٣٢١حسابات االستثمار

٤٤٣,١٢٣٣٩٤,٣٦٤احتياطي تعديل األرباح

٩٨,٦١٠,٤٥٦٩٤,٩٢٧,١٦٠

كما يلي:للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح 

٣٩٤,٣٦٤٣٤٠,١٥٩بداية الفترةفي 
٤٨,٧٥٩٥٤,٢٠٥للفترةاألرباح الحصة من

٤٤٣,١٢٣٣٩٤,٣٦٤نهاية الفترةفي 

:كما يليوحسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي هإجمالي إن توزيع 

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٦,٥٧٦,٨٠٧٨,٣٨١,٩٧١القطاع الحكومي
٩,١٧٦,٣٣١١١,٨١٩,٠٤٧العامالقطاع 
١٤,٨٧٥,٩٩٣١٢,٨٨٤,٠٦٤شركات

٩٢٠,١٨٦٨٢٠,١٢٥مؤسسات مالية
٥٢,٥٨٣,١٠٥٤٨,٥٢٤,٢٣٣أفراد

١١,٤٨٧,٦٥٦٩,٦٩٠,٨٤٢شركات صغيرة ومتوسطة الحجم
٢,٩٩٠,٣٧٨٢,٨٠٦,٨٧٨منظمات غير ربحية

٩٨,٦١٠,٤٥٦٩٤,٩٢٧,١٦٠
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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 

ات أخرىمطلوب٢٧

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٤٤٧,٣١٣٤٨٥,٢٤٨ذمم تجارية دائنة
٥٧٠,٧٤١٦٧١,٣٤٦قبولأوراق

٢٧٥,٣٠٤١٩٢,٦٩٥لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 
٤١٦,٩٧٩٦٣٦,٨٣١شيكات بنكية

٣٠٨,٤٧٩٣٨٠,١١٥خرىاألوالمصاريفالموظفين آت مخصصات مكاف
٢٦,٧٩٤٢٨,٢٣٦دائنةمحتجزات

١٩٣,٦٨٠١٦٧,٠٨٦العمالءمبالغ مستلمة مقدماً من 
٢٧١,٩١٦١٨١,٧٤٧مصاريف مستحقة

١١٥,٦٤٠١١٩,٩٠٢أرباح موزعة غير مطالب بها
١٦٢,٨٠٩١٩٧,٥٥٥إيرادات مؤجلة

٥,٦١٦٦,٥٣٠حساب األعمال الخيرية
١٩,٧٣٩١٥,٢٣٩حساب التبرعات

٤٥٨١٨,٠٤٩الماليةاألدواتلمشتقاتللبدائل الشرعية القيمة العادلة السالبة 
٣٩٤,٨٩٤٣٣٢,٨٣٢أخرى

٣,٢١٠,٣٦٢٣,٤٣٣,٤١١

أدوات صكوك تمويلية٢٨

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٨٣٦,٢٥٠١,٨٣٦,٢٥٠الثالثاإلصدار
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أدوات صكوك تمويلية (تتمة)٢٨

أمريكيدوالرمليون ٥٠٠–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 
.ثابتتوزع أرباح هذه الصكوك في حال تحققها وفق معدل ربح

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

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 منبع سنوية من الدخل المتوقع سيقوم المصدر بدفع التوزيعات الر
بثمن شراء يساوي حصة ملكية التوزيعات. عند انتهاء مدة الصكوك، يتعهد المصرف بشراء هذه األصول لدفع

١,٨٣٦,٢٥٠ويا، والتي قد تسالمشترك في ملكيتهاالمتبقية على هذه األصوليةدفعات اإليجارالالمصدر في
مليون دوالر ٥٠٠ألف درهم (١,٨٣٦,٢٥٠: ٢٠١٥ديسمبر ٣١(مليون دوالر أمريكي) ٥٠٠ألف درهم (

.)أمريكي)

رأس المـال٢٩

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

رأس المال المصرح به:
ألف) سهم عادي٤,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٥ألف (٤,٠٠٠,٠٠٠

٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٥بقيمة درهم واحد لكل سهم (

والمدفوع بالكامل:الصادررأس المال 
بداية الفترةفي 

ألف) سهم عادي٣,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٥ألف (٣,١٦٨,٠٠٠
٣,١٦٨,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٥بقيمة درهم واحد لكل سهم (

ال شيء أسهم حقوق صادرة: 
١٦٨,٠٠٠-)سهم مقابل كل سهم محتفظ به بقيمة درهم٢٠١٥:٠,٠٥٦(

نهاية الفترةفي 
سهم عاديألف)٣,١٦٨,٠٠٠: ٢٠١٤ألف (٣,١٦٨,٠٠٠
٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٥لكل سهم (بقيمة درهم 
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أخرىاحتياطيات٣٠

التغيرات المتراكمة 
في القيم العادلة

احتياطي إعادة
األراضيتقييم

تحويلاحتياطي 
اإلجماليالحمايةاحتياطي العمالت األجنبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة منفيالحركةصافي 
٤٠- - - ٤٠خالل الدخل الشامل اآلخر

خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
١,١١٢- - - ١,١١٢الشامل اآلخر

)٨٥,٣٤٣(- )٨٥,٣٤٣(- - األجنبية، صافيلعمليات اتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 
٣٦,٨٩٦- ٣٦,٨٩٦- - العمليات األجنبيةحمايةعلىالربح
١١,٣٤٣١١,٣٤٣- - - التدفقات النقديةحمايةعلىفي القيمة العادلة الربح

)٢٥٥,٥٠٩()٣١٤()٢٤٤,٥٦٠(١٤٣,٠٠٠)١٥٣,٦٣٥(غير مدققة–٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

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

صافي الربح من تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
٣٢٨---٣٢٨خالل الدخل الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة منالخسارة من استبعاد االستثمارات المدرجة 
٢٥,١٣١---٢٥,١٣١خالل الدخل الشامل اآلخر

)٥٨,٧٥١(-)٥٨,٧٥١(--األجنبية، صافيلعمليات اتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 
١٢,١١٧-١٢,١١٧--العمليات األجنبيةحمايةعلىالربح

)٢,١٩٤()٢,١٩٤(---التدفقات النقديةحمايةعلىفي القيمة العادلة الخسارة

)٢١٨,٠١٣()١٦,٧٥٨()١٩٧,٦٧٤(١٤٣,٠٠٠)١٤٦,٥٨١(غير مدققة–٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

صكوك الشق األول٣١

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٣,٦٧٢,٥٠٠٣,٦٧٢,٠٣٤مدرجة-صكوك الشق األول
٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠حكومة أبوظبي–صكوك الشق األول 

٥,٦٧٢,٥٠٠٥,٦٧٢,٠٣٤

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

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

ألف ٤٦٦: ٢٠١٥ديسمبر ٣١(ال شيء، قام المصرف بإعادة شراء صكوك بقيمة ٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في 
ألف درهم.٣٧,٢٨١. تم تكبد تكلفة اإلصدار البالغة ليون دوالر أمريكي)م٨,٠درهم (
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(تتمة)صكوك الشق األول٣١

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

إن الصكوك مدرجة في المصرف وفقاً لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.مباشرة من غير ضمان من جانب 
٢٠١٨اكتوبر ١٦الفترة المنتهية في قابلة لالسترداد من قبل المصرف بعدسوق لندن لألوراق المالية وهي

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

. سيتم إظهار %٥,٣٩٣متوقع منزائداً هامشسنوات٦يبور إبيةاألولالفترة ربح المتوقع بعد السنوات، ويقدر 
.موحدالساهمينفي بيان التغيرات في حقوق المالموزعةدفعات األرباح

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 

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

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

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

") 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 

.٢٠٠٩مارس٢٢خالل االجتماع الغير عادي والذي عقد يوم 

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

الربح المتوقع لهذه الصكوكيكونوالصكوك 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 
.الموحدالمساهمينن التغيرات في حقوق في بياالموزعةسيتم 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 

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

د أو التحويل إلى حقوق للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية االستردا
ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.
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التزامات ومطلوبات طارئة٣٢

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

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

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

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

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

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

ةالمطلوبات الطارئ
١,٦٧٨,٦٣٣٢,٠٨٣,٤٦٣خطابات االعتماد
١٠,١٤٧,٨٦٦١١,٢٧٦,٩٦٨خطابات ضمان

١١,٨٢٦,٤٩٩١٣,٣٦٠,٤٣١

االلتزامات
٤٧٠,١٩٨٥٨٣,٠٣٢مسحوبةالغير التزامات التسهيالت 

٩٤,٨٥٥٧٠,٧٧٦مصاريف رأسمالية مستقبلية
٢٨,٩٠٢٧٤,٠٥٧قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 

٥٩٣,٩٥٥٧٢٧,٨٦٥

١٢,٤٢٠,٤٥٤١٤,٠٨٨,٢٩٦

مخاطر االمتثالمراجعة٣٣

للمساعدة بتعيين مستشار قانوني خارجي٢٠١٤، قام المصرف في الحوكمةممارسات ونظرا اللتزامه بأفضل 
إلى لم يكمل المستشار القانوني الخارجيفي مراجعة امتثالها لقوانين العقوبات وعمليات امتثالها بشكل عام. 

ساعد البنك في تحديد أي خطوات إضافية يمكن اتخاذها لضمان اآلن مراجعته وإلى حد أن هذه المراجعة ت
يواصل المصرف مراجعته االمتثال لقوانين العقوبات القابلة للتطبيق، سيقوم البنك بتعزيز عملياته وفقا لذلك.

الداخلية، ومن السابق ألوانه التنبؤ بأي تأثير محتمل على المصرف. سيقوم المصرف بمشاركة نتائج مراجعته 
لداخلية مع الجهة الرقابية ذات الصلة بمجرد االنتهاء منها.ا



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٤٠-

النقد وما يعادله٣٤

٢٠١٥سبتمبر٢٠١٦٣٠سبتمبر٣٠
ألف درهـمألف درهـم

٩,٤٩٣,٣٤٣٧,١٦١,٥٠٠نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل
ومؤسسات مالية إسالميةلدى مصارفوكالةودائعواألرصدة 

١,٦٠٧,٢٠٨٢,٨٥٨,٢٠٣أخرى، قصيرة األجل
١,١١٧,٦٤٠١,٨٠٦,٣٣٩مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

)٤,٥٨٠,١١٨()٣,٢٦٣,٨٩٢(مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل

٨,٩٥٤,٢٩٩٧,٢٤٥,٩٢٤

العالقةف ذات اطراألالمعامالت 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.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٤١-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٥

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 

شركات زميلة
وشركات 

اإلجماليآخرونائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة -٢٠١٦سبتمبر ٣٠
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٦,٣٢٥-٦,٣٢٥--مؤسسات مالية

المضاربةومن المرابحةالدخل
٧٣,٠٢٣٣٥٨٧٥٩٩,٢١٦١٧٢,٦٧٢من العمالءوتمويالت إسالمية أخرىاإلجارة و

٣٨٧٥٥٢,٤٦٩٣,٢٦٢-دخل الرسوم والعموالت، صافي

٢٧٨--٢٧٨-مصاريف تشغيلية

٤٨٣٥١٢٢١٦٢٠-للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

غير مدققة - ٢٠١٥سبتمبر ٣٠
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٣,٢٧٦-٣,٢٧٦--مؤسسات مالية

المضاربةومن المرابحةالدخل
٦٤,١٥٥٩١٠٣٠٠٨٤,٥٢٠١٤٩,٨٨٥من العمالءوتمويالت إسالمية أخرىاإلجارة و

٦٣---٦٣الدخل من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة

٢٨١١٦٢٦٦٣,٠٤٩٣,٦١٢دخل الرسوم والعموالت، صافي

٣٢٤--٣٢٤-مصاريف تشغيلية

٣٦٢٤٨٢٥٢٥٣٦-للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

وتمويل العمالء ،إن معدالت الربح المحققة على األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية
في %٦إلى :  صفر ٢٠١٥(%٦قد 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 ٢٠١٥(في السنة %٠,٨قد تراوحت من صفر إلى الفترةعالقة خالل 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٤٢-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٥

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
شركات زميلة 

اإلجماليأخرىوشركات ائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة–٢٠١٦سبتمبر ٣٠

لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و
١,٤٧٤,٤٢٣-١,٤٧٤,٤٢٣--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية

١٦٧,٣٢٤-١٦٧,٣٢٤--المؤسسات الماليةمعمرابحة ومضاربة 
ت، إجارة وتمويالمرابحة، مضاربة
٣,٥٧٧,٢٠٢٦,٢٥٧,٦٨٧-٢,٦٦٨,٥٠٣١١,٩٨٢إسالمية أخرى
٥٨,٧٧٨٢٢١,١٦٨٢٧٩,٩٤٦--موجودات أخرى

٢,٦٦٨,٥٠٣١١,٩٨٢١,٧٠٠,٥٢٥٣,٧٩٨,٣٧٠٨,١٧٩,٣٨٠

١٤,٦٩٦-١٤,٦٩٦--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
١٢١,٦٢٠٢٧,٦٣٥١١٢,٣٢٥٨٨,٥٧٢٣٥٠,١٥٢حسابات المودعين

٩٣٧,٦٩٥٣٧,٧٠٤--مطلوبات أخرى

١٢١,٦٢٠٢٧,٦٣٥١٢٧,٠٣٠١٢٦,٢٦٧٤٠٢,٥٥٢

مدققة- ٢٠١٥ديسمبر ٣١
لدى مصارفالةوكودائع الاألرصدة و

١,٣٥٤,٣٥٣-١,٣٥٤,٣٥٣--ومؤسسات مالية أخرىإسالمية
١٧١,٦١١-١٧١,٦١١--المؤسسات الماليةلدىمرابحة ومضاربة 
ت، إجارة وتمويالمرابحة، مضاربة
٢,٥٩٥,٥٢١٣٠,٦٦٧٣٠,٠٥٢٣,٦١٩,٧٦٤٦,٢٧٦,٠٠٤إسالمية أخرى
١٣,٦١٦١٨٣,٦٢٥١٩٧,٢٤١--موجودات أخرى

٢,٥٩٥,٥٢١٣٠,٦٦٧١,٥٦٩,٦٣٢٣,٨٠٣,٣٨٩٧,٩٩٩,٢٠٩

٣٠,١٨٠-٣٠,١٨٠--مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة 
٥٠٢١,٤٧٩٩٨,٢٠٠٢١٤,٩٠٦٣٣٤,٦٣٥حسابات المودعين

٦٣٢٥١٧٩٢٦٧-مطلوبات أخرى

٥٠٢١,٥٤٢١٢٨,٤٠٥٢١٥,٠٨٥٣٦٥,٠٨٢

مصر، وهناك -حصة مشتركة مسيطرة في بنك أبوظبي اإلسالمي إن المصرف ومساهمه الرئيسي يمتلكان 
).٢٠مصر (إيضاح -اتفاقية رسمية للسيطرة المشتركة الستثمارها في بنك أبوظبي اإلسالمي 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٤٣-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٥

موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات
كما يلي:الفترةموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل تعويضاتكانت 

أشهر المنتهية التسعة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٦

أشهر المنتهية التسعة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٥
ألف درهـمألف درهـم

٢٤,١٢٥٢٤,٢٤٤رواتب ومكافآت أخرى
٢,٥٦٥٢,٢٨٤مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٢٦,٦٩٠٢٦,٥٢٨

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

بعد رهم ألف د٤,٢٠٠تبلغ ٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة تم دفع 
خالل .٢٠١٦إبريل ٢١السنوية المنعقدة في العموميةالجمعيةالمساهمين في من قبل موافقة الحصول على ال

لمجلس اإلدارة بعد موافقة ٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في سنة الألف درهم متعلقة ب٤,٩٠٠تم دفع،٢٠١٥سنة 
.٢٠١٥إبريل ١التي انعقدت في السنوية العموميةالمساهمين في الجمعية 

معلومات القطاعات٣٦

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

هي لغرض تحديد اإلمكانات وتقييم األداء، 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 -المية لألفرادالعالخدمات المصرفية 
وتسهيالتبطاقات االئتمان اإلسالمية، خدمات التحويل اإلجارة، المرابحة،األفراد، تزويد المتعاملين بالتمويل،

التمويل التجاري.

بالتعامل مع خدمات التمويل واإليداع والحسابات يقوم هذا القطاع - للشركاتالعالميةالخدمات المصرفية
الجارية 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
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٤٤-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٦

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

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

ة والشركات الزميلة وشركات االئتالف الشركات التابعويمثل هذا القطاع المكتب الرئيسي-األخرىالعمليات
غير الموزعة.التكاليفمدرجة أعاله وتشمل أيضاً الغير 

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٤٥-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٦

خدمات مصرفية 
عالمية لألفراد

خدمات مصرفية
للشركاتعالمية

خدمات مصرفية 
اإلجماليأخرىعملياتخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
غير مدققة–٢٠١٦سبتمبر٣٠

اإليرادات والنتائج

٢,٤٣٣,٧٨١٩٨٩,٠٦٣٩٣,٢٢٣٤٢٤,٢٧٩٧٧,١٧٢٢٣,٨١٦٤,٠٤١,٣٣٤إيرادات القطاع، صافي
في مخصص االنخفاضباستثناءمصاريف تشغيلية 

)١,٨٢٥,٠٧٢()١٢٣,١٤٢()٦١,٩٠٥()٣١,٣٢١()٤١,٠٠٥()٢٨٤,٦٨٠()١,٢٨٣,٠١٩(صافي،القيمة

٢,٢١٦,٢٦٢)٩٩,٣٢٦(١,١٥٠,٧٦٢٧٠٤,٣٨٣٥٢,٢١٨٣٩٢,٩٥٨١٥,٢٦٧تشغيليةأرباح (هامش)
)٧١٧,٨٣٠(٥١,٠٥٩--٩,٦٩٧)٢٥٥,٥٩٢()٥٢٢,٩٩٤(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

١,٤٩٨,٤٣٢)٤٨,٢٦٧(٦٢٧,٧٦٨٤٤٨,٧٩١٦١,٩١٥٣٩٢,٩٥٨١٥,٢٦٧للفترةأرباح (خسائر) 

)٩٦٥()٩٦٥(-----مسيطرة الغير حقوق الملكية 

١,٤٩٧,٤٦٧)٤٩,٢٣٢(٦٢٧,٧٦٨٤٤٨,٧٩١٦١,٩١٥٣٩٢,٩٥٨١٥,٢٦٧المتعلقة بمساهمي المصرفللفترةأرباح (خسائر) 

الموجودات
٥٤,٩٩٨,١٦٢٣٥,٤٢١,١٦٣٢,٤٨١,٩٩٠١٩,٠٠٣,٥٣٩٢,٧٠٤,٢٩٦٧,٩٧٩,٤٣٨١٢٢,٥٨٨,٥٨٨موجودات القطاع

المطلوبات
٦٠,٤٠٢,٢٠٦٢٦,٦٧٠,٤٨٦٢,٦٣٩,١١٤١٣,١٦٩,٠٧٣٣٧١,٤٨٠٣,٧٤٣,٦٠١١٠٦,٩٩٥,٩٦٠مطلوبات القطاع
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٤٦-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٦

خدمات مصرفية 
وتجارية 

خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات مصرفية 
اإلجماليأخرىعملياتالخدمات العقاريةرأس المالأسواقخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

غير مدققة–٢٠١٥سبتمبر ٣٠
اإليرادات والنتائج

٢,٢٥٢,٨١١٩٨٢,٥٣٣٧٧,١٤٧٣١٣,٧٦٧٨٠,٨٤٤٥٥,٣٦٦٣,٧٦٢,٤٦٨إيرادات القطاع، صافي
، في القيمةمخصص االنخفاضباستثناءمصاريف تشغيلية 

)١,٧٣٥,١٥١()١٥٣,٣٨٣()٦٥,٨٨٧()٣١,٠٩٢()٤٣,٥٠٠()٢٦٠,٨٨٤()١,١٨٠,٤٠٥(صافي

٢,٠٢٧,٣١٧)٩٨,٠١٧(١,٠٧٢,٤٠٦٧٢١,٦٤٩٣٣,٦٤٧٢٨٢,٦٧٥١٤,٩٥٧الربح (الهامش) التشغيلي
)٥٧٠,٦٩٩()١٨٧,٧٣٦(--)٥,٤٧٣()٨٧,٩٥٠()٢٨٩,٥٤٠(صافي، في القيمةمخصص االنخفاض

١,٤٥٦,٦١٨)٢٨٥,٧٥٣(٧٨٢,٨٦٦٦٣٣,٦٩٩٢٨,١٧٤٢٨٢,٦٧٥١٤,٩٥٧للفترةأرباح (خسائر) 

)٢,٠٣٢()٢,٠٣٢(-----مسيطرة غير حقوق 

١,٤٥٤,٥٨٦)٢٨٧,٧٨٥(٧٨٢,٨٦٦٦٣٣,٦٩٩٢٨,١٧٤٢٨٢,٦٧٥١٤,٩٥٧المصرفالعائدة لحاملي أسهم للفترةأرباح (خسائر) 

مدققة- ٢٠١٥ديسمبر ٣١
الموجودات

٥٢,٤١٨,٧٣٤٣٥,٠٥٨,٩٦٦٣,٠٦١,٧١٥١٦,٥٣٩,٤٥١٢,٦٧١,٦٢٦٨,٦٢٧,١٧٠١١٨,٣٧٧,٦٦٢موجودات القطاع

المطلوبات
٥٤,٦٥٥,٧٦٦٢٨,٧٧٠,٩٥١٢,٤٩٢,٧٣٣١٣,٤٧٣,٨٨٦٣٧٣,٣١٨٣,٥٣٥,٧٧٧١٠٣,٣٠٢,٤٣١مطلوبات القطاع
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-٤٧-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٦

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

التابعة داخل الدولة، والشركات المحلية التي تتضمن عمليات المجموعة الناتجة من الفروع والشركات الزميلة
والشركات الزميلة والسودانالعراقيوتكون المنطقة الدولية متمثلة بعمليات المصرف الصادرة من فرع

داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من ايرادات المجموعة ، والتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات المجموعة
وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمالي أصول ومطلوبات المجموعة ، 

الموجودات ،معلومات القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)عرضلذلك لم يتم 
والمطلوبات.
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-٤٨-

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 سعار للمرابحة والمضاربة واإلجارة وتمويالت إسالمية أخرى واستثمارات.األتعرضات لمخاطر االئتمان/مخاطر ال

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

إسالميةوكالة مع بنوكأرصدة وودائع ال
تمويالت إجارةمرابحة وتمويالت إسالمية أخرىمرابحة ومضاربة مع مؤسسات ماليةومؤسسات مالية أخرى

استثمارات في الصكوك اإلسالمية المقاسة 
بالتكلفة المطفأة

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

)مدققة(
٢٠١٥ديسمبر ٣١

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

)مدققة(
٢٠١٥ديسمبر ٣١

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

)مدققة(
٢٠١٥ديسمبر ٣١

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

)مدققة(
٢٠١٥ديسمبر ٣١

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

)مدققة(
٢٠١٥ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

خاضع النخفاض في القيمة بصورة
فردية

- -٥٦٥,٠٩٤٦٠٤,١٤٤٦٥٤,٠٥٣٦٢١,٦٠٤- - - -تسهيالت متعثرة
٣٢٦,١٨٣٢٠٨,٥٩٣٤١٦,٨٧٨٦٤٤,٤١٣١٢,٨٠٢١٢,٨٠٢- - - -مشكوك في تحصيلها

١٩٤,٧٤٠١٩٤,٧٤٠٦٠٤,٢٦٠٤٧٦,٤٥٠٢٦٧,٨٤١١٣٢,٦٣٤٩١,٨١٣٩١,٨١٣- -خسائر

١٩٤,٧٤٠١٩٤,٧٤٠١,٤٩٥,٥٣٧١,٢٨٩,١٨٧١,٣٣٨,٧٧٢١,٣٩٨,٦٥١١٠٤,٦١٥١٠٤,٦١٥- -القيمة اإلجمالية
)٩٨,٢٧٧()٩٨,٢٧٧()٢٨٧,٠٤١()٣٧٧,٣٩٧()٦٩٣,٦٧٠()٨١٩,٠٩٥()١٩٤,٧٤٠()١٩٤,٧٤٠(- -مخصص لالنخفاض في القيمة الفردي

- -- -٦٧٦,٤٤٢٥٩٥,٥١٧٩٦١,٣٧٥١,١١١,٦١٠٦,٣٣٨٦,٣٣٨

مستحق الدفع وغير منخفض القيمة
- -٤١٢,٤٨٩٤٨٠,١٩٦٢٣٦,٠٤٦٢٦٩,١٤٧- -- -يوما٩٠ًأقل من 

- -١٧٢,٩١٢٣٩,٧٩٤٥٨٩,٠٩٥٤٠٧,٤٢٦- -- -يوما٩٠ًأكثر من 

- -- -٥٨٥,٤٠١٥١٩,٩٩٠٨٢٥,١٤١٦٧٦,٥٧٣- -

٤,٥٦٥,١٢٠٣,١٢٤,٣١٤١,٢٩١,٨٣٥١,٦١٧,٥٦٢٣٧,٠٧٦,١٥٨٣٨,٤٥٢,٤٥٠٤٠,٥٤٧,٥٠٢٣٩,٠٦١,٥١٩٨,١٣٤,٠٦٧٧,٢٧٦,٠٧١غير مستحق الدفع وغير منخفض القيمة

- -)٨٤٧,٢٤٨()٨٨٥,٤٨١()١,١٦٧,١٨٠()١,١٦٢,٠٧٧(- -- -القيمةفي نخفاض الجماعي لمخصص 

٤,٥٦٥,١٢٠٣,١٢٤,٣١٤١,٢٩١,٨٣٥١,٦١٧,٥٦٢٣٧,١٧٥,٩٢٤٣٨,٤٠٠,٧٧٧٤١,٤٤٨,٥٣٧٤٠,٠٠٢,٤٥٤٨,١٤٠,٤٠٥٧,٢٨٢,٤٠٩القيمة الدفترية
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-٤٩-

نسبة كفاية رأس المال٣٨

٣٠المنتهيتين في للفترة والسنةإن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة 
، استوفت المجموعة كل المتطلبات الفترتين. خالل هاتين على التوالي٢٠١٥ديسمبر ٣١و٢٠١٦سبتمبر 

والخاضعة لـ:الخارجية لقوانين رأس المال

٢بازل 

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

الشق األول لرأس مال

٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠رأس المال
٢,٠٨٥,٧٨٨٢,١٠٢,٤٦٥احتياطي قانوني

١,٢٧١,٨٥٩١,٢٩٣,٨٢٠احتياطي عام
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان

٣,١٨٦,٧٢٢١,٨٥٨,٨٩٩أرباح محتجزة
٧٦٩,٠٢٢-ةأرباح مقترحتوزيعات

٢٠,٠٠٠-لألعمال الخيرية ربح مقترح توزيعه
)١٩٦,١١٣()٢٤٤,٠٦٨(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

٥,٦٧٢,٥٠٠٥,٦٧٢,٠٣٤صكوك الشق األول
١٠,٥١٣١٠,٥٤٨حقوق الملكية غير المسيطرة

١٥,٥٥١,٣١٤١٥,٠٩٨,٦٧٥
)٤٧٤,٨٩٢()٤٣٣,٨٢٥(غير الملموسةوالموجوداتشهرة ال

)٣٩٩,٦٧٨()٣٨٨,٤٥٨(خصومات الشق األول لرأس مال

١٤,٧٢٩,٠٣١١٤,٢٢٤,١٠٥إجمالي الشق األول

الشق الثاني لرأس المال
)١٦٦,٤٤٤()١٠١,٦٨٦(التغيرات المتراكمة في القيم العادلة واحتياطي التحوط

١,١٤٧,٨٢٦١,٠٩٦,٤٠٣للموجودات الماليةجماعي في القيمةمخصص انخفاض

١,٠٤٦,١٤٠٩٢٩,٩٥٩
)٣٩٩,٦٧٨()٣٨٨,٤٥٩(خصومات الشق الثاني لرأس المال

٦٥٧,٦٨١٥٣٠,٢٨١إجمالي الشق الثاني

١٥,٣٨٦,٧١٢١٤,٧٥٤,٣٨٦قاعدة رأس المالإجمالي

مخاطر للالمرجحةالموجودات
٩١,٨٢٦,٠٥٩٨٧,٧١٢,٢٦١مخاطر االئتمان
٢,١٣٦,٩٣٨٢,٢١٨,٩٢١مخاطر السوق

٨,٤٠٢,٨١٣٧,٥٤٩,٩٥٤تشغيليةمخاطر 

١٠٢,٣٦٥,٨١٠٩٧,٤٨١,١٣٦مخاطر المرجحة للالموجودات إجمالي

المالرأسنسب
%١٥,١٤%١٥,٠٣مخاطرالمرجحة للالموجودات إجماليمنكنسبةالنظاميالمالرأسإجمالي

%١٤,٥٩%١٤,٣٩مخاطرالمرجحة للالموجودات إجماليمنكنسبةلرأس المالاألولالشقإجمالي
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-٥٠-

توزيعات األرباح٣٩

ألف درهم، ٧٦٩,٠٢٢من رأس المال المدفوع والبالغة %٢٤,٢٧تم دفع توزيعات األرباح النقدية بنسبة 
بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية ٢٠١٥ديسمبر ٣١المتعلقة بالسنة المنتهية في 
. ٢٠١٦إبريل ٢١العمومية السنوي المنعقد في 

ألف درهم ٧٠٠,٢٠٠من رأس المال المدفوع وبلغت %٢٣,٣٤النقدية بقيمة تم دفع توزيعات األرباح 
للمساهمين بعد الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع ٢٠١٤ديسمبر ٣١والمتعلقة بالسنة المنتهية في 

.٢٠١٥إبريل ١الجمعية العامة السنوي المنعقد في 

موسمية النتائج٤٠

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

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

لألدوات الماليةالقيمة العادلة ٤١

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:
العادلة ةعلى القيمبشكل جوهري المدخالت المؤثرة جميعطرق تقييم أخرى تكون فيها المستوى الثاني:

.ملحوظة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشرالمدرجة 
ولها تأثير جوهري على القيم العادلة حوظةمدخالت سوق ملطرق تقييم غير مبنية على المستوى الثالث:

المدرجة.
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٥١-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤١

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

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

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

غير مدققة–٢٠١٦سبتمبر٣٠

بالقيمة العادلة:مقاسةموجودات ومطلوبات 
موجودات مالية

الخسارةوأبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٢٠٠- - ٢٠٠أسهم
١,٣٨٩,٢١٣- - ١,٣٨٩,٢١٣صكوك

١,٣٨٩,٤١٣- - ١,٣٨٩,٤١٣

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٨٤٦- - ٨٤٦أسهم

استثمارات غير مدرجة
٤٨,١٣٣٤٨,١٣٣- - صناديق 

١٣١,٤٩٦١٣١,٤٩٦- - خاصةأسهم

 - -١٧٩,٦٢٩١٧٩,٦٢٩

١٧٩,٦٢٩١٨٠,٤٧٥- ٨٤٦

مطلوبات مالية
٤٥٨- ٤٥٨- )٢٧المالية (إيضاح األدواتالبدائل الشرعية لمشتقات 

الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:
١,٧٥٠,٠١٢- ١,٧٥٠,٠١٢- استثمارات عقارية 

٢٩١,٠٠٠٨,٤١١,٠٨٢- ٨,١٢٠,٠٨٢صكوك- استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

مدققة-٢٠١٥ديسمبر ٣١

بالقيمة العادلة:مقاسةموجودات ومطلوبات 
موجودات مالية

الخسارةوأبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 
االستثمارات المدرجة

١١,٣١٩--١١,٣١٩أسهم
١,٢٥٨,٥٣٧--١,٢٥٨,٥٣٧صكوك

١,٢٦٩,٨٥٦--١,٢٦٩,٨٥٦

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٨٤٦--٨٤٦أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥١,٣٦٣٥١,٣٦٣--صناديق 

١٣١,٤٩٤١٣١,٤٩٤--خاصةأسهم

--١٨٢,٨٥٧١٨٢,٨٥٧

١٨٢,٨٥٧١٨٣,٧٠٣-٨٤٦

مطلوبات مالية
١٨,٠٤٩-١٨,٠٤٩-)٢٧(إيضاح لمشتقات األدوات الماليةالبدائل الشرعية 

:لهاعادلةقيمعناإلفصاحتمالتيالموجودات
٣٨٢,٩٥٥-٣٨٢,٩٥٥-استثمارات عقارية

٧,٤٥٣,٦٥٦--٧,٤٥٣,٦٥٦صكوك- استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

السنة السابقة.في الحالية والفترةبين المستوى األول والثاني والثالث خالل تطرأ أية تحوياللم ت
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر ٣٠

-٥٢-

المالية (تتمة)القيمة العادلة لألدوات٤١

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:

٢٠١٦سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٥ديسمبر ٣١
ألف درهمدرهمألف 

١٨٢,٨٥٧٢٠١,٥٢٢في بداية الفترة
)٨,٩٩٥()٢,١١٨(االستبعاداتصافي

)٩,٦٧٠()١,١١٠(المدرجة في حقوق المساهمينالخسارة 

١٧٩,٦٢٩١٨٢,٨٥٧في نهاية الفترة


