
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصرف أبوظبي اإلسالمي
  شركة مساهمة عـامة

  البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
)غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف

  

  البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠
  
  

 رقم الصفحة المحتويات
  
  

 ١ مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةتقرير 
  

 ٢ الموحد المرحلي بيان الدخل
  

 ٣ الموحد المرحلي الشامل بيان الدخل
  

 ٤ الموحد المرحلي بيان المركز المالي
  

 ٥ الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  

 ٦ الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية
  

  ٤٦ – ٧ المختصرةالموحدة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 
 

   





  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف

  .المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
- ٢  -  

  الموحد المرحلي بيان الدخل
  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في  أشهرفترة الثالثة والستة 

  
  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درهـم ألف  درهـم ألف  درهـم ألف  درهـم ألف  إيضاح  

            إيرادات التشغيل
  والوكالة مع الدخل من المرابحة، المضاربة

  ٥٣,٢٠٨   ٢٩,٢٨٨   ٢٢,٦٨٩   ١٤,١٨٧     مؤسسات مالية  
  من المرابحة، المضاربة، اإلجارة الدخل

  ١,٨٢٢,٣٥٩   ١,٧٧٢,١٣٤   ٩١٤,٦٥٣   ٨٩٢,٨٨٣   ٥  لعمالءا مع إسالمية أخرى وتمويالت  
  ٦٢,٢٢٠   ٧٠,١١٢   ٣٩,١٦٥   ٢١,٣٩٨   ٦  إيرادات إستثمارات

  ٤,٣٠٦   ٦,٢٢٤   ٢,٩٥٢   ٤,٦٢١     وشركة ائتالف الحصة من نتائج شركات زميلة
  ٢١٠,٧٨٤   ٢٩٤,٩٣٦   ١٠١,٩٥٠   ١٤٣,١٠١    ٧  ، صافيالعموالتوالرسوم إيرادات 

  ٢٤,٥٦٤   ٤,٨٤٢   ١٢,٥٨٠   ١٦,٦٤٢     إيرادات فروقات صرف عمالت أجنبية
  ٧,٠٠١   ٨,٨٧٢   ٤,٢٠٧   ٦,٠٧٩     الربح من استثمارات عقارية

  ١,١٤٠   -   ١,١٤٠   -     التطوير الربح من استثمارات في عقارات قيد
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ      ٥٧٨   ٣,١٤٧   ٤٠٥  ٢,٩٥٥     إيرادات أخرى

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ      ٢,١٨٦,١٦٠   ٢,١٨٩,٥٥٥   ١,٠٩٩,٧٤١   ١,١٠١,٨٦٦    
            

            المصاريف التشغيلية
  )٤٤٧,٥٣٠(  )٤٨١,٤٩٥(  )٢٢٢,٩٦٠(  )٢٤٣,٣١٢(  ٨  تكاليف الموظفين

  )٢٥٢,٩٤٧(  )٢٤٦,٧٤٠(  )١٢٦,٦٨٣(  )١٢٣,٣٢١(  ٩  مصاريف عمومية وإدارية
  )٥٤,٤٣٢(  )٦٤,٥٧١(  )٢٧,٨٨٦(  )٣٢,٧٦٠(    االستهالك

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ      )٣٧٢,٦٧٩(  )٣٦٥,٣٤٩(  )١٨٦,٥٨٥(  )١٧٩,٨٢١(  ١٠  مخصص االنخفاض، صافي
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ      )١,١٢٧,٥٨٨(  )١,١٥٨,١٥٥(  )٥٦٤,١١٤(  )٥٧٩,٢١٤(    
            

  الربح من التشغيل، قبل التوزيع
  ١,٠٥٨,٥٧٢   ١,٠٣١,٤٠٠   ٥٣٥,٦٢٧   ٥٢٢,٦٥٢     للمودعين وحملة الصكوك

            
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ      )٤٢٨,٦٣١(  )٣١٩,٩٦٩(  )٢١٢,٩٨٣(  )١٥١,٣٠٠(  ١١  الموزع للمودعين وحملة الصكوك

  ==========  ==========  =========  ==========      ٦٢٩,٩٤١   ٧١١,٤٣١   ٣٢٢,٦٤٤   ٣٧١,٣٥٢     لفترةربح ا
            

            :العائد إلى
  ٦٢٩,٤٤٧   ٧١٠,٢١١   ٣٢٢,٢٩١   ٣٧٠,٩٩٤     مساهمي المصرف  
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ      ٤٩٤   ١,٢٢٠   ٣٥٣   ٣٥٨     مسيطرةحقوق الملكية الغير   
     ٦٢٩,٩٤١   ٧١١,٤٣١   ٣٢٢,٦٤٤   ٣٧١,٣٥٢      ==========  =========  ==========  ==========  

الربح األساسي والمخفض على األسهم العادية 
  ==========  ==========  ==========  ==========      ٠,٢٤١   ٠,٢٣٥   ٠,١١١   ٠,٠٩١   ١٢  )درهم(
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف

  .المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
- ٣  -  

  الموحدالمرحلي  بيان الدخل الشامل
  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في  فترة الثالثة والستة أشهر

  
  
  يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو  ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درهـم ألف  درهـم ألف  درهـم ألف  درهـم ألف  اتإيضاح  
            

  ٦٢٩,٩٤١   ٧١١,٤٣١   ٣٢٢,٦٤٤   ٣٧١,٣٥٢     ربح الفترة
            
           الشامل اآلخرالدخل ) الخسارة(

            البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان الدخل الموحد
            

  الربح من تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة) الخسارة(صافي 
  ٤,٠٣٩   )٤,٥٥٤(  ٩٨٧   )٣,٠٦٦(  ٢٩  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

  )٤,٢٠٠(  )٤,٢٠٠(  )٤,٢٠٠(  -   ٣٣  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
            

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

  
        

            
  )١,٩٥٣(  )٧٤,٦٧٣(  )٤,٧٥٦(  )٢٦,٥٥٥(    ف الناتجة عن عملية تحويل للعمليات األجنبيةفروقات الصر

  ١,٩٥٣   ٤,٠٣٣   ٤,٠١٠   )٥٨٩(  ٢٩  ربح على التحوط في العمليات األجنبية) خسارة(
  )٤,٨١٦(  ٨,٨٩٦   )٥,٤٦٧(  ٣,٥٣٨   ٢٩  في القيمة العادلة من التحوط للتدفقات النقدية) خسارة(ربح 

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    
  )٤,٩٧٧(  )٧٠,٤٩٨(  )٩,٤٢٦(  )٢٦,٦٧٢(    الخسارة الشاملة األخرى للفترة

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    
            

  ٦٢٤,٩٦٤   ٦٤٠,٩٣٣   ٣١٣,٢١٨   ٣٤٤,٦٨٠     إجمالي الدخل الشامل للفترة
    ========= ========= ========= ========= 
            

            :إلى العائد
  ٦٢٤,٤٧٠   ٦٣٩,٧١٣   ٣١٢,٨٦٥   ٣٤٤,٣٢٢     مساهمي المصرف  
  ٤٩٤   ١,٢٢٠   ٣٥٣   ٣٥٨     مسيطرةالغير حقوق الملكية   
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    
     ٦٢٤,٩٦٤   ٦٤٠,٩٣٣   ٣١٣,٢١٨   ٣٤٤,٦٨٠  
    ========= ========= ========= ========= 
  
  





  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف

  .المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
- ٥  -  

  الموحد  المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في  أشهر فترة الستة

  
  
      مساهمي المصرف العائد إلى  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال  
احتياطي مخاطر 

 أرباح محتجزة  االئتمان
أرباح مقترح 

 توزيعها

أرباح مقترح 
توزيعها لألعمال 

 احتياطيات أخرى  الخيرية
صكوك الشق 

 المجموع األول
الملكية حقوق 

 غير مسيطرةال
مجموع حقوق 

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

 ١٢,٦٥١,٨٨٢  ٥٣,٧٧٥  ١٢,٥٩٨,١٠٧  ٥,٦٢٩,١٦٥  )٨٦,٠٥٠( ٤,٤٥٠  ٦٠٠,٦١٦  ١,١٨٩,٥١١   ٤٠٠,٠٠٠  ٧٣٩,٠٣٠  ١,٧٥٦,٦٧٩  ٢,٣٦٤,٧٠٦   مدققة - ٢٠١٣ يناير ١الرصيد كما في 
                           

  ٧١١,٤٣١   ١,٢٢٠  ٧١٠,٢١١   -    -    -    -    ٧١٠,٢١١   -    -    -    -     أرباح الفترة
 )٧٠,٤٩٨( -   )٧٠,٤٩٨( -   )٦٦,٢٩٨( -   -   )٤,٢٠٠( -   -   -   -     الشاملة األخرى الخسارة

  )٩٥,٥٩٥(  -    )٩٥,٥٩٥(  -    -    -    -    )٩٥,٥٩٥(  -    -    -    -   ٣٠  أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
  )٦٠,٠٠٠(  -    )٦٠,٠٠٠(  -    -    -    -    )٦٠,٠٠٠(  -    -    -    -   ٣٠  حكومة أبوظبي - أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول

  ١,٨٣٦   -    ١,٨٣٦   ١,٨٣٦   -    -    -    -    -    -    -    -     صكوك الشق األول الحركة في 
 )٦٠٠,٦١٦( -   )٦٠٠,٦١٦( -   -   -   )٦٠٠,٦١٦( -   -   -   -   -   ٣٧  أرباح موزعة مدفوعة

  )٤,٤٥٠(  -    )٤,٤٥٠(  -    -    )٤,٤٥٠(  -    -    -    -    -    -      أرباح موزعة مدفوعة لجمعيات خيرية
 ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  

 ========== ========= ========== ========== ========== ========== ========= ========= ========= ========= ========= =========    ١٢,٥٣٣,٩٩٠   ٥٤,٩٩٥  ١٢,٤٧٨,٩٩٥  ٥,٦٣١,٠٠١   )١٥٢,٣٤٨(  -    -    ١,٧٣٩,٩٢٧   ٤٠٠,٠٠٠  ٧٣٩,٠٣٠  ١,٧٥٦,٦٧٩  ٢,٣٦٤,٧٠٦    غير مدققة - ٢٠١٣ يونيو ٣٠الرصيد كما في 
                      

  ٨,٥٧١,٠٦٧   ٢,٦٠٩  ٨,٥٦٨,٤٥٨  ٢,٠٠٠,٠٠٠   )٢٨,٠٤٣(  ١,٠٢٨   ٥٧٧,٥٤٦   ١,٣١١,٤٠٦   -   ٥٨٥,٩٢١  ١,٧٥٥,٨٩٤  ٢,٣٦٤,٧٠٦    مدققة - ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في 
              

  ٦٢٩,٩٤١   ٤٩٤   ٦٢٩,٤٤٧  -   -   -   -    ٦٢٩,٤٤٧  -   -   -   -     أرباح الفترة
 )٤,٩٧٧(  -   )٤,٩٧٧(  -    )٧٧٧(  -    -   )٤,٢٠٠(  -    -    -    -     الخسارة الشاملة األخرى

  )٦٠,٠٠٠(  -    )٦٠,٠٠٠(  -    -    -    -    )٦٠,٠٠٠(  -    -    -    -     أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول
  )٥٧٧,٥٤٦(  -    )٥٧٧,٥٤٦(  -    -    -    )٥٧٧,٥٤٦(  -    -    -    -    -   ٣٧  أرباح موزعة مدفوعة

  )١,٠٢٨( -    )١,٠٢٨( -   -   )١,٠٢٨( -    -   -   -   -   -     أرباح موزعة مدفوعة لجمعيات خيرية
 ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ٤٧,٩٨٦  ٤٧,٩٨٦  -    -    -    -    -   -    -    -    -    -     حقوق الملكية الغير مسيطرة الناتجة من عملية دمج

   ========== ========= ========== ========== ========== ========== ========= ========= ========= ========= ========= =========    ٨,٦٠٥,٤٤٣   ٥١,٠٨٩  ٨,٥٥٤,٣٥٤  ٢,٠٠٠,٠٠٠   )٢٨,٨٢٠(  -    -    ١,٨٧٦,٦٥٣   -   ٥٨٥,٩٢١  ١,٧٥٥,٨٩٤  ٢,٣٦٤,٧٠٦    غير مدققة – ٢٠١٢ يونيو ٣٠الرصيد كما في 
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف

  .المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
- ٦ -  

  الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
  )غير مدققة( ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر الستةفترة 

الستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

أشهر المنتهية في  الستة
 ٢٠١٢ يونيو ٣٠

 ألف درهـم ألف درهـم إيضاحات 
    األنشطة التشغيلية

 ٦٢٩,٩٤١  ٧١١,٤٣١   للفترةربح ال
    :تعديالت للبنود التالية

 ٣,٢٩٥  ٥,٥٢٦  ٢٠ يةعقار استثمارات استهالك  
 ٥١,١٣٧  ٥٩,٠٤٥   ممتلكات ومعدات استهالك  
 )٤,٣٠٦( )٦,٢٢٤(  الحصة من نتائج شركات زميلة  
 )٢,٠٩٨( )٥,٤٤٣( ٦ إيرادات األرباح الموزعة  
  )١١,٤١٠(  ١١,٠٣٨   ٦  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة استثماراتمحققة من بيع  )ربح(خسارة   
 )١٢,١٧٧( ١٨,٥٦٧  ٦  من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة ةمحققغير  )ربح(خسارة   
 ٣٧٢,٦٧٩  ٣٦٥,٣٤٩  ١٠ ، صافينخفاضمخصص اال  
 )١,١٥٩( )٨٦١(    ربح من بيع استثمارات في عقارات  
 )١,١٤٠( -    بيع عقارات قيد التطويرمن  ربح  
 ــــــــ ــــــــ  
 ١,٠٢٤,٧٦٢  ١,١٥٨,٤٢٨   في الموجودات والمطلوبات التشغيلية ريقبل التغ التشغيليةرباح األ
       
 ١,٥٠٤,٣٤٩  )٤٦,٤٦٤(  إسالمية إيداع شهاداتقبض متحصالت من ) شراء(
  ١١٩,٢٧٩   )١٣١,٢٥٥(    األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىفي النقص ) الزيادة(

 )٨٨٠,٣٤٤( ١,٠٤٠,٤٦١   في المرابحة والمضاربة مع المؤسسات المالية) الزيادة(النقص 
 )١٨٢,٣٦٦( )١,٣٦٩,٢٣٧(  أخرىفي المرابحة وتمويالت إسالمية  الزيادة
 )١,٤٩٨,٣٢٦( )٣,٨٩٢,٢٣٠(   جارةفي تمويالت اإل الزيادة
 )١,٩٤١,٤٣٧( )٢,١٩٤,٠٢٦(  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة استثماراتشراء 

 ٢,٠١٦,٠٩١  ٢,٣٦٥,٤٨٥   مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة استثماراتمتحصالت من بيع 
 )٢٦٧,٢٢٥( )١٥٥,٥٦٩(  خرىفي الموجودات األ الزيادة
 )٣,٦٧٩( ٧٥,٥٤٠   في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية  )النقص(الزيادة 
 ٥,٣٧٦,٢٨٧  ٥,٥٤٢,٠٤٠   المودعينحسابات في  الزيادة
 ــــــــ ــــــــ   )٢٠٢,٦٩١( ٢٢٦,٦٨٧   أخرىفي مطلوبات  )النقص(الزيادة 

 ٥,٠٦٤,٧٠٠  ٢,٦١٩,٨٦٠    لعملياتاالنقد من 
 ــــــــ ــــــــ   )٤,٢٠٠( )٤,٢٠٠(   مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 ٥,٠٦٠,٥٠٠  ٢,٦١٥,٦٦٠   من األنشطة التشغيلية صافي النقد
 ــــــــ ــــــــ  

    يةستثماراألنشطة اال
 ٢,٠٩٨  ٥,٤٤٣  ٦  متحصلة توزيعات أرباح

 )٥٣,٥٨٧( -    درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرم استثماراتشراء 
 ٥٦٧  ٧,٣٤٥   اآلخردرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل م استثماراتمتحصالت من بيع 

 )١,٥٦٧,٧٠٧( )١,٨٧٦,٠٠٥(   شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
  -  ٣٠٧,٧٠٠    من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأةمتحصالت مستردة 

 ٤,٤٩٧  ٥,١٥٤    توزيعات أرباح متحصلة من شركة زميلة
 ٨,٢٠٠  ٢,٥٠٠    استثمارات في عقارات متحصالت من بيع

 )٤,٢٤٦( -   ٢١ إضافات إلى عقارات قيد التطوير
  ٣,٦٤٩   -      قيد التطوير عقاراتمتحصالت من بيع 

 ــــــــ ــــــــ    )١٥٧,٩٨٢(  )١٧٥,٣٩٣(    ممتلكات ومعدات إضافات إلى
 )١,٧٦٤,٥١١( )١,٧٢٣,٢٥٦(  يةستثماراألنشطة اال المستخدم في صافي النقد

 ــــــــ ــــــــ  
    األنشطة التمويلية

  -  )٩٥,٥٩٥(  ٣٠  أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول
 )٦٠,٠٠٠( )٦٠,٠٠٠( ٣٠ أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي

  -  )٢,٢٠٧,٤٠٨(  ٢٦  الشق الثاني للحكومة االتحادية لإلمارات العربية المتحدة - وديعة وكالة إعادة دفع 
 )٥٥٠,٢١٣( )٥٦٤,٠٩٩(  مدفوعةتوزيعات أرباح 
  -  ١,٨٣٦    هاؤالمعاد شرا صكوك الشق األول بيعمتحصالت من 

 ــــــــ ــــــــ   )٧٣٤( ١١٩,٧٢٣    )اإلصدار الثاني(ها ؤمعاد شراصكوك ) شراء لـ(من بيع متحصالت 
 )٦١٠,٩٤٧( )٢,٨٠٥,٥٤٣(  األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

     ــــــــ ــــــــ  
 ٢,٦٨٥,٠٤٢  )١,٩١٣,١٣٩(  في النقدية وشبه النقدية الزيادة) النقص(
    

 ١١,٣٩٢,٤٦٤  ١٧,٦٥٥,٧٢٠   يناير  ١النقدية وشبه النقدية كما في 
 ــــــــ ــــــــ  

 ========== ==========   ١٤,٠٧٧,٥٠٦  ١٥,٧٤٢,٥٨١  ٣٢  يونيو ٣٠ية وشبه النقدية كما في النقد
        
، الصكوك العمالء المرابحة والمضاربة  مع المؤسسات المالية، تمويل اخرى، ومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف  الربح على من التشغيلية التدفقات النقدية إن

  :، هي كما يلياإلسالمية وودائع العمالء
  

 ========== ==========   ١,٧٣٥,٥٨٢  ١,٧٠٢,٢٨٩     األرباح المستلمة
 ٣٨٨,٩٥٥  ٣٢١,٤٠٠     األرباح المدفوعة للمودعين وحاملي الصكوك

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



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٧ -  

  
  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

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

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

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

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

  
وثالثة  فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة ٧٦باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف   

باإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية  والسودانوقطر  في العراق فروع
تتضمن نشاطات المكتب المختصرة  الموحدة المرحلية إن هذه البيانات المالية. السعودية والمملكة المتحدة
  .الشركات التابعةوالرئيسي للمصرف، الفروع 

  
  .، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة٣١٣ب .إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للمصرف هو ص  

  
يوليو  ٢٣ للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالمختصرة  الموحدة المرحلية البيانات الماليةتم اعتماد إصدار   

٢٠١٣.  
  
  
  تعريفات  ٢
  

  :كاآلتيوتعريفاتها محددة المختصرة  الموحدة المرحلية البيانات الماليةفي  المستخدمةالمصطلحات التالية هي   
  

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

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

  االستصناع  
مستخدمة المواد الخاصة له  بموجبه عينا تصنعهاتبيع ) المستصنع(والمتعامل ) الصانع(هو عقد بين المجموعة   

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

  . عامل بنفس المواصفات المتفق عليها في تاريخ التسليم المتفق عليهتقوم بتسليمها للمت
  

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

 جارةتهي اإلموصوفا في الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تن أو) استأجرته أوالمجموعة 
  .بتعاقد مستقٍل ناقٍل للملكية جرألصل عيني بتمليك المستأجر األصل المؤ

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

  .على ذلك القرضأخذ أي ربح أو أي مقابل بدون  القرض عند أجلالقرض  مبلغبسداد نفس 
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  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٨ -  

  
  
  )تتمة(تعريفات   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 أن المشروع بشكل تدريجي أجزاءا من حصتها في

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

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

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

  .على رب المال وإال فهي ،المضاربة
  

  الوكــالة  
مبلغا من المال ) الوكيل(لآلخر ) الموكل :األصيل(هي 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
يتحمل الوكيل الخسارة في حالة . عن نسبة محددة من الربح المتوقع كربح تحفيزي للوكيل على حسن األداء

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

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

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

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

  
  
  أساس اإلعداد   ٣
  
  افادة التقيد  ٣,١.أ

الخاص بالتقارير  ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً  المختصرة الموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 
  .حكام وقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعةأل المالية المرحلية ووفقاُ

 
  العرف المحاسبي  ٣,١.ب

بالقيمة مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات وفقاً ل المختصرة الموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 
 :سابقاً(العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

، والبدائل الشرعية للمشتقات المالية والتي تم قياسها )المحتفظ بها لغرض المتاجرة، استثمارات متاحة للبيع
  .التي تم إدراجها بالقيمة المعاد تقييمهاالمدرجة في ممتلكات ومعدات و بقيمتها العادلة واألرض

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

  .تم اإلشارة إلى غير ذلكلقد تم عرض المبلغ ألقرب ألف، إال إذا . التي يتداول بها المصرف
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  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٩ -  

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

  :من البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة له التاليةالمختصرة  الموحدة المرحلية البيانات الماليةتتكون   
  

 نسبة الشراكة   
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ بلد المنشأ النشــاط 
     

  أبوظبي اإلسالمي لألوراق شركة 
 %٩٥ %٩٥ اإلمارات العربية المتحدة خدمات الوساطة في األسهم .م.م.المالية ذ  

 %١٠٠ %١٠٠ اإلمارات العربية المتحدة استثمارات في العقارات .م. م. شركة بروج العقارية ذ
 %١٠٠ %١٠٠ بي في أي خدمات الوساطة في األسهم ١أديب انفست 
 %١٠٠ %١٠٠ اإلمارات العربية المتحدة تزويد القوى العاملة .م. م. للخدمات ذشركة كوادر 

  %٥١  %٥١  المملكة العربية السعودية تمويل األفراد  بيت التقسيط السعودي
  %١٠٠  %١٠٠  المملكة المتحدة الخدمات المصرفية اإلسالمية  ليمتد) المملكة المتحدة(أديب 

 -  -  جزر الكيمان ذات غرض خاصشركة  * ني ليمتداأديب صكوك كومب
  -   -  جزر الكيمان شركة ذات غرض خاص * ليمتد II نياأديب صكوك كومب

  -   -  جزر الكيمان شركة ذات غرض خاص  *ليمتد  Iأديب كابيتال انفست 
  

أديب أو  ليمتد II نياأديب صكوك كومب ،ني ليمتدااشر في أديب صكوك كومبأي عقد مب المصرف ىليس لد*   
  .المصرف على عملياتها تابعة بحكم سيطرة اتشركال هذه تعتبروليمتد،  Iكابيتال انفست 

  
غير مباشر، بمتابعة  أوإن الشركة التابعة هي شركة يمكن للمصرف أن يمارس عليها السيطرة، بشكل مباشر   

عمليات المختصرة  الموحدة رحليةالم البيانات الماليةتتضمن . إجراءاتها المالية والعملية لإلستفادة من نشاطها
يتم توحيد الشركات التابعة عند تاريخ االستحواذ، وهو التاريخ . الشركات التابعة التي يسيطر عليها المصرف

عن توحيد الشركات التابعة في  توقفيتم ال. قدرة السيطرة على هذه الشركات للمجموعةالذي بموجبه يصبح 
  .السيطرةهذه قدرة على الالتاريخ الذي تتوقف 

  
للشركات التابعة في تواريخ متوافقة مع تلك التي يتبعها المصرف المختصرة  المرحلية البيانات الماليةتم إعداد   

واألرباح  ،تم استبعاد جميع األرصدة، المعامالت، اإليرادات والمصروفات. سياسات محاسبية متوافقة استخداموب
  .كات المجموعةوالخسائر الناتجة من المعامالت بين شر

  
وصافي  والخسائر في صافي األرباح المصرفالحصة الغير مملوكة من قبل  غير مسيطرةالحقوق الملكية تمثل   

وبيان الدخل الشامل  الموحد المرحلي منفصلةً في بيان الدخل هايتم إدراجوللشركات التابعة الموجودات 
الموحد ضمن حقوق المساهمين منفصلةً عن حقوق مساهمي المرحلي وفي بيان المركز المالي  المرحلي الموحد

  .المصرف
  
  

  المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ  ٣,٢
  

، والتي لم ٢٠١٣ يونيو ٣٠ في الفترة المنتهية فيوالتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ  المعدلة/  الصادرةالمعايير  إن  
   :بتحضير هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، هي اآلتيةعند قيامها  تقم المجموعة بتطبيقها

 
   ٢٠١٤يناير  ١ –المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية : ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم   
بيق فئات كما توضح التعديالت كيفية تط". يتمتع حالياً بالحق القانوني للمقاصة"توضح هذه التعديالت مفهوم   

، ألنظمة التسوية التي تطبق آلية التسوية اإلجمالية والتي ال تتم ٣٢المقاصة التابعة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  .تلقائياً

   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ١٠ -  

  
  

  القرارات والتقديرات الهامة  ٣,٣
  

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

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

  
ويتم بصورة . المالية التالية السنواتقد تؤثر تلك األحكام والتقديرات واالفتراضات على المبالغ المعلنة في   

ولتخفيض أثر . مستمرة تقييم تلك التقديرات واألحكام وهي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى عديدة
وبما أن . عامل الموضوعية ، قامت المجموعة بوضع معايير محددة لتتمكن من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية

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
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  
  الهامة السياسـات المحاسبيـة  ٤
  

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 

ال  ٢٠١٣ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةإضافة إلى ذلك، فإن النتائج لفترة . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  النتائجتشير بالضرورة إلى 

  
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي نفسها المستخدمة   

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١في تحضير البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

، 2008أكتوبر  ١٢بتاريخ  ٢٠٠٨/2635رقم ") الهيئة("كما هو مطلوب في رسالة هيئة األوراق المالية والسلع   
الموحدة لنهاية السنة قد  فإن السياسات المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية كما هي موضحة في البيانات المالية

  .تم إدراجها أدناه
  

خالل الفترة، قامت المجموعة بتبني المعايير والتعديالت الجديدة التالية الفعالة للفترات السنوية التي تبدء في أو   
 : ٢٠١٣يناير  ١بعد 

  
تسوية الموجودات المالية   - اإلفصاحات: األدوات المالية: ٧ رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار •

  )المعدل( والمطلوبات المالية
 التقارير المالية الموحدة: ١٠المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
 االتفاقيات الثنائية :١١ رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية •
  الفصاح عن المشاركة في الشركات األخرىا :١٢ رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار •
  قياس القيمة العادلة: ١٣المعيار الدولي إلعداد للتقارير المالية رقم  •
  )المعدل( عرض القوائم المالية: ١معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  )المعدل( مكافآت الموظفين: ١٩رقم  معيار المحاسبة الدولي  •
  )المعدل(البيانات المالية المنفصلة : ٢٧رقم  معيار المحاسبة الدولي •
  )المعدل(اإلستثمار في الشركات التابعة وشركات االئتالف : ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم  •
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  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ١١ -  

  
  
  )تتمة(الهامة  السياسـات المحاسبيـة  ٤
  

المالي الموحد واألداء مركز ال أو, لديها أي تأثير على السياسة المحاسبية التعديالت/معاييرلم تكن الومع ذلك   
 :قدم أيضا وصفا موجزا للتغيير أدناهن. لمجموعة خالل هذه الفترةل

  
المالية تسوية الموجودات   -اإلفصاحات: األدوات المالية: ٧ رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار  

  )المعدل( والمطلوبات المالية
( تتطلب هذه التعديالت من البنك اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بحقوق التسوية واإلتفاقيات المتعلقة بها   

تقدم اإلفصاحات للمستخدمين معلومات مفيدة متعلقة بتقييم تأثير اتفاقيات المقاصة ). إتفاقيات الضمانات -مثال
يتطلب تطبيق اإلفصاحات الجديدة لجميع األدوات المالية المدرجة التي يتم تسويتها . ي للبنكعلى المركز المال

يتم كذلك تطبيق اإلفصاحات لألدوات المالية . العرض: األدوات المالية ٣٢وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
ات مماثلة، بغض النظر إذا تمت المدرجة التي تكون عرضة إلتفاقيات تسوية رئيسية واجبة التنفيذ أو اتفاقي

  .أو لم تتم ٣٢التسوية وفقاً لمعيار المحاسبة رقم 
  

 المختصر الموحد المرحلي الماليواألداء  مركزأو ال, لتعديل أي تأثير على السياسة المحاسبيةللم يكن   
 .لمجموعة خالل هذه الفترةل

  
  التقارير المالية الموحدة: ١٠المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   
البيانات المالية  ٢٧جزء من معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٠يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   

: SIC – 12ويستبدل أيضاً. والمنفصلة التي تحدد السياسات المحاسبية الخاصة بالبيانات المالية الموحدةالموحدة 
كأساس  ويحدد التحكم المعيار الجديد مبدأ التحكم عرفي. تي يتم تأسيسها ألهداف خاصةالشركات ال -التوحيد 

مبدأ  ١٠يضع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم . المالية الموحدة البياناتفي  يتم توحيدها ي كياناتأل
العائد  فيحقوق، الالتعرض، أو ) ب(، الجهة المستثمر فيهاالسلطة على ) أ(في ثالثة عناصر من التحكم  التحكم

 الجهة المستثمر فيهاالقدرة على استخدام السلطة على ) ج(، و الجهة المستثمر فيهاالمتغير من المشاركة مع 
  .عائد الجهة المستثمر فيهاتؤثر على ل

  
البنك في ظل  قامت اإلدارة بإجراء مراجعة تفصيلية على الشركات المتعلقة بالبنك والصناديق المدارة من قبل  

وحددت أن تعرض المجموعة إلى  ١٠التعريف الجديد وإرشادات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  .الصناديق يشير إلى أن المجموعة وكيل وليس لها السيطرة على الصناديق، وبالتالي ال يتم توحيدها

 
  االتفاقيات الثنائية :١١ رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
في شركات  الحصص ٣١معيار المحاسبة الدولي رقم  ١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يستبدل   

يتعامل  .المؤتلفينمن قبل  النقديةغير  المساهمات -الشركات ذات السيطرة المشتركة  SIC – 13و  االئتالف
المعيار الجديد في كيفية تصنيف االتفاقيات الثنائية حيث يتحكم طرفين أو أكثر بشكل مشترك ويتطلب احتساب 

  .شركات االئتالف باستخدام طريقة حقوق الملكية
  

لمجموعة خالل هذه لالمالي الموحد  واألداء مركزأو ال, إن التعديل ليس له أي تأثير على السياسة المحاسبية  
 .ترةالف
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  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ١٢ -  

  
  
  )تتمة(الهامة  السياسـات المحاسبيـة  ٤
  

  الفصاح عن المشاركة في الشركات األخرىا :١٢ رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار  
والمتعلقة بالبيانات المالية  ٢٧يشتمل المعيار جميع اإلفصاحات المدرجة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي رقم   

تتعلق هذه . ٢٨و  ٣١لجميع اإلفصاحات المدرجة سابقاً ضمن معايير المحاسبة الدولية رقم  الموحدة، باإلضافة
اإلفصاحات بحصة البنك في الشركات التابعة وشركات االئتالف والشركات الزميلة والشركات المنظمة غير 

  .الموحدة عندما يكون للبنك عالقة خاصة مع تلك الشركات األخرى
  

 اتالبيان غير المسيطرة في الشركات التابعة فيال بحقوق الملكية تعلقالمضافي اإل صاحاإلفيتم توفير سوف   
أو , على السياسة المحاسبيةالتعديل أي تأثير  ىلم يكن لد. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنوية للسنة المنتهية في المالية ال

  .لمجموعة خالل هذه الفترةلالمالي الموحد  واألداء مركزال
  

  قياس القيمة العادلة: ١٣إلعداد للتقارير المالية رقم المعيار الدولي   
ومصدر  توفير تعريف محدد للقيمة العادلةوالحد من التعقيد من خالل  درجة التناسقإلى تحسين  المعيار يهدف  

  .موحد لقياس القيمة العادلة واإليضاحات المطلوبة للتطبيق عبر جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

لمجموعة خالل هذه لالمالي الموحد  أو األداء مركزال, على السياسة المحاسبيةالتعديل أي تأثير  ىلم يكن لد  
  .الفترة

  
  )المعدل( عرض القوائم المالية: ١معيار المحاسبة الدولي رقم   
قديم بت خرالدخل الشامل اآل جزءيقوم . في الدخل الشامل اآلخر سيتم إدراجهاالمعلومات التي  المعيار يصف  

طبيعة والمجموعة إلى تلك التي، وفقا لمعايير البنود لمبالغ الدخل الشامل األخرى في الفترة، مصنفة حسب 
بيان تصنيفها الحقا إلى  إعادة التقارير المالية الدولية األخرى لن يعاد تصنيفها فيما بعد إلى بيان الدخل، وسيتم

  .شروط معينة عندما يتم استيفاء الدخل
  

 واألداء مركزأو ال, السياسة المحاسبيةالتعديل يؤثر على عرض بيان الدخل الشامل وليس لديه أي تأثير على   
  .لمجموعة خالل هذه الفترةلالمالي الموحد 

  
  )المعدل( مكافآت الموظفين: ١٩رقم  معيار المحاسبة الدولي  
عند  لموجودات الخططالمنافع المحددة والقيمة العادلة خطط لتغييرات في التزامات بااالعتراف  المعيار يتطلب  

  .اآلخروالخسائر االكتوارية على الفور من خالل الدخل الشامل  األرباحجميع ب ويتم االعترافوقوعها، 
  

لمجموعة خالل هذه لالمالي الموحد واألداء مركز أو ال, على السياسة المحاسبيةالتعديل أي تأثير  ىلم يكن لد  
  .المنافع المحددة ليست ماديةخطط التزامات  بما أن الفترة

  
  )المعدل(البيانات المالية المنفصلة : ٢٧رقم  معيار المحاسبة الدولي  
وشركات  ساب االستثمار في الشركات التابعةتحابيانات مالية منفصلة، البنك إعداد  في حالة، المعيار يتطلب  

  .األدوات المالية ٩للمعيار الدولي إلعداد للتقارير المالية رقم  اًالزميلة بالتكلفة أو وفق والشركات االئتالف
  

لمجموعة خالل هذه لالمالي الموحد واألداء مركز أو ال, على السياسة المحاسبيةالتعديل أي تأثير  ىلم يكن لد  
  .للمجموعة البيانات الماليةب ال يتعلق هالفترة ألن
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ١٣ -  

  
  
  )تتمة(الهامة  المحاسبيـة السياسـات  ٤
  

  )المعدل(اإلستثمار في  الشركات التابعة وشركات االئتالف : ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم   
محاسبة  طريقة حقوق الملكية عندتطبيق  ستثمارات في شركات زميلة ويحددلإلالمحاسبة  المعيار يصف  

  .وشركات االئتالف  االستثمارات في شركات زميلة
  

  .لمجموعةلالمالي الموحد  واألداء مركزأو ال, على السياسة المحاسبيةالتعديل أي تأثير  ىيكن لدلم   
  

  األدوات المالية  
  االعتراف والقياس  
إن الموجودات المالية للمجموعة ملخصة كما . تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية  

  :يلي
  

 تمويالت العمالء •
 األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرى •
 مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية •
 إستثمارات في صكوك •
 ؛ وإستثمارات في أدوات الملكية •
 للمشتقات الشريعة اإلسالميةالبدائل المتناسبة مع  •

  
  :تتألف تمويالت العمالء للمجموعة من التالي  

  
 ؛ وأخرىمرابحة وتمويالت إسالمية  •
 تمويالت إجارة •

  
يتم تصنيف كافة الموجودات المالية على أساس نموذج األعمال للمجموعة المستعمل إلدارة الموجودات المالية   

تقاس الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة . وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية
  .العادلة
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ١٤ -  

  
  
  )تتمة( الهامة المحاسبيـة السياسـات  ٤
  

  )تتمة(األدوات المالية   
  

  التصنيف    
  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  
يتم قياس المرابحة والتمويالت اإلسالمية اآلخرى وتمويالت اإلجارة، كتمويالت العمالء واإلستثمار في   

  :صكوك، بالتكلفة المطفأة، في حال
  

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

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

  
 .قياس الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلةيتم الحقاً   

  
  ) ”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 التي ال تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   

FVTPL . التي تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة والتي صنفت بالقيمة العادلة من خالل  جودات الماليةالمووكذلك
الموجودات يمكن تصنيف . األرباح والخسائر عند االعتراف المبدئي بالتماشي مع نموذج األعمال للمصرف

إذا كان هذا التصنيف يلغي عند االعتراف المبدئي  FVTPLبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  المالية
ظهر من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب يي قد قلل تناقض القياس أو االعتراف الذأو ي

  .أو الخسائر عليها بأسس مختلفة
  

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

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

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

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

  :ذاإ) FVTPL(تعتبر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر   
  

 تم شراؤها أساساً لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو •
ولها دليل على نمط فعلي  معاً ا المجموعةممالية محددة تديره أداةمن  اًاالعتراف المبدئي جزء كانت عند •

 ، أوللحصول على أرباح في مدى قصير حديث
  .ط فعالة أو كضمان ماليغير مصنفة كأداة تحو البدائل الشرعية للمشتقات الماليةكانت  •

  
   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ١٥ -  

  
  
  )تتمة( الهامة السياسـات المحاسبيـة  ٤
  

  )تتمة(األدوات المالية   
  

  القياس  
  بالتكلفة المطفأة المدرجة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية  
ناقصاً مخصص  متضمناً التحويالت واإلستثمارات في الصكوك يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  

وات ويتم إدراج العال .ويتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. انخفاض القيمة
ها وفقاً لمعدل ؤلألداة المعنية ويتم إطفا الدفتريةضمن القيمة  ،بما في ذلك تكاليف المعاملة األولية ،والخصومات

  .الربح الفعلي لألداة
  

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

مع عدم وجود  ملينالمتعاعندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة ألحد الموجودات المالية تنشأ . سوق نشط
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

  
ئع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ يتم إدراج الحسابات وودا  

  .مشطوبة أو مخصصات، إن وجدت
  

مخصص االنخفاض، إن وجد ناقصاً  المطفأة يتم 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( المطفأة يالت اإلسالمية األخرى بالتكلفةيتم إدراج التمو  
  

يتم تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر من خالل عقود مستقلة   
افع المترتبة على ملكية هذه األصول لك عند نهاية اإلجارة ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر والمناناقلة للم

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

  .الدخل المدرج ناقصاً مخصصات االنخفاض بما في ذلكإليجار المدرج لصافي االستثمار القائم في ا
  

  ")FVTPL("الموجودات 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   

ويتم تضمين صافي األرباح أو الخسائر المعترف بها في بيان . القياس في بيان الدخل الموحد الناتجة عن إعادة
  ".إيرادات االستثمارات"الدخل الموحد تحت بند 
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ١٦ -  

  
  
  )تتمة( الهامة السياسـات المحاسبيـة  ٤
  

  )تتمة(األدوات المالية   
  

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

بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة تحت بند البيان الموحد 
عند استبعاد . ات الشاملة األخرى وتضاف التغيرات المتراكمة القيم العادلة ضمن حقوق المساهمينلإليراد

أصول مالية، فإن تراكم األرباح أو الخسائر والتي تم إضافتها مسبقاً في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة ال 
وفقاً لمتطلبات المعيار . ها إلى أرباح محتجزةيتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد ولكن يتم إعادة تصنيف

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل المالية لموجودات يتم اختبار انخفاض ا ، ال٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  .FVTOCIالدخل الشامل اآلخر 

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

  .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  األرباح معدالتفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالتد •
 .مماثلة

 المعلنة الوسطاء أسعار •
 في السوق المعامالت األخيرة •
  )في حاالت معينة( صافي قيمة الموجودات •

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

واضح استرداد لجزء من حق للمجموعة في استالم هذه التوزيعات، إال إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بشكل 
  .تكاليف االستثمار
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ١٧ -  

  
  
  لعمالءمع ا سالمية أخرىإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت   ٥
  

  يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
          

  ٢٤٦,٩٢٦   ٢١٦,٦٤١   ١٢٢,٢٢٢   ١١١,٧١٢   اتمرابحة مركب
  ١٠٥,٨٢٢   ١٢٢,٤٤٣   ٥١,٥٨٣   ٦٢,٥٤٢   مرابحة بضائع
  ٣٨١,٠٥٢   ٤٣٢,٠٤١   ١٩٥,٦٦٤   ٢١٤,٣١٣   مرابحة أسهم
  ١١٧,٠٧٦   ١٣١,٩٨٥   ٥٨,٣٢٨   ٦٦,٩٤٠   الخير -مرابحة سلع 

            ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ٢٣,٥٦٩   ٢٢,٠٩٥   ١١,٤١٥   ٩,٥٦٣   مرابحة أخرى
  ٨٧٤,٤٤٥   ٩٢٥,٢٠٥   ٤٣٩,٢١٢   ٤٦٥,٠٧٠   إجمالي مرابحة

          
  ٧٨,٩٣٢   ٤٦,١٠٣   ٣٧,٢١٧   ٢٣,١٣٣   المضاربة

  ٧٦١,٦٦٢   ٦٨٩,٩٢٧   ٣٨٤,٤٣٤   ٣٤٨,٦٦٩   ةاإلجار
  ٩٧,٥٢٤   ١٠٤,٦٤٠   ٤٨,٦٠٥   ٥٢,٨٨٢   )مرابحة(المغطاة سالمية االبطاقات ال

  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ٩,٧٩٦   ٦,٢٥٩   ٥,١٨٥   ٣,١٢٩   اإلستصناع
   ١,٨٢٢,٣٥٩   ١,٧٧٢,١٣٤   ٩١٤,٦٥٣   ٨٩٢,٨٨٣    ===========  ===========  ===========  ===========  

  
  
  ستثمارات إإيرادات   ٦
  

  يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
          

  ٣٤,٢١٥   ٨٩,٥٨٨   ٢٠,٧٣٩   ٤٥,٣٤٧   الدخل من الصكوك اإلسالمية
  ٢,٣٢٠   ٤,٦٨٦   ٥٥٠   ٣٧٧   الدخل من موجودات استثمارية أخرى

  ٢,٠٩٨   ٥,٤٤٣   ٢,٠٩٨   ٢,٤٥٧  توزيعات األرباح
  بالقيمةأرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة ) خسائر(
  ١١,٤١٠   )١١,٠٣٨(  ٩,٤٣٩   )١٣,١٥٤(  من خالل الربح والخسارةالعادلة   
  مدرجة  استثمارات من محققة غيرأرباح ) خسائر(

  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ١٢,١٧٧   )١٨,٥٦٧(  ٦,٣٣٩   )١٣,٦٢٩( العادلة من خالل الربح والخسارةبالقيمة   
   ٦٢,٢٢٠   ٧٠,١١٢   ٣٩,١٦٥   ٢١,٣٩٨    ===========  ===========  ===========  ===========  

    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ١٨ -  

  
  
  إيرادات الرسوم والعموالت، صافي  ٧
 

  يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
          

          :إيرادات الرسوم وعموالت
  ١٢٠,٤٩٨   ١٤٨,١٢٤   ٦١,٥٢٢   ٧٩,٤٦٥   البطاقات والعموالت على الرسوم إيرادات

  ٤٨,٥١٠   ٥١,٥٠٠   ٢٢,٧٢١   ٢٧,٥٥١   إيرادات الرسوم والعموالت المتعلقة باألعمال
  ٢٠,٧٥١   ٢١,٨٧١   ٩,٠٦٤   ١٠,٥٤٤   رسوم خدمات الحسابات

  ١٩,٧٣٩   ٢٢,٧٩٠   ١٠,٢٧٦   ١١,٠٨٥   رسوم إدارة مشاريع و ممتلكات
  ٣٥,٧٨٢   ٩٢,٩٥٠   ١٧,٩٩٢   ٣٧,٧١٣   رسوم الترتيب ومشاركة المخاطر
  ١٠,٦٨٢   ١٧,٢٥٠   ٤,٨٤٣   ١٠,٦٨٦   رسوم وعموالت عمليات وساطة

            ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ٣٢,١٤٢   ٤٣,٧٧٥   ١٦,٧٧٦   ٢٣,٢٨٥   رسوم وعموالت أخرى
  ===========  ===========  ===========  ===========    ٢٨٨,١٠٤   ٣٩٨,٢٦٠   ١٤٣,١٩٤   ٢٠٠,٣٢٩   مجموع إيرادات الرسوم والعموالت

          
          :مصاريف الرسوم والعموالت

  )٦٢,٧١٤(  )٨٥,٦٦٤(  )٣٣,٧٥٦(  )٤٨,١٩٨(  المصاريف المتعلقة برسوم وعموالت البطاقات
            ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    )١٤,٦٠٦(  )١٧,٦٦٠(  )٧,٤٨٨(  )٩,٠٣٠(  مصاريف رسوم وعموالت أخرى

            ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    )٧٧,٣٢٠(  )١٠٣,٣٢٤(  )٤١,٢٤٤(  )٥٧,٢٢٨(  مجموع مصاريف الرسوم والعموالت
  ===========  ===========  ===========  ===========    ٢١٠,٧٨٤   ٢٩٤,٩٣٦   ١٠١,٩٥٠   ١٤٣,١٠١   والعموالت، صافيمجموع إيرادات الرسوم 

  
  
  تكاليف الموظفيـن  ٨
  

  يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ 
     

  ٤٠٨,٨٩٦   ٤٤٢,٢٢١  ٢٠٥,٢٥٧  ٢٢٣,١٨٤  األجور والمرتبات
  ٢٦,٠٤٠   ٢٦,٣٢٧  ١٢,٧٦٤  ١٣,١٥٥  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   ١٢,٥٩٤   ١٢,٩٤٧  ٤,٩٣٩  ٦,٩٧٣  تكاليف موظفين أخرى
  ٤٤٧,٥٣٠   ٤٨١,٤٩٥  ٢٢٢,٩٦٠  ٢٤٣,٣١٢   =========== =========== =========== =========== 

  
  
  

    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ١٩ -  

  
  
  مصاريف عمومية وإدارية  ٩
  

  يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
          

  ٤٢,٧٧٢   ٢٥,٧٧٤   ٢١,٢١٠   ١٣,٠١٣  ومهنية قانونية مصاريف
  ٧٧,٧٤٠   ٧٧,٩٦٢   ٣٩,٦٦٨   ٣٨,١٠٣  مكتبية مصاريف
  ٤٦,٧٨٤   ٤٠,٢٨١   ١٩,٨٨٠   ١٧,١٤٢  وإعالنات تسويق مصاريف
  ٢٠,٣٨٤   ٢٩,٦٢١   ١٠,٢٢٥   ١٥,٠٩٧  إتصاالت مصاريف
  ٣٠,٥٩٢   ٢٨,٧٠١   ١٤,٦٠٧   ١٦,٨٥٨  بالتكنولوجيا متعلقة مصاريف
  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ٣٤,٦٧٥   ٤٤,٤٠١   ٢١,٠٩٣   ٢٣,١٠٨  أخرى تشغيلية مصاريف

   ٢٥٢,٩٤٧   ٢٤٦,٧٤٠   ١٢٦,٦٨٣   ١٢٣,٣٢١    ===========  ===========  ===========  ===========  
  
  

  مخصص االنخفاض، صافي  ١٠
  

  يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  إيضاحات  
            

  -   ٣٥,٨٥٩   -   -   ١٥ مالية مؤسسات مع ومضاربة مرابحة
  ١٤٥,٠٤٧   ١٦٧,٢٤٣   ٦٠,٠١٥   ٩١,٩٨٧   ١٦ أخرى إسالمية وتمويالت مرابحة

  ١٥٠,٣٩٨   ٩٧,٨٤٣   ٧٨,٦٧٩   ٥٢,١١٣   ١٧ اإلجارة تمويالت
  ٤٧٦   ٨٥٦   ٣٩٧   ٤٣٧     مباشر مشطوب بشكل

  استثمارات في شركات زميلة
  -   )٤,٢٨٤(  -   )٤,٢٨٤(  ١٩  وشركة ائتالف  

  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ      ٧٦,٧٥٨   ٦٧,٨٣٢   ٤٧,٤٩٤   ٣٩,٥٦٨   ٢٢ أخرى موجودات
     ٣٧٢,٦٧٩   ٣٦٥,٣٤٩   ١٨٦,٥٨٥   ١٧٩,٨٢١      ===========  ===========  ===========  ===========  

  
متعلق ) ألف درهم ٧٦,٧٥٨: ٢٠١٢يونيو  ٣٠( ألف درهم ٦٧,٨٣٢ مخصص اإلنخفاض مبلغيشمل رصيد   
  .وهي شركة عقارية تابعة للمصرف ، .م.م.ذ.ش بروج العقاريةشركة ب

  
  

  الموزع للمودعين وحملة الصكوك  ١١
  

  يونيو ٣٠المنتهية في الستة أشهر   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  
          

  ٦٦,٠٣٨   ٥١,٢٩٠   ٣٣,٩٢٣   ٢٦,٧٨٧  حسابات التوفير
  ٢٢٦,١٠٠   ١٥٣,٨٥٤   ١١٠,٨١٧   ٧٩,٩٢١  حسابات االستثمار

  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ    ١٣٦,٤٩٣   ١١٤,٨٢٥   ٦٨,٢٤٣   ٤٤,٥٩٢  الشق الثاني -  حاملي الصكوك ووديعة وكالة
   ٤٢٨,٦٣١   ٣١٩,٩٦٩   ٢١٢,٩٨٣   ١٥١,٣٠٠    ===========  ===========  ===========  ===========  

  
  

    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٢٠ -  

  
  

  ربحية السهم األساسية والمخفضة  ١٢
  

لمصرف على المتوسط ل العادية سهماألالمتعلقة بحاملي  للفترةيحتسب الربح األساسي على السهم بتقسيم األرباح   
  .الفترةالمرجح لعدد األسهم العادية خالل 

  
على المتوسط لمصرف ل العادية سهماألبحاملي المتعلقة  الفترةيحتسب الربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح   

سهم التي قد يتم إصدارها عند تحويل زائداً المتوسط المرجح لعدد اال الفترةالمرجح لعدد األسهم العادية خالل 
  .سهم، التي قد يكون لها تأثير مخفض، إلى أسهم عاديةجميع األ

  
  يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  لف درهـمأ  إيضاح  
            

  ٦٢٩,٤٤٧   ٧١٠,٢١١   ٣٢٢,٢٩١   ٣٧٠,٩٩٤    )درهم ألف( األسهم بحاملي المتعلق الفترة ربح
  الشق األول صكوك بحاملي المتعلق الربح: ناقصاً

  -   )٩٥,٥٩٥(  -   )٩٥,٥٩٥(  ٣٠ )ألف درهم(  
  - الشق األول صكوك بحاملي المتعلق الربح: ناقصاً

  )٦٠,٠٠٠(  )٦٠,٠٠٠(  )٦٠,٠٠٠(  )٦٠,٠٠٠(  ٣٠  )ألف درهم( حكومة أبوظبي  
  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    

   خصم بعدالعادية  األسهم بحاملي المتعلق الفترة ربح
 )درهم ألف( األول الشق بصكوك الربح المتعلق  

  
 ٥٦٩,٤٤٧   ٥٥٤,٦١٦   ٢٦٢,٢٩١   ٢١٥,٣٩٩  

    =========  =========  =========  =========              
  ٢,٣٦٤,٧٠٦   ٢,٣٦٤,٧٠٦   ٢,٣٦٤,٧٠٦   ٢,٣٦٤,٧٠٦    )ألف( الصادرة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

    =========  =========  =========  =========              
  ٠,٢٤١   ٠,٢٣٥   ٠,١١١   ٠,٠٩١    )درهم( للسهم والمخفض األساسي العائد

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

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

  
  

  النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية  ١٣
  

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ١,٢٤٧,٦٥٤  ١,١٧٨,٥٨٨  النقد في الصندوق
   

   :األرصدة لدى المصارف المركزية
 ٨٥,٣٨٤  ٢,٠٨٤,٥٦٥  الحسابات الجارية -  
 ٥,٠٤٤,٩٨٣  ٥,٧٣٥,٤٤٠  ودائع إلزامية -  
 ـــــــــ ـــــــــ  ٤,٩٠٨,٨٨٢  ٤,٩٦٠,٧٧٣   شهادات اإليداع اإلسالمية -  
  ١١,٢٨٦,٩٠٣  ١٣,٩٥٩,٣٦٦  =========== =========== 

  
    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٢١ -  

  
  

  )تتمة( النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية  ١٣
  

الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي مع بيجب على المصرف اإلبقاء على ودائع إلزامية حسب الطلب   
إن هذه الودائع اإللزامية ليست متاحة . والسودان والعراق إلمارات العربية المتحدةلكل من ا المصرف المركزي

النقد في الصندوق إن . المركزي المصرفلالستخدام في عمليات المصرف اليومية وال يمكن سحبها إال بموافقة 
تدفع عليها  ةأما شهادات اإليداع اإلسالمي. عوائد وفقاً للشريعة اإلسالمية ةأي عليهاالحسابات الجارية ال تدفع و

أساس االستثمار في مرابحات السلع الدولية التي يكون فيها المصرف المركزي مشتريا  وم علىهي تقو ،عوائد
  . والمصرف بائعا

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

  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

  )مدققة(
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ١١,١٩٧,٠٢٦  ١٣,٨٤٨,١٨٩  العربية المتحدةاإلمارات 
 ٣٤,٧٣٢  ٥٤,١٦٤  الشرق األوسطباقي 

 ١,١٩١  ١,٦٧٣   أوروبا
 ـــــــــ ـــــــــ  ٥٣,٩٥٤  ٥٥,٣٤٠   أخرى

  ١١,٢٨٦,٩٠٣  ١٣,٩٥٩,٣٦٦  =========== =========== 
  
  

  ومؤسسات مالية أخرى سالميةإ األرصدة و ودائع الوكالة لدى مصارف  ١٤
  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ١٨٧,١٣٩  ٢٥١,٣٩٩  حسابات جارية
 ـــــــــ ـــــــــ  ٣,٩٣٤,٣٤١  ٢,٥٧٩,٧٣٨  ودائع وكالة 

  ٤,١٢١,٤٨٠  ٢,٨٣١,١٣٧  =========== =========== 
  

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



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٢٢ -  

  
  

  )تتمة( ومؤسسات مالية أخرى إسالمية األرصدة و ودائع الوكالة لدى مصارف  ١٤
  

والمؤسسات المالية األخرى حسب القطاع  االسالمية لدى المصارف الوكالة ودائعإن توزيع األرصدة و  
  :الجغرافي هي كما يلي

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٢,٠٩٥,٠٩٥  ١,٢١٨,٩٧٢  اإلمارات العربية المتحدة
 ٣٨٢,٩٣٠  ١٣١,١٨٦  الشرق األوسطباقي 

 ٩٧,٣٥٣  ١٥٣,٣٦٧  أوروبا
 ـــــــــ ـــــــــ  ١,٥٤٦,١٠٢  ١,٣٢٧,٦١٢  أخرى

  ٤,١٢١,٤٨٠  ٢,٨٣١,١٣٧  =========== =========== 
  
  

  مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية  ١٥
  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٩,٦٦٨,٠٠٩  ٦,٩٢٨,٥٦٦  مرابحة
      ـــــــــ ـــــــــ  ٢١٦,٧٣٩  ١٩٩,٩٠٠  مضاربة

   ٩,٨٨٤,٧٤٨  ٧,١٢٨,٤٦٦ 
 ـــــــــ ـــــــــ  )١٢٩,٨١١( )١٦٥,٦٧٠( مخصص االنخفاض: ناقصاً

  ٩,٧٥٤,٩٣٧  ٦,٩٦٢,٧٩٦  =========== =========== 
  

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

  
  :كما يلي الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل   

  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

  )مدققة(
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ١٢٩,٨١١  ١٢٩,٨١١  الفترةبداية كما في 
 ـــــــــ ـــــــــ  -  ٣٥,٨٥٩  )١٠إيضاح ( الفترة خالل المحمل
 =========== ===========  ١٢٩,٨١١  ١٦٥,٦٧٠  نهاية الفترة كما في

  
   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٢٣ -  

  
  

  )تتمة( مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية  ١٥
  

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

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٩,٢٣٢,٠٩٨  ٦,٧٩٠,٧٥٢  اإلمارات العربية المتحدة
 ٢٢٨,٥٣٧  ٢٢٧,٥١٩  الشرق األوسطباقي 

 ٢٨٣,٥٩٥  -  أوروبا
 ـــــــــ ـــــــــ  ١٤٠,٥١٨  ١١٠,١٩٥  أخرى

  ٩,٨٨٤,٧٤٨  ٧,١٢٨,٤٦٦  =========== =========== 
  
  

  مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى  ١٦
  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٦,٤٧٨,٩٠١  ٦,١٨٧,٤٣٩   المركبات اتمرابح
 ٣,٦٠١,٠٩٠  ٤,٦٩٨,٥٠٦   البضائع اتمرابح
 ١٠,٨٤٣,٧٣٨  ١١,٠٨٣,٧٣٠   األسهم اتمرابح
 ٣,٧٤٤,٦٤٦  ٤,٠٩٧,١٢٠   الخير -السلع  اتمرابح
      ـــــــــ ـــــــــ  ٢,٧٦٢,٨٧٣  ٢,٥٤٥,٤٢٩   أخرى اتمرابح

 ٢٧,٤٣١,٢٤٨  ٢٨,٦١٢,٢٢٤   اتمجموع المرابح
    

 ١,٩٥٠,٥٧٤  ١,٩٦٦,٢٨١  مضاربة
 ٤,٨٢٦,٩٤١  ٥,٦٨١,٨٣٨  )مرابحة( اإلسالمية المغطاةاإلئتمانية البطاقات 
 ١٥٣,٨٣٣  ١٦٧,٤٣١  استصناع

      ـــــــــ ـــــــــ  ١٠٧,٣٣٢  ١٠١,٠٣٨  تمويالت مدينة أخرى
 ٣٤,٤٦٩,٩٢٨  ٣٦,٥٢٨,٨١٢  إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 

      ـــــــــ ـــــــــ  )٨,٥٢١,٦٩١( )٩,٢٩١,١١٩( على المرابحة األرباح المؤجلة: ناقصاً
  ٢٥,٩٤٨,٢٣٧  ٢٧,٢٣٧,٦٩٣ 

      ـــــــــ ـــــــــ  )١,٩٩٦,٤٦٠( )٢,٠٨٤,٧٧٨( مخصص االنخفاض : ناقصاً
  ٢٣,٩٥١,٧٧٧  ٢٥,١٥٢,٩١٥  =========== =========== 

  
   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٢٤ -  

  
  

  )تتمة( مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى  ١٦
  

  :كما يلي الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل   
  

 )مدققة( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
 المجموع انخفاض جماعي فرديانخفاض   المجموع انخفاض جماعي فرديانخفاض  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 ٢,٢١٧,١٣٩  ٣٨٧,٢٦٣  ١,٨٢٩,٨٧٦   ١,٩٩٦,٤٦٠  ٤٠٨,٠٨٥  ١,٥٨٨,٣٧٥   بداية الفترةكما في 
  الفترةالمحمل خالل 

 ٢٣٨,٤٨٤  ٢٠,٨٢٢  ٢١٧,٦٦٢   ١٦٧,٢٤٣  ٥,٩٧٦  ١٦١,٢٦٧  )١٠إيضاح (  
 )٤٥٩,١٦٣( -  )٤٥٩,١٦٣(  )٧٨,٩٢٥( -  )٧٨,٩٢٥( الفترة المشطوب خالل

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 ١,٩٩٦,٤٦٠  ٤٠٨,٠٨٥  ١,٥٨٨,٣٧٥   ٢,٠٨٤,٧٧٨  ٤١٤,٠٦١  ١,٦٧٠,٧١٧  نهاية الفترةكما في 

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

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

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهـم  ألف درهـم   

    :القطاع االقتصادي
 ١٢٢,٣٥٣  ٣,٠٠٢  القطاع الحكومي

 ٢٠٩,٣٤١  ٦٠٣,٠١٥  القطاع العام
 ٥,٢٤٥,٧٥٩  ٥,٠٣٣,٣٥٥   شركات

 ٥٤١,٠٠٥  ٥٤٦,٨٠٨  ماليةمؤسسات 
 ١٩,٠٣٤,٢٨٤  ١٩,٩٠٦,٧٤٧  أفراد

    ــــــــ ــــــــ  ٧٩٥,٤٩٥  ١,١٤٤,٧٦٦  شركات صغيرة ومتوسطة
  ٢٥,٩٤٨,٢٣٧  ٢٧,٢٣٧,٦٩٣  ========== ==========    

   :القطاع الجغرافي
 ٢٤,٦١٨,٨٠٦  ٢٥,٨٦٥,٩٢٨   اإلمارات العربية المتحدة

 ٩٠٨,٨٤٦  ٩٧١,٨٣١   الشرق األوسطباقي 
 ٣٥٣,٤٧٧  ٣٥٤,٣٦٤  أوروبا
 ــــــــ ــــــــ  ٦٧,١٠٨  ٤٥,٥٧٠   أخرى

  ٢٥,٩٤٨,٢٣٧  ٢٧,٢٣٧,٦٩٣  ========== ========== 
  

   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٢٥ -  

  
  

  تمويالت إجارة  ١٧
  

تمثل تمويالت اإلجارة صافي االستثمار في الموجودات التأجيرية للفترات التي إما تعادل أو تغطي اجزاء   
األصل المؤجر إلى  ل ملكيةاقإنتعلى  تنص إتفاقية التأجير. رئيسية من األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات

  .المستأجر عند تسلم الدفعة النهائية منه
  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

   :مدفوعات التأجير المدينة المستقبلية هي كالتالي
 ٧,٠١٨,٧٠٦  ٨,١٧٠,٥٢٠  مستحقة خالل سنة  
 ١٦,٥١٦,٦١٨  ١٨,٤٦٨,٥٧٩  مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة  
      ـــــــــ ـــــــــ  ١١,٩٦٩,٩٩١  ١٣,٠٥٤,٢٢١  مستحقة بعد خمس سنوات  

 ٣٥,٥٠٥,٣١٥  ٣٩,٦٩٣,٣٢٠  إجمالي تمويالت اإلجارة
      ـــــــــ ـــــــــ  )٧,١٥٩,١٠٨( )٧,٤٥٤,٧٨٤( اإليرادات المؤجلة: ناقصاً

 ٢٨,٣٤٦,٢٠٧  ٣٢,٢٣٨,٥٣٦  مدفوعات التأجير المدينةلدنى للحد األصافي القيمة الحالية 
    ـــــــــ ـــــــــ  )١,١٠١,٢٦٩( )١,١٩٩,٢١١( نخفاض االمخصص : ناقصاً

  ٢٧,٢٤٤,٩٣٨  ٣١,٠٣٩,٣٢٥  =========== =========== 
  

  :كما يلي الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل   
  

 )مدققة( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
 المجموع انخفاض جماعي فرديانخفاض   المجموع انخفاض جماعي فرديانخفاض  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 ٧٩٣,٠٦٧  ٣٧٥,٥٨٢ ٤١٧,٤٨٥   ١,١٠١,٢٦٩  ٤٠٧,٦١٤  ٦٩٣,٦٥٥   بداية الفترةكما في 
  الفترةالمحمل خالل 

 ٣٦٥,٨٢٢  ٣٢,٠٣٢  ٣٣٣,٧٩٠   ٩٧,٨٤٣  ٣٧,٢٦٠  ٦٠,٥٨٣  )١٠إيضاح (  
  )المشطوب(المسترد 

  )٥٧,٦٢٠(  -   )٥٧,٦٢٠(   ٩٩   -   ٩٩  الفترة خالل  
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

 ١,١٠١,٢٦٩  ٤٠٧,٦١٤  ٦٩٣,٦٥٥   ١,١٩٩,٢١١  ٤٤٤,٨٧٤  ٧٥٤,٣٣٧  نهاية الفترةكما في 
 ========= ======== =========  ======== ========= ======== 

  
   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٢٦ -  

  
  

  )تتمة(تمويالت إجارة   ١٧
  

  :الجغرافي هي كما يليوإن توزيع إجمالي تمويالت اإلجارة حسب القطاع اإلقتصادي   
  

 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  )مدققة(
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهـم  ألف درهـم   
    :االقتصاديالقطاع 

 ٨٨,٥٨٧  ٤٢,٧١٣  القطاع الحكومي
 ٢,٣٩٤,٨٦٦  ٣,٨٥٠,٩٠٨  القطاع العام

 ١١,٨٤٠,٤٤٢  ١٤,٣٩٢,٦٣١   شركات
 ٣٥١,٨٤٤  ٣١١,٧٦٥  مؤسسات مالية

 ١٣,٢٢٠,٢١٩  ١٣,١٠٥,٦٧٢  أفراد
      ــــــــ ــــــــ  ٤٥٠,٢٤٩  ٥٣٤,٨٤٧  شركات صغيرة ومتوسطة

  ٢٨,٣٤٦,٢٠٧  ٣٢,٢٣٨,٥٣٦  ========== ==========    
   :القطاع الجغرافي

 ٢٧,٨٤٢,٥٦٩  ٣١,٣٧٢,٩٧٣   اإلمارات العربية المتحدة
 ١٠,٤٤٤  ٤١٨,٠٠٢  الشرق األوسطباقي 
 ــــــــ ــــــــ  ٤٩٣,١٩٤  ٤٤٧,٥٦١   أخرى

  ٢٨,٣٤٦,٢٠٧  ٣٢,٢٣٨,٥٣٦  ========== ========== 
  

    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٢٧ -  

  
  

 استثمارات  ١٨
  

 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  )مدققة(
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

    بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات
 -  ١,٥٥٤   استثمارات في أسهم  
 ـــــــــ ـــــــــ  ١,١١٥,٦٨٩  ٩١٣,٠٧١   صكوك  
      ـــــــــ ـــــــــ  ١,١١٥,٦٨٩  ٩١٤,٦٢٥   

    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 
   استثمارات مدرجة

    ـــــــــ ـــــــــ  ٢٢,٩٥٥  ١٤,٠٤٢  استثمارات في أسهم  
   استثمارات غير مدرجة

 ٩١,٧٩٧  ٨٦,٢٨٨  مدارة استثمارات في صناديق  
      ـــــــــ ـــــــــ  ٢٣٦,٣٨٠  ٢٣٤,٥٤٧  في صناديق خاصةاستثمارات   
    ـــــــــ ـــــــــ  ٣٢٨,١٧٧  ٣٢٠,٨٣٥  
 ـــــــــ ـــــــــ  ٣٥١,١٣٢  ٣٣٤,٨٧٧   

   استثمارات بالتكلفة المطفأة
      ـــــــــ ـــــــــ  ٢,٧٨٨,٣٢٧  ٤,٣٥٦,٦٣٢   صكوك

 =========== ===========   ٤,٢٥٥,١٤٨   ٥,٦٠٦,١٣٤  مجموع االستثمارات
  

  :كما يلي الفترةلقد كانت الحركة في مخصص االنخفاض خالل   
  

 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  )مدققة(
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهم  ألف درهم  
   

  ٧٨,٠٤١   ٨١,٣٠٨   بداية الفترةكما في 
 ـــــــــ ـــــــــ  ٣,٢٦٧  -  الفترةالمحمل خالل 

 =========== ===========   ٨١,٣٠٨   ٨١,٣٠٨  نهاية الفترةكما في 
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٢٨ -  

  
  

  )تتمة( استثمارات  ١٨
  

  :كما يلي كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي  إجمالي إن توزيع  
 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٢,٦٠٥,٨٢٧  ٣,٩٣٧,٦٥٠  اإلمارات العربية المتحدة
 ١,٣٥١,٦١٦  ١,٣٢٧,٦٤٨  الشرق األوسطباقي 

 ١٨٠  ١٧٨  أوروبا
 ـــــــــ ـــــــــ  ٣٧٨,٨٣٣  ٤٢١,٩٦٦  أخرى

  ٤,٣٣٦,٤٥٦  ٥,٦٨٧,٤٤٢  =========== =========== 
  
  

  ائتالف وشركة استثمارات في شركات زميلة  ١٩
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

  )مدققة(
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٨٣١,٠٦٣  ٨٣١,٠٦٣  تكلفة االستثمارات 
 ١٧,٢٣٩  ٢٣,٤٦٣  الحصة في النتائج

  )٤,٤٩٧(  )٩,٦٥١(  أرباح موزعة مستلمة
 ـــــــــ ـــــــــ  )٧٣,٤٩٦( )١٣٤,٧١٩(  تحويالت عمالت أجنبية

  ٧٧٠,٣٠٩  ٧١٠,١٥٦ 
      ـــــــــ ـــــــــ  )٤,٢٨٤( -  مخصص االنخفاض: ناقصاً

  ٧٦٦,٠٢٥  ٧١٠,١٥٦  =========== =========== 
  

  :كانت كالتالي الفترةإن الحركة في مخصص االنخفاض خالل   
  

 ٣٢,٧٨٣  ٤,٢٨٤  بداية الفترةكما في 
  -  )٤,٢٨٤(  )١٠إيضاح (المعكوس خالل الفترة 

      ـــــــــ ـــــــــ  )٢٨,٤٩٩( -  الفترةالمشطوب خالل 
 =========== ===========  ٤,٢٨٤  -  الفترةنهاية كما في 

  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١و ٢٠١٣ يونيو ٣٠كما في ائتالف  وشركة ةشركات زميل إن تفاصيل استثمار المصرف في  

  :كما يليهي 
  

 النشاط الرئيسي حصة أسهم الملكية بلد المنشأ 
  ٢٠١٢ ٢٠١٣  
  % %  

       الشركات الزميلة
 التأمين التكافلي اإلسالمي ٤٠ ٤٠ اإلمارات العربية المتحدة ش م ع  –أبوظبي الوطنية للتكافل 

 مصرف إسالمي ٢٧ ٢٧ البوسنة بنك البوسنة الدولي
          

          شركة ائتالف
  قيد التحويل(مصرف تجاري   ٤٩  ٤٩  جمهورية مصر العربية  للتنميةالبنك الوطني 

  )إلى مصرف إسالمي  
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٢٩ -  

  
  

  )تتمة(ائتالف  ةوشرك استثمارات في شركات زميلة  ١٩
  

  :هو كما يلي ائتالف وشركة الستثمارات في شركات زميلةاالتوزيع الجغرافي إلجمالي إن   
  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٣٣,٦٤٠  ١٣٣,٣٨٣  اإلمارات العربية المتحدة
 ٣٤,١١١  ٣٤,٩٠٠  أوروبا
 ٦٠٢,٥٥٨  ٥٤١,٨٧٣  أخرى

 ـــــــ ـــــــ 
  ٧٧٠,٣٠٩  ٧١٠,١٥٦  ========= ========= 

  
  

  عقاريةاستثمارات   ٢٠
  

  :كالتالي الفترةكانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل   
  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهم ألف درهم 

     :التكلفة
  ١٧٧,٦٢٩   ٣٣٨,٩٩٥  بداية الفترةالرصيد في   
  ١٣١,١٠٣   -   )٢١إيضاح (المحول من عقارات قيد التطوير   
  ٣٧,٣٠٠   -  المحول من موجودات أخرى   
  ٣٣٨,٩٩٥   ٣٣٧,٣٥٠  نهاية الفترة في الرصيد اإلجمالي كما       ـــــــ ـــــــ    )٧,٠٣٧(  )١,٦٤٥(  استبعادات   

     :االستهالك المتراكم ======== ========    ٣٢٢,٨١٢   ٣٢١,١٦٧   نهاية الفترة في كما الرصيد الصافي ـــــــ ـــــــ    )١٦,١٨٣(  )١٦,١٨٣(   نخفاضالا مخصص: ناقصاً
  ٧,٦٢٨   ١٦,٦٣٨  بداية الفترةالرصيد في   
  ٩,٢٧٨   ٥,٥٢٦  الفترةالمحمل خالل   
  -   )٦(  المتعلق باستبعادات  
 ========= ========   ٣٠٦,١٧٤   ٢٩٩,٠٠٩   صافي القيمة الدفترية كما في نهاية الفترة ـــــــ ـــــــ   ١٦,٦٣٨   ٢٢,١٥٨  نهاية الفترة الرصيد كما في ـــــــ ـــــــ    )٢٦٨(  -   المتعلق بمحول إلى ممتلكات ومعدات  
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٣٠ -  

  
  

  )تتمة( عقاريةاستثمارات   ٢٠
  

المؤجرة تحت عقود تأجير تشغيلية، قد ، والعقاريةمن االستثمارات  الممتلكات المكتسبة للمجموعةإن إيجارات   
 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة  )ألف درهم ٥,٨٤٢ :٢٠١٢ يونيو ٣٠(ألف درهم  ٨,٠١١بلغت 
٢٠١٣.  

  
  :هي كالتالي الفترةالحركة في مخصص اإلنخفاض خالل   

  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

  مدققة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٤,٧٦١  ١٦,١٨٣  بداية الفترة  في الرصيد
 ــــــــ ــــــــ  ١,٤٢٢  -  الفترة  خالل المحمل
 ========== ==========  ١٦,١٨٣  ١٦,١٨٣  في نهاية الفترة الرصيد

  
  :هو كالتالي العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات إن   

  
 ٣١٤,١٠٩  ٣٠٦,٩٤٤  اإلمارات العربية المتحدة

 ــــــــ ــــــــ  ٨,٢٤٨  ٨,٢٤٨  الشرق األوسطباقي 
  ٣٢٢,٣٥٧  ٣١٥,١٩٢  ========== ========== 

  
  

  قيد التطوير عقارات  ٢١
  

  :هي كالتالي الفترةقيد التطوير خالل  عقاراتالحركة في   
 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠
  مدققة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٩٦٦,٧٤٧  ٨٣٧,٣٨١  بداية الفترةالرصيد كما في 
 ٤,٢٤٦  -  اإلضافات

 )١٣١,١٠٣( -   )٢٠إيضاح ( المحول إلى استثمارات عقارية
 ــــــــ ــــــــ  )٢,٥٠٩( -  اإلستبعادات

 ========== ==========  ٨٣٧,٣٨١  ٨٣٧,٣٨١  نهاية الفترةالرصيد كما في 
  

 ٨٠٠,٠٠٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ٨٠٠,٠٠٠دفترية بلغت بقيمة ارض قيد التطوير  العقاراتتتضمن   
  .مملوكة من قبل شركة تابعة للمصرف) ألف درهم

  
  .قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة العقاراتجميع إن   
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٣١ -  

  
  

  موجودات أخرى  ٢٢
  

 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  مدققة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

    ألف درهـم  ألف درهـم  
 ١,٢٦٧,٠٦٢  ١,٣٨٠,٢٥٦  مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء ممتلكات

 ١٠٦,٣٩٢  ١٠٦,٣٩٢   موجودات محصلة من مطالبات محققة
 ٢١٦,٤٣٩  ١٩٩,١٢٨  ذمم مدينة تجارية

 ٣١١,١١١  ٣٧١,٨٩٧  مصاريف مدفوعة مقدماً
 ٤٣,١٠٠  ٦٤,٨٣٩  مستحقة أرباح

 ٧٠٠  ١,٣٠٢  ولينامبالغ مدفوعة مقدماً لمق
 ١٨٣,٦٢٥  ١٨٣,٦٢٥  اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدماً 

      ـــــــــ ـــــــــ  ١٩٦,٤٩١  ١٧٣,٠٥٠  أخرى
  ٢,٣٢٤,٩٢٠  ٢,٤٨٠,٤٨٩ 

 ـــــــــ ـــــــــ  )٤٠٦,٩٧٧( )٤٧٤,٨٠٩( مخصص االنخفاض : ناقصاً
  ١,٩١٧,٩٤٣  ٢,٠٠٥,٦٨٠  =========== ===========   
  :كما يلي الفترةكانت الحركة على مخصص االنخفاض خالل   

  
مبالغ مدفوعة مقدماً  

 ذمم مدينة تجارية لشراء ممتلكات
مبالغ مدفوعة مقدماً 

 المجموع لالستثمارات
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         

 ٤٠٦,٩٧٧  ٢٣,٨٨٣  ٢٩,٨٢٦  ٣٥٣,٢٦٨   مدققة - ٢٠١٣يناير  ١كما في
 ٦٧,٨٣٢  -  -  ٦٧,٨٣٢  )١٠إيضاح (الفترة المحمل خالل 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 ٤٧٤,٨٠٩  ٢٣,٨٨٣  ٢٩,٨٢٦  ٤٢١,١٠٠   غير مدققة - ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في 

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

 ٢٤٣,٥٠٣  ٢٠,٨٢٨  ٣٠,١٠٠  ١٩٢,٥٧٥   مدققة -  ٢٠١٢يناير  ١كما في 
 ١٨٨,٥٩١  ٣,٠٥٥  -  ١٨٥,٥٣٦  السنةخالل  المحمل

 )٢٥,١١٧(  -   )٢٧٤( )٢٤,٨٤٣( السنةخالل  المشطوب
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

 ٤٠٦,٩٧٧  ٢٣,٨٨٣  ٢٩,٨٢٦  ٣٥٣,٢٦٨  مدققة - ٢٠١٢ ديسمبر ٣١كما في 
 ======== ======== ======== ======== 

  
موجودات محصلة من "إن الموجودات المحصلة مقابل مطالبات من أجل تحقيق تحصيل منتظم يتم تسجيلها كـ   

يتم تسجيل األصل المحقق بالقيمة األقل بين قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع وبين القيمة ". مطالبات محققة
  .كما في تاريخ العملية) صافي من مخصص االنخفاض( ةلباالمدرجة للمط

  
  

  مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية  ٢٣
 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠
  مدققة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٢٨٦,٩٦٥  ٦٢٨,٨٢٠  حسابات جارية
 ٢,٨١٣,٣٦٠  ٣,٩٢٧,٤٣٠  ودائع استثمارية
 ـــــــــ ـــــــــ   -  ٥٤,٩٠٢   مرابحة مستحقة

  ٣,١٠٠,٣٢٥  ٤,٦١١,١٥٢ 
 ـــــــــ ـــــــــ  ٣٣,٥٦٨  -  المصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة -حساب جاري 

   ٣,١٣٣,٨٩٣  ٤,٦١١,١٥٢  =========== =========== 
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٣٢ -  

  
 

  حسابات المودعيـن  ٢٤
  

 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  مدققة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ١٦,٩٦٣,٢٨١  ١٩,٢٧٦,٨٩٨  حسابات جارية
 ١٤,٩٤٧,٩٣٧  ١٧,١٣٩,٦٣٣  حسابات توفير

 ٢٩,١٩١,٣٣٥  ٣٠,٢٠١,٣٤٨  حسابات االستثمار
 ـــــــــ ـــــــــ  ٢٢٣,٥٩٤  ٢٤٩,٧٧٠  حساب احتياطي تعديل األرباح

  ٦١,٣٢٦,١٤٧  ٦٦,٨٦٧,٦٤٩  =========== ===========   
  :كما يلي للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح   

  
 ١٤٠,٥٩٩  ٢٢٣,٥٩٤  بداية الفترةكما في 

 ـــــــــ ـــــــــ  ٨٢,٩٩٥  ٢٦,١٧٦  الفترةاألرباح خالل  الحصة من
 =========== ===========  ٢٢٣,٥٩٤  ٢٤٩,٧٧٠  نهاية الفترةكما في 

  
  :كاآلتي وحسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي هإجمالي إن توزيع   

  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

  مدققة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٧,٠٧١,٣٩٤  ٩,٢٦٣,٩٧١  القطاع الحكومي
 ٩,٣١٣,٣٥٣  ١٠,٠٣٠,٨٨٨  القطاع العام

 ٥,٢٨٩,٩٩٦  ٤,١٠٢,١٦٣  شركات
 ١,٣٩٩,٥٨٨  ١,١٧٠,٣٧٦   مؤسسات مالية

 ٣٠,٩٢٥,٣٨٠  ٣٤,٢٣٩,٦٢٠  أفراد
 ـــــــــ ـــــــــ  ٧,٣٢٦,٤٣٦  ٨,٠٦٠,٦٣١  شركات صغيرة ومتوسطة الحجم

  ٦١,٣٢٦,١٤٧  ٦٦,٨٦٧,٦٤٩  =========== =========== 
  

رف امصال بعد اقتطاع احتياطيات، التوفيرحسابات  بما في ذلكيقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار   
  .المجموعة من قبل ومتطلبات السيولة والعراق اإلماراتفي  ةالمركزي

  
التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط فقط في حال  يتحمل الخسارةفإن المصرف  االستثمار بودائعفيما يتعلق   

  .العقد، وإال فهي على رب المال أو الموكل
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٣٣ -  

  
  

  مطلوبـات أخرى  ٢٥
 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠
  مدققة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

    ألف درهـم  ألف درهـم  
 ٢٨٣,٦٧٧  ٤٢٤,٢٩٥  دائنون تجاريون

 ٢٤,١٧٢  ٢٢,١٦٠  مبالغ مستحقة لقاء شراء ممتلكات
 ١٦٠,٣٣٥  ١٢٨,٢٦٤  لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 

 ٢١٦,٥٥٩  ٣٨٢,٤٨٩  شيكات بنكية
 ٢٤٥,٨٥٢  ٢٠٩,٦٣٥  مخصصات مكافأة الموظفين ومصروفات أخرى

 ١٧٢,٨١٩  ٩٩,٠٣٣  دائنة محتجزات
 ٥٧,٥٠٣  ٨٨,١١٠  المتعاملينمبالغ مستلمة مقدماً من 

 ١٢٥,٢٨٠  ١٤٧,٣٠٩  مصاريف مستحقة
 ١٠٥,٥٣٢  ١٤٢,٠٤٩  أرباح موزعة غير مطالب بها

 ٨٦,٢٤٨  ١٠٩,٤١٣  إيرادات مؤجلة
 ٤,٨٥٣  ٤,٦٢٩  حساب األعمال الخيرية

 ٦٨٩  ٣,٦٦٨  التبرعاتحساب 
 ٢٨,٥٤٢  ٢٠,٧٢٤  للبدائل الشرعية للمشتقات الماليةالقيمة العادلة السالبة 

 ـــــــــ ـــــــــ  ٣٦٢,٢٦٢  ٣٥٦,٩٠٢  أخرى
  ١,٨٧٤,٣٢٣  ٢,١٣٨,٦٨٠  =========== =========== 

  
  الشق الثاني -وديعة وكالة   ٢٦
  

أودعت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى المصرف ودائع استثمارية  ،٢٠٠٨في ديسمبر 
عرضت الحكومة وفقا لشروط وأحكام خاصة وانسجاما مع متطلبات  بعد إيداع الودائع. سنوات ٥ -  ٣لفترة 

ضمن الشق  اتم تصنيفهيالمركزي الخاصة بكفاية رأس المال، تحويل هذه الودائع إلى رأس مال  المصرف
الثاني لرأس المال، وقد تمت الموافقة على ذلك وفقا لشروط وأحكام خاصة من قبل المساهمين  خالل اجتماع 

 توقيع اتفاقية الوكالة  باالستثمارب ، قام المصرف٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في . ٢٠٠٩مارس  ٢٢غير عادي عقد يوم 
  .من الشق الثاني وديعة وكالةتحويل هذه الودائع إلى  وبناء عليه تم ،الشريعة اإلسالميةالمتوافقة مع 

  
سنوات وفقا لشروط وأحكام  ٧يعتبر رأس مال الوكالة غير مضمون من قبل المصرف، وهو مستثمر لفترة 

وللمصرف الحق في اإلنهاء المبكر الستثمار مبلغ هذه الوكالة من جانبه قبل انتهاء . تفاقية الوكالة باالستثمارا
وتستحق بصفة % ٥,٢٥و % ٤وفقا لشروط معينة، وقد تتراوح األرباح المتوقعة ما بين ) ع سنواتسب(المدة 

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

  
، وبعد الحصول على كافة الموافقات القانونية والحكومية، قام المصرف بإعادة دفع وديعة ٢٠١٣أبريل  ٤ي ف

ألف درهم  ٢,٢٠٧,٤٠٨ قيمتها الشق الثاني للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والبالغة -وكالة 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١بالكامل قبل استحقاقها التعاقدي في 

  
  وات صكوك تمويليةأد  ٢٧

 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  مدققة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهـم ألف درهـم  
   

 ٢,٦٣٤,٦٥٢  ٢,٧٥٤,٣٧٥  اإلصدار الثاني
 =========== ===========  ٤,٤٧٠,٩٠٢  ٤,٥٩٠,٦٢٥   ـــــــــ ـــــــــ  ١,٨٣٦,٢٥٠  ١,٨٣٦,٢٥٠   الثالث اإلصدار
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٣٤ -  

  
  

  )تتمة(أدوات صكوك تمويلية   ٢٧
  

  مليون دوالر ٧٥٠ -اإلصدار الثاني   
بقيمة  الشريعة اإلسالميةمتوافقة مع  ، قام المصرف بعملية إصدار لصكوك متوسطة المدى٢٠١٠خالل نوفمبر   

مليارات دوالر  ٥كثاني إصدار من برنامج بقيمة ) مليون دوالر أمريكي ٧٥٠(ألف درهم  ٢,٧٥٤,٣٧٥
. ٢٠١٥ نوفمبرتنتهي مدة هذه الصكوك في . إن هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. أمريكي

المصرف قام ، ٢٠١٢سمبر دي ٣١كما في  .توزع أرباح هذه الصكوك في حال تحققها وفق معدل ربح ثابت
  .)مليون دوالر أمريكي ٣٢,٦(ألف درهم  ١١٩,٧٢٣ بقيمة إسمية بلغت تمويلية صكوكأدوات بإعادة شراء 

  
  مليون دوالر ٥٠٠ - الثالثاإلصدار   
بقيمة  الشريعة اإلسالميةمتوافقة مع  ، قام المصرف بعملية إصدار لصكوك متوسطة المدى٢٠١١خالل نوفمبر   

مليارات دوالر  ٥إصدار من برنامج بقيمة  كثالث) مليون دوالر أمريكي ٥٠٠(ألف درهم  ١,٨٣٦,٢٥٠
. ٢٠١٦ نوفمبرتنتهي مدة هذه الصكوك في . إن هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. أمريكي

  .ثابت توزع أرباح هذه الصكوك في حال تحققها وفق معدل ربح
  

  بنود العملية  
إلصدار نقل ملكية بعض األصول، بما فيها أصول إجارة مملوكة من قبل المصرف، إلى شركة تتضمن عملية ا  

ر، وهي شركة مملوكة للمصرف، تم إنشاؤها خصيصاً إلصدار المصد - أديب صكوك كومباني ليمتد
يمتلك المصرف حق السيطرة على هذه األصول . إن هذه األصول مملوكة من قبل المستثمرين. الصكوك

  .وستبقى تحت إدارته
  

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

 ٤,٥٩٠,٦٢٥ ويا، والتي قد تسالمشترك في ملكيتها ذه األصولالمتبقية على ه يةدفعات اإليجارال المصدر في
مليون  ١,٢١٧(ألف درهم  ٤,٤٧٠,٩٠٢: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١() مليون دوالر أمريكي ١,٢٥٠(ألف درهم 

  .))دوالر أمريكي
  
  

  المـالرأس   ٢٨
  

 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  مدققة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

  :بهرأس المال المصرح 
  سهم عادي) ألف ٣,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٢(ألف  ٣,٠٠٠,٠٠٠

 =========== ===========  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠  )درهم واحد لكل سهم: ٢٠١٢(بقيمة درهم واحد لكل سهم   
   :رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

  سهم عادي) ألف ٢,٣٦٤,٧٠٦: ٢٠١٢(ألف  ٢,٣٦٤,٧٠٦
     =========== ===========  ٢,٣٦٤,٧٠٦  ٢,٣٦٤,٧٠٦  )درهم واحد لكل سهم: ٢٠١٢(بقيمة درهم واحد لكل سهم    
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٣٥ -  

  
  

  احتياطيات أخرى  ٢٩
  

 
التغيرات المتراكمة 

 في القيم العادلة
 احتياطي إعادة

 األراضي تقييم
احتياطي تغيرات 
 اإلجمالي احتياطي التحوط العمالت األجنبية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

  )٨٦,٠٥٠(  )٢٧,٥٢١(  )٧٣,٣٥٠(  ١٤٣,٠٠٠   )١٢٨,١٧٩(  مدققة -  ٢٠١٣يناير  ١كما في 
            

  من تقييم اإلستثمارات المدرجة الخسارةصافي 
 )٤,٥٥٤( -  -  -  )٤,٥٥٤(  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 )٧٤,٦٧٣( -  )٧٤,٦٧٣( -  -  عملية تحويل للعمليات األجنبيةتحويل الناتجة عن الفروقات 
  ٤,٠٣٣   -   ٤,٠٣٣   -   -   التحوط في العمليات األجنبية الربح من

 ٨,٨٩٦  ٨,٨٩٦   -   -   -  في القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقدية الربح
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

 )١٥٢,٣٤٨( )١٨,٦٢٥( )١٤٣,٩٩٠( ١٤٣,٠٠٠  )١٣٢,٧٣٣( غير مدققة - ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في 
 ========= ========= ========= ========= ======== 
            

 )٢٨,٠٤٣( )١٩,٥٧٨( ١٣,٥٦٥  ١٤٣,٠٠٠  )١٦٥,٠٣٠(  مدققة -  ٢٠١٢يناير  ١كما في 
  بالقيمةصافي الربح من تقييم استثمارات مدرجة 

  ٤,٠٣٩   -   -   -   ٤,٠٣٩   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 )١,٩٥٣( -  )١,٩٥٣( -  -  األجنبيةتحويل الناتجة عن عملية تحويل للعمليات الفروقات 

  ١,٩٥٣   -   ١,٩٥٣   -   -   من التحوط في العمليات األجنبية الربح
 )٤,٨١٦( )٤,٨١٦(  -   -   -  من تحوط التدفقات النقدية في القيمة العادلة الخسارة

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 )٢٨,٨٢٠( )٢٤,٣٩٤( ١٣,٥٦٥  ١٤٣,٠٠٠   )١٦٠,٩٩١(  غير مدققة - ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في 

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

 صكوك الشق األول    ٣٠
  

 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  مدققة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٣,٦٢٩,١٦٥  ٣,٦٣١,٠٠١  صكوك الشق األول
 ــــــــــ ــــــــــ  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠   حكومة أبوظبي –صكوك الشق األول 

   ٥,٦٢٩,١٦٥  ٥,٦٣١,٠٠١  =========== =========== 
  

  صكوك الشق األول  
اإلسالمية من الشق األول متوافقة مع الشريعة  المصرف بعملية إصدار لصكوكقام ، ٢٠١٢ نوفمبر 19في   

تم اصدار هذه الصكوك بعد موافقة . )دوالر أمريكي مليار ١(ألف درهم  ٣,٦٧٢,٥٠٠بقيمة ") الصكوك("
 ٣٠كما في . ٢٠١٢اكتوبر  ٢١مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي الذي انعقد في 

مليون دوالر  ١١,٣(ألف درهم  ٤١,٤٩٩، قام المصرف بإعادة شراء صكوك بقيمة اسمية بلغت ٢٠١٣ يونيو
تكلفة اإلصدار  تكبدتم . ))مليون دوالر أمريكي ١١,٨(ألف درهم  ٤٣,٣٣٥: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( )أمريكي
  .ألف درهم ٣٧,٢٨١البالغة 
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  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٣٦ -  

  
  

 )تتمة( صكوك الشق األول    ٣٠
  

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

تكون هذه الصكوك قابلة  .مباشرة من غير ضمان من جانب المصرف وفقاً لشروط وأحكام المضاربة الشرعية
أو أي تاريخ ") تاريخ اإلسترداد األولي(" ٢٠١٨اكتوبر  ١٦الفترة المنتهية في  دلالسترداد من قبل المصرف بع
 وتدفع بشكل نصف %٦,٣٧٥هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربة ربح يكون و دفع للربح وفقاً لحاالت معينة،

الفترة ربح المتوقع بعد السنوات، ويقدر  ستالمكونة من  يةخالل الفترة األولأشهر  ٦في نهاية كل سنوي 
في بيان  ةالموزع سيتم إظهار دفعات األرباح%. ٥,٣٩٣ متوقع من زائداً هامش سنوات ٦يبور إب يةاألول

  .الموحد ساهمينالتغيرات في حقوق الم
  

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

اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية ) أ: (األحداث التي تستوجب عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف
أي أوراق مالية  بأي وسيلة كانت علىاالسترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو اإلستحواذ ) ب(أرباح، أو 

مساوية للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق  أخرى جهة إصدارحقوق ملكية ل أي خاصة بالمصرف أو
المالية التي تنص بنودها على إلزامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه 

  .المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتينالحاالت ، القيام بتوزيع أرباح 
  

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

لصالح دائرة المالية لحكومة إمارة ") الحكومية الصكوك("المصرفية، أصدر المصرف صكوك من الشق األول 
من قبل المساهمين  الحكومية تمت الموافقة على إصدار هذه الصكوك. مليار درهم ٢أبوظبي بقيمة اسمية بلغت 

  .٢٠٠٩مارس  ٢٢خالل االجتماع الغير عادي والذي عقد يوم 
  

تشتمل هذه الصكوك على . يوجد لها تاريخ استرداد معين دائمة حيث أنه ال الحكومية تعتبر هذه الصكوك  
تكون هذه  .مباشرة من غير ضمان من جانب المصرف وفقاً لشروط وأحكام المضاربة الشرعيةالتزامات 
 الربح المتوقع لهذه الصكوكيكون و قابلة لالسترداد من قبل المصرف وفقاً لحاالت معينة، الحكومية الصكوك
توقع بعد هذه السنوات سنوياً خالل الفترة األولى المكونة من خمس سنوات، ويقدر الربح الم% ٦هو  الحكومية

. وسيتم توزيع األرباح المحققة على شكل نصف سنوي%. ٢,٣شهور زائداً هامش  ٦الخمس األولى بإيبور 
  .الموحد المساهمينفي بيان التغيرات في حقوق  الموزعة سيتم إظهار دفعات األرباح

  
وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر  ربةعلى المضا يحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي أرباح  

في حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم بتوزيع األرباح أو في حال األحداث . هذا الحدث تخلفاً عن سدادها
اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو ) أ: (التي تستوجب  عدم قيامه بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف

أو إلغاء أو تخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جهة إصدار مساوية االسترداد أو شراء ) ب(
للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق 

  .مرتين متتاليتين ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة
  

    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٣٧ -  

  
  

  التزامات ومطلوبات طارئة  ٣١
  

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 اإلسالميةبالتزامات مثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت ائتمانية إسالمية تت  

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

  .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 

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

  :الرأسمالية األخرى
  

 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  مدققة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

   المطلوبات الطارئة
 ١,٩٠٦,٨٥٠  ٢,١٤٧,٧٠٢  خطابات االعتماد

 ٨,٥٨٤,٣٨٦  ٨,١٨٣,٣٠٧  ضمانخطابات 
    ـــــــــ ـــــــــ  ١٠,٩١٠,٤٣٢  ١١,١٥٤,١٤٢   ـــــــــ ـــــــــ  ٤١٩,١٩٦  ٨٢٣,١٣٣  أوراق قبول
   االلتزامات

 ٧٠٥,٨١٢  ٢٥١,٨٩٤  التزامات التسهيالت الغير مسحوبة
 ٢٥٦,١٥٩  ١٤٧,٧٤١  التزامات لمصاريف رأسمالية مستقبلية

    ـــــــــ ـــــــــ  ٢,٣٦١,٩١٩  ١,٦٨٦,٣٨٩   ـــــــــ ـــــــــ  ١,٣٩٩,٩٤٨  ١,٢٨٦,٧٥٤  قيد التطوير عقارية وعقاراتاستثمارات 
  ١٣,٢٧٢,٣٥١  ١٢,٨٤٠,٥٣١  =========== =========== 

  
  

  النقدية وشبه النقدية  ٣٢
  

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ٨,٠٤٨,٦٢٠  ١٠,٨٠٥,١٥١  نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل
  األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالمية

 ٣,٠٦٧,٥٦٣  ٢,٦٧٥,٥٨٧  أخرى، قصيرة األجل  
 ٣,٧٨٥,٠٥٤  ٦,٧٩٧,٤٥٥  مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

 ـــــــــ ـــــــــ  )٨٢٣,٧٣١( )٤,٥٣٥,٦١٢( لمؤسسات مالية، قصيرة األجل مبالغ مستحقة
  ١٤,٠٧٧,٥٠٦  ١٥,٧٤٢,٥٨١  =========== =========== 

   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٣٨ -  

  
  

  ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع   ٣٣
  

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

إن جميع التمويالت . العالقة ذوبناء على تقييم المصرف لمخاطر االئتمان للطرف ) األسهم والصكوك(المالية 
  .نشطة وخالية من أي مخصص لالنخفاض

  
مالت بين المصرف وشركائه التابعة التي تمثل أطراف ذات عالقة، قد تم حذفها في عملية إن األرصدة والمعا  

  .توحيد البيانات المالية ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح
  

إن معدالت الربح المحققة على األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية وتمويل العمالء   
 %٩إلى صفر :  ٢٠١٢يونيو  ٣٠( %٩قد تراوحت من صفر إلى  الفترةذات عالقة خالل المقدمة إلى أطراف 

  ).في السنة
  

إن معدالت الربح المدفوعة على مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية وودائع العمالء الموضوعة من أطراف ذات   
في  %٢,٣ صفر إلى: ٢٠١٢يونيو  ٣٠(في السنة  %٢,٣قد تراوحت من صفر إلى  الفترةعالقة خالل 

  ).السنة
  

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

 
 مساهم رئيسي

أعضاء مجلس 
 المجموع   آخرون شركات زميلة  اإلدارة 

 ألف درهـم  ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
           

      غير مدققة -  ٢٠١٣يونيو  ٣٠
  وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن  الدخل

 ========== ======= ======= ======= =======  ٤٥٣  -  ٤٥٣  -  -  مؤسسات مالية  
  من المرابحة، المضاربة، الدخل

 ========== ======= ======= ======= =======  ١٠٠,٥٦٥  ٧٠,٦٥٨  -  ٥٢٩  ٢٩,٣٧٨  اإلجارة  وتمويالت إسالمية أخرى  
 ========== ======= ======= ======= =======  ٢٤٣  -  -  ٢٤٣  -  المصاريف التشغيلية

 ========== ======= ======= ======= =======  ٢٩٣  ١١٧  ١٠٦  ٢٠  ٥٠  األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك
  

      غير مدققة -  ٢٠١٢ يونيو ٣٠
  وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن  الدخل

 ========== ======= ======= ======= =======  ١,٥٠٦  -  ١,٥٠٦  -  -  مؤسسات مالية  
  من المرابحة، المضاربة، الدخل

 ========== ======= ======= ======= =======  ١١٩,٩٠٠  ٧٥,٤٣٦  -  ٢٩٩  ٤٤,١٦٥  اإلجارة  وتمويالت إسالمية أخرى  
 ========== ======= ======= ======= =======  ٢١٦  -  -  ٢١٦  -  المصاريف التشغيلية

 ========== ======= ======= ======= =======  ٢٥٣  ٦٧  ١٢٩  ٢٠  ٣٧  األرباح الموزعة للمودعين وحاملي الصكوك
  

   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٣٩ -  

  
  

  )تتمة(طراف ذات العالقة األالمعامالت مع   ٣٣
  

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

 
 مساهم رئيسي

أعضاء مجلس 
 المجموع  آخرون شركات زميلة  اإلدارة 

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
           

      غير مدققة -  ٢٠١٣يونيو  ٣٠
      
  لدى مصارف الةوكودائع الاألرصدة و  
 ١,٢٧٣,٢٧٤  -  ١,٢٧٣,٢٧٤  -  -  ومؤسسات مالية أخرى إسالمية   
   تمرابحة، مضاربة ، إجارة وتمويال  
 ٥,٥٦٦,٠٥٠  ٣,١٥٥,٤١٩  -  ٢٤,٩٨٦  ٢,٣٨٥,٦٤٥  إسالمية أخرى    
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ١٨٤,٧٤٠  ١٨٣,٦٢٥  ١,١١٥  -  -  موجودات أخرى  
  ٧,٠٢٤,٠٦٤  ٣,٣٣٩,٠٤٤  ١,٢٧٤,٣٨٩  ٢٤,٩٨٦  ٢,٣٨٥,٦٤٥  ========= ========= ========= ========= ========= 
      
 ٤٢,٢١٣  -  ٤٢,٢١٣  -  -  مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة   
 ١٧٢,٧٠٣  ٩٧,٠٩٣  ٣٢,١٠٠  ١٨,٩٢٦  ٢٤,٥٨٤  حسابات المودعين  
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ٣٥٤  ٨٧  ١٧٧  ٨٦  ٤  مطلوبات أخرى  
  ٢١٥,٢٧٠  ٩٧,١٨٠  ٧٤,٤٩٠  ١٩,٠١٢  ٢٤,٥٨٨  ========= ========= ========= ========= ========= 
      

   ========= ========= ========= ========= =========  ٨٣  ٨٣  -  -  -  مسحوبةالتزامات ومطلوبات طارئة غير 
      مدققة -  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
      
  مصارفلدى  الةوكودائع الاألرصدة و  
 ١,٤٧٦,٢٥٠  -  ١,٤٧٦,٢٥٠  -  -  ومؤسسات مالية أخرى إسالمية   
   تمرابحة، مضاربة ، إجارة وتمويال  
 ٥,٥٠٨,٠٣٨  ٣,١٤٠,٩٠١ -  ١٠,٨٧٠  ٢,٣٥٦,٢٦٧  إسالمية أخرى    
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ١٨٤,٧٣٢  ١٨٣,٦٢٥  ١,١٠٧  -  -  موجودات أخرى  
  ٧,١٦٩,٠٢٠  ٣,٣٢٤,٥٢٦  ١,٤٧٧,٣٥٧  ١٠,٨٧٠  ٢,٣٥٦,٢٦٧  ========= ========= ========= ========= ========= 
      
 ٤,١٥٥  -  ٤,١٥٥  -  -  مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة   
 ١٥٦,٧٣٩  ٩١,٦٣٣  ٢٨,٣٨٢  ٨,٨١٧  ٢٧,٩٠٧  حسابات المودعين  
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ٢٣٨  ٣٢  ٢٠٠  ٢  ٤  مطلوبات أخرى  
  ١٦١,١٣٢  ٩١,٦٦٥  ٣٢,٧٣٧  ٨,٨١٩  ٢٧,٩١١  ========= ========= ========= ========= ========= 
      

   ========= ========= ========= ========= =========  ٨٣  ٨٣  -  -  -  مسحوبةالتزامات ومطلوبات طارئة غير 
إن المصرف ومساهمه الرئيسي يمتلكان حصة مسيطرة في البنك الوطني للتنمية في مصر، وهناك اتفاقية   

  ).١٩إيضاح (رسمية للسيطرة المشتركة لهذا االستثمار 
  
  

   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٤٠ -  

  
  

  )تتمة(طراف ذات العالقة األالمعامالت مع   ٣٣
  

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

  
الستة أشهر المنتهية  

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
الستة أشهر المنتهية 

 ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
   

 ١٤,٠٣٠  ١٤,٨٣٥  أخرىرواتب ومكافآت 
 ـــــــــ ـــــــــ  ١,٣٢٩  ١,٤٠٢  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  ١٥,٣٥٩  ١٦,٢٣٧  =========== =========== 
  

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

  
 قد تمترهم ألف د ٤,٢٠٠تبلغ  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إن   
خالل سنة  .٢٠١٣مارس  ٢٨في التي انعقدت السنوية  العمومية الجمعيةالمساهمين في عليها من قبل لموافقة ا

لمجلس اإلدارة بعد موافقة  ٢٠١١ديسمبر  ٣١المنتهية في سنة الألف درهم متعلقة ب ٤,٢٠٠ تم دفع ،٢٠١٢
  .٢٠١٢أبريل  ٤التي انعقدت في السنوية  العموميةالمساهمين في الجمعية 

  
  

   معلومات القطاعات  ٣٤
  

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

هي لغرض تحديد اإلمكانات وتقييم األداء،  صرفالمالمعلومات المقدمة إلى صانعي القرارات المتعلقة بعمليات 
  .منتجات وخدمات ألسواق مختلفة والتي تقدمللمصرف  التالية االستراتيجية على أساس الوحدات

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

بطاقات االئتمان اإلسالمية، خدمات التحويل وخدمات التمويل  اإلجارة، المرابحة، ،تزويد المتعاملين بالتمويل
  .التجاري

 
يقوم هذا القطاع بالتعامل مع خدمات التمويل واإليداع والحسابات الجارية  -  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

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

  .ستثماريةعمليات التمويل للمصرف باستخدام خدمات اإليداعات اال
  

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

   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٤١ -  

  
  

  )تتمة( معلومات القطاعات  ٣٤
  

والغير مدرجة ة الشركات التابعو الفروع الخارجية القطاع المكتب الرئيسي،يمثل هذا  - القطاعات األخرى  
  .أعاله وتشمل أيضاً المصاريف غير الموزعة

  
تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات بشكل منفصل بهدف أخذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد   

  . يتم تقييم أداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية. وتقييم األداء



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية ة المالي إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٤٢ -  

  
  

  )تتمة( معلومات القطاعات  ٣٤
  

  :كاآلتي ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في  للفترةكانت معلومات القطاعات   
  
 

خدمات مصرفية 
 وتجارية 

خدمات مصرفية 
 للشركات

خدمات مصرفية 
 المجموع قطاعات أخرى خدمات عقارية أسواق المال خاصة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        اإليرادات والنتائج

        
 ١,٨٦٩,٥٨٦  )٢٢,١٤٨( )١٤,٥٠٥( ١٥,٣٨٨  ١٢٠,١٠٦  ٥٣١,٦٦٩  ١,٢٣٩,٠٧٦  إيرادات القطاع، صافي

 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  )٧٩٢,٨٠٦( )٥١,٤١٤( )٣٣,٣١٧( )٢٩,٥٨٤( )٤٥,٥٢١( )١٠٣,٧١٦( )٥٢٩,٢٥٤( مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض، صافي
 ١,٠٧٦,٧٨٠  )٧٣,٥٦٢( )٤٧,٨٢٢( )١٤,١٩٦( ٧٤,٥٨٥  ٤٢٧,٩٥٣  ٧٠٩,٨٢٢  )هامش(أرباح العمليات 

 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  )٣٦٥,٣٤٩( )٧,٣٨٥( )٦٧,٨٣٢( ٤,٢٨٤  )٢٦,٦٥٦( )١٥٩,٣١٢( )١٠٨,٤٤٨( مخصص االنخفاض، صافي
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ٧١١,٤٣١  )٨٠,٩٤٧( )١١٥,٦٥٤( )٩,٩١٢( ٤٧,٩٢٩  ٢٦٨,٦٤١  ٦٠١,٣٧٤  الفترة) خسائر(أرباح 

 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  )١,٢٢٠( )٦٦١( -  )٥٥٩( -  -  -  مسيطرة غير الحقوق الملكية 
 =========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  ٧١٠,٢١١  )٨١,٦٠٨( )١١٥,٦٥٤( )١٠,٤٧١( ٤٧,٩٢٩  ٢٦٨,٦٤١  ٦٠١,٣٧٤  المتعلقة بمساهمي المصرف الفترة) خسائر(أرباح 

        
        الموجودات

 =========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  ٩٠,٧٤٢,٠٩٦  ٢,٠٧٣,٤٥٣  ٢,٦٢٢,٠٤٤  ٢٧,٣٠٧,٨٨٣  ٥,٦١٠,٣٨٠  ٢٣,٩١٩,٥٦٥  ٢٩,٢٠٨,٧٧١  موجودات القطاع
        المطلوبات

 =========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  ٧٨,٢٠٨,١٠٦  ١,٠٥٧,٠٣١  ٢٧٥,٧٢٦  ١٩,١٠٧,٤١٤  ٤,٩٦٠,١٧٠  ١٦,٩٩٦,٩٥٠  ٣٥,٨١٠,٨١٥  مطلوبات القطاع
  

    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية ة المالي إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٤٣ -  

  
  

  )تتمة( معلومات القطاعات  ٣٤
  

  :كاآلتي ٢٠١٢يونيو  ٣٠المنتهية في  للفترةكانت معلومات القطاعات   
  
 

خدمات مصرفية 
 وتجارية 

خدمات مصرفية 
 للشركات

خدمات مصرفية 
 المجموع قطاعات أخرى خدمات عقارية أسواق المال خاصة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        اإليرادات والنتائج

        
 ١,٧٥٧,٥٢٩  ٨,٣٧٤  )١٩,٥٧١( ٣٨,٢٤٧  ١٠٧,٧٣٦  ٥٠٩,٩٧١  ١,١١٢,٧٧٢  إيرادات القطاع، صافي

 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  )٧٥٤,٩٠٩( )٣٥,٨١٣( )٣٧,٤٣٤( )٢٩,٩٥٠( )٤٦,٦٣٩( )١٠٥,٠٢٩( )٥٠٠,٠٤٤( مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض، صافي
 ١,٠٠٢,٦٢٠  )٢٧,٤٣٩( )٥٧,٠٠٥( ٨,٢٩٧  ٦١,٠٩٧  ٤٠٤,٩٤٢  ٦١٢,٧٢٨  )هامش(أرباح العمليات 

 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  )٣٧٢,٦٧٩( )٢٠٨( )٧٦,٧٥٨( -  )٦٢,٥٧٥( )١٣٤,٢٨٩( )٩٨,٨٤٩( مخصص االنخفاض، صافي
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ٦٢٩,٩٤١  )٢٧,٦٤٧( )١٣٣,٧٦٣( ٨,٢٩٧  )١,٤٧٨( ٢٧٠,٦٥٣  ٥١٣,٨٧٩  الفترة) خسائر(أرباح 

 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  )٤٩٤( )٢٦٤( -  )٢٣٠( -  -  -  مسيطرة غير الحقوق الملكية 
 =========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  ٦٢٩,٤٤٧  )٢٧,٩١١( )١٣٣,٧٦٣( ٨,٠٦٧  )١,٤٧٨( ٢٧٠,٦٥٣  ٥١٣,٨٧٩  المتعلقة بمساهمي المصرف الفترة) خسائر(أرباح 

        
        الموجودات

 =========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  ٧٨,٨٥٦,٩٠٤  ١,٢٧١,٧٥٠  ٢,٦٣٩,١١١  ٢٢,٤٣٥,٧٤٧  ٥,٨٣٠,٣١٢  ٢٠,٣٨٢,٩٠٣  ٢٦,٢٩٧,٠٨١  موجودات القطاع
        المطلوبات

 =========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  ٧٠,٢٥١,٤٦١  ٣٧٤,٨٣٢  ٢٤٨,١٤٥  ١٦,٠٨٨,٩٩٦  ٧,٨٥٥,٩٦٢  ١٦,٥١٩,١١١  ٢٩,١٦٤,٤١٥  مطلوبات القطاع
  

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

بما أن عمليات المجموعة داخل . والشركات الزميلة والتابعة خارج الدولة ، قطر والسودانالعراق فروعالمصرف الصادرة من  بعملياتوالتابعة داخل الدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة 
ل ومطلوبات المجموعة ، لذلك لم يتم اإلفصاح عن الدولة تمثل األغلبية الكبرى من ايرادات المجموعة ، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمالي أصو

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



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية ة المالي إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٤٤ -  

  
  

  الماليةإدارة المخاطر   ٣٥
  

أقصى يظهر الجدول . مبالغ المقاصة وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدتالية 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 واستثماراتاألمخاطر /تعرضات لمخاطر االئتمانال

  .ول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةح ٣١اإلفصاح عنها في إيضاح 
  

 
أرصدة وودائع الوكالة مع بنوك 

 استثمارات   تمويالت إجارة مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية ومؤسسات مالية أخرى

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 
  مدققة
ديسمبر  ٣١

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٢
  مدققة
ديسمبر  ٣١

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٢
  مدققة
ديسمبر  ٣١

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٢
  مدققة
ديسمبر  ٣١

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٢
  مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
                     

           خاضع النخفاض القيمة بصورة فردية
 ١٢,٨٠٢  ١٢,٨٠٢  ١,٤٩١,٢٤٠  ٧٢٦,١٨٦  ٥٠١,٧٥٣  ٣٦٧,٤٧٣  -  -  -  -  تسهيالت متعثرة

 ٩١,٨١٣  ٩١,٨١٣  ٤٦٥,٠٧٦  ١,٣٩٧,٤٣٨  ٩١٢,٢٣١  ٧٤٧,٢٢١  -  -  -  -  مشكوك في تحصيلها
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  -  -  ٢٢٢,٥٦٧  ٢٤٩,٠٧٠  ٨٦٠,١٤٨  ١,٠٢٥,٤٦٣  ١٢٩,٨١١  ١٦٨,٦٩٧  -  -  خسائر

 ١٠٤,٦١٥  ١٠٤,٦١٥  ٢,١٧٨,٨٨٣  ٢,٣٧٢,٦٩٤  ٢,٢٧٤,١٣٢  ٢,١٤٠,١٥٧  ١٢٩,٨١١  ١٦٨,٦٩٧  -  -  القيمة اإلجمالية
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  )٨١,٣٠٨( )٨١,٣٠٨( )٦٩٣,٦٥٥( )٧٥٤,٣٣٧( )١,٥٨٨,٣٧٥( )١,٦٧٠,٧١٧( )١٢٩,٨١١( )١٦٥,٦٧٠( -  -  مخصص محدد النخفاض القيمة

  -  -  ٢٣,٣٠٧  ٢٣,٣٠٧  ١,٤٨٥,٢٢٨  ١,٦١٨,٣٥٧  ٦٨٥,٧٥٧  ٤٦٩,٤٤٠  -  ٣,٠٢٧ 
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
           

           مستحق الدفع وغير منخفضة
  -   -   ١٤٤,٩٤١   ١٥١,٥٨١   ٩٧,٢٤٩   ٨٩,٣٥٧   -   -   -   -   يوماً ٩٠أقل من 

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ   -   -   ١,٠٦٣,٦٦١   ١,٠٤٧,٤٦٦   ١٤٨,٠٣٣   ١٣٠,١٩١   -   -   -   -   يوماً ٩٠أكثر من 
 

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  -  -  ١,٢٠٨,٦٠٢  ١,١٩٩,٠٤٧  ٢٤٥,٢٨٢  ٢١٩,٥٤٨  -  -  -  - 
           

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ٤,٢٣١,٨٤١  ٥,٥٨٢,٨٢٧  ٢٤,٩٥٨,٧٢٢  ٢٨,٦٦٦,٧٩٥  ٢٣,٤٢٨,٨٢٣  ٢٤,٨٧٧,٩٨٨  ٩,٧٥٤,٩٣٧  ٦,٩٥٩,٧٦٩  ٤,١٢١,٤٨٠  ٢,٨٣١,١٣٧  منخفض غير الدفع أو غير مستحق
           

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  -  -  )٤٠٧,٦١٤( )٤٤٤,٨٧٤( )٤٠٨,٠٨٥( )٤١٤,٠٦١( -  -  -  -  النخفاض القيمةمخصص جماعي 
           

 ٤,٢٥٥,١٤٨  ٥,٦٠٦,١٣٤  ٢٧,٢٤٤,٩٣٨  ٣١,٠٣٩,٣٢٥  ٢٣,٩٥١,٧٧٧  ٢٥,١٥٢,٩١٥  ٩,٧٥٤,٩٣٧  ٦,٩٦٢,٧٩٦  ٤,١٢١,٤٨٠  ٢,٨٣١,١٣٧  القيم المرحلة
 ========== ========== ========== ========== ========== ========= ========= ========== ========= ========== 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عامة مساهمة كةشر – اإلسالمي أبوظبي مصرف
  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٤٥ -  

  
  

  كفاية رأس المال  ٣٦
  

 ٣٠المنتهيتين في  للفترة والسنةإن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة 
، استوفت المجموعة كل المتطلبات الفترتينخالل هاتين . على التوالي ٢٠١٢ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٣ يونيو

  .الخارجية لقوانين رأس المال
  

 ٢بازل  

 ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  مدققة 

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١
 ألف درهـم ألف درهـم 

      الشق األول
 ٢,٣٦٤,٧٠٦  ٢,٣٦٤,٧٠٦  رأس المال

 ١,٧٥٦,٦٧٩  ١,٧٥٦,٦٧٩  احتياطي قانوني
 ٧٣٩,٠٣٠  ٧٣٩,٠٣٠  احتياطي عام

  ٤٠٠,٠٠٠   ٤٠٠,٠٠٠   احتياطي مخاطر االئتمان
 ١,١٨٩,٥١١  ١,٧٣٩,٩٢٧  أرباح محتجزة

 ٦٠٠,٦١٦  -  توزيعات أرباح مقترحة
 ٤,٤٥٠  -  أرباح مقترح توزيعها لألعمال الخيرية 

 )٧٣,٣٥٠( )١٤٣,٩٩٠(  احتياطي تحويل العمالت األجنبية
 ٥,٦٢٩,١٦٥  ٥,٦٣١,٠٠١  صكوك الشق األول

 ـــــــــ ـــــــــ  ٥٣,٧٧٥  ٥٤,٩٩٥  مسيطرةالغير حقوق الملكية 
 

 ١٢,٦٦٤,٥٨٢  ١٢,٥٤٢,٣٤٨ 
 ـــــــــ ـــــــــ   )٣٨٣,٠١٣(  )٣٥٥,٠٧٨( لرأس مال الشق األول خصومات

 =========== ===========   ١٢,٢٨١,٥٦٩   ١٢,١٨٧,٢٧٠   إجمالي الشق األول
   الشق الثاني

 ١,٧٦٥,٩٢٦  -  الشق الثاني –رأس مال الوكالة 
 )١٥٥,٧٠٠( )١٥١,٣٥٨( التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

 ـــــــــ ـــــــــ  ٧٦٤,٠٦١  ٨٣٢,٠٦١  التمويليةمخصص انخفاض جماعي للموجودات 
 

 ٢,٣٧٤,٢٨٧  ٦٨٠,٧٠٣ 
 ـــــــــ ـــــــــ  )٣٨٣,٠١٣( )٣٥٥,٠٧٨( خصومات الشق الثاني لرأس المال

 ـــــــــ ـــــــــ  ١,٩٩١,٢٧٤  ٣٢٥,٦٢٥  الثانيإجمالي الشق 
      =========== ===========  ١٤,٢٧٢,٨٤٣  ١٢,٥١٢,٨٩٥  مجموع أساس رأس المال
   معدل مخاطر الموجودات

 ٦١,١٢٤,٨٥٩  ٦٦,٥٦٤,٨٥٧  مخاطر االئتمان  
 ١,٧٣٩,٤٧٠  ١,٤٨٢,٦١٩  مخاطر السوق  
 ــــــــ ــــــــ  ٣,٧٥٨,٣٧٠  ٤,١٩٣,٩٣٦  مخاطر العمليات  

      ========== ==========  ٦٦,٦٢٢,٦٩٩  ٧٢,٢٤١,٤١٢  مجموع معدل مخاطر الموجودات
   نسب رأس المال

 ========== ==========  %٢١,٤٢  %١٧,٣٢  مخاطر الموجودات من مجموع معدلمجموع رأس المال النظامي كنسبة 
   

 ========== ==========  %١٨,٤٣  %١٦,٨٧  مخاطر الموجودات مجموع معدلالشق األول كنسبة من  مجموع
  

% ١٢تخطت الحد األدنى المطلوب من  ٢، إن كفاية رأس المال حسب مقررات بازل ٢٠١٣ يونيو ٣٠لغاية   
  .، تماشياً مع تعليمات المصرف المركزي في اإلمارات العربية المتحدة%)١٢: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(
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  المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠

- ٤٦ -  

  
  

  توزيعات األرباح  ٣٧
  

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١من رأس المال المدفوع للسنة المنتهية في % ٢٥,٤توزيعات األرباح النقدية بقيمة  تم دفع  
الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة  للمساهمين بعد أن تمألف درهم  ٦٠٠,٦١٦وتبلغ 

  .٢٠١٣ مارس ٢٨السنوي الذي أقيم في 
  

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١من رأس المال المدفوع للسنة المنتهية في % ٢٤,٤٢توزيعات األرباح النقدية بقيمة  تم دفع  
الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي أقيم  بعدألف درهم،  ٥٧٧,٥٤٦وتبلغ 

  .٢٠١٢ابريل  ٤في 
  
  

  موسمية النتائج  ٣٨
  

هذه البيانات المالية . تجعل الدخل والمصروف يتحققان من دون أي تأثير موسميإن 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
  


