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عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

.المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتهذهمنجزءًا٣٩إلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
-٢-

الموحدالمرحليبيان الدخل
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو٣٠المنتهية في أشهرستةوالالثالثة أشهر

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةاليونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح
اإليرادات التشغيلية

الدخل من المرابحة والمضاربة والوكالة مع
٢٥,٧٥١١٤,٢٤١٥٠,٣٨٤٢٦,٤٢٤مؤسسات مالية

الدخل من المرابحة والمضاربة واإلجارة
٥١,٠٦٣,٦٤٥١,٠٤١,٥٤٢٢,١٢٩,٠٣٠٢,١٢٣,٨٨٠والتمويل اإلسالمي اآلخر من العمالء

إيرادات من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالتكلفة 
٨٥,٩٤٨٩٢,٩١٦١٥٥,٢٨٨١٨٠,٢٠٦المطفأة 

٦٢١,٥٢٣٢٠,٥٥٠٥٧,٠٤٢٤٩,٠١٦إيرادات من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة
١٣,٦٢٧١٠,٢٣١٢٣,٩٣٥١٣,٣٥٨الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف

٧٢٤٦,٤٤٤٢٧٣,٦٥٧٤٧٧,٧٤٢٤٩٩,٠٢٧الرسوم والعموالت، صافيإيرادات 
٥٨,٨٨٨٧٦,٨٢٣١١٩,٣٨٠١٤٨,٢٦٨إيرادات صرف العمالت األجنبية

٢,٧٣٦٥,٥٠٣٥,٢٥٢٩,٦٤٩إيرادات من استثمارات عقارية
٦,٥٩٧٩,٧٨٢١٢,٦٥٥٩,٨٦١إيرادات أخرى

١,٥٢٥,١٥٩١,٥٤٥,٢٤٥٣,٠٣٠,٧٠٨٣,٠٥٩,٦٨٩

المصاريف التشغيلية
)٦٩٩,٤٨٨()٧٢٤,٢٧٩()٣٤٩,٦٧٣()٣٦٥,٧٩٠(٨تكاليف الموظفين

)٤٤٥,١٩٥()٣٩٤,١٧٧()٢٢٢,١٦٣()١٩٣,٧٤٥(٩مصاريف عمومية وإدارية
)٨٣,٤٧٣()١٠٢,٥٣٠()٤١,٧٣١()٥١,٥٢٠(االستهالك

)٢٧,١٩٢()٢٧,١٥١()١٣,٦٥١()١٣,٦٥١(٢٤إطفاء موجودات غير ملموسة
)٣٨٠,٧٦٩()٣١٥,٢٢٢()٢١٦,٤١٨()١٦٥,٣٣٣(١٠مخصص االنخفاض في القيمة، صافي

)١,٦٣٦,١١٧()١,٥٦٣,٣٥٩()٨٤٣,٦٣٦()٧٩٠,٠٣٩(

الربح من العمليات، قبل التوزيع للمودعين
٧٣٥,١٢٠٧٠١,٦٠٩١,٤٦٧,٣٤٩١,٤٢٣,٥٧٢وحملة الصكوك

)٢٧٧,٥٩١()٣٠١,٩١٢()١٣٧,٢٦٣()١٦٠,٢٩٦(١١التوزيع للمودعين وحملة الصكوك

٥٧٤,٨٢٤٥٦٤,٣٤٦١,١٦٥,٤٣٧١,١٤٥,٩٨١الربح للفترة قبل الزكاة والضريبة

)١٦,٩٠٨()٢,٣٩٤()١٢,٧٤٤()٢,١٣٩(الزكاة والضريبة

٥٧٢,٦٨٥٥٥١,٦٠٢١,١٦٣,٠٤٣١,١٢٩,٠٧٣الزكاة والضريبةالربح للفترة بعد 

العائد إلى:
٥٧٢,٥٣٠٥٥١,٣١٢١,١٦٢,٧٠٢١,١٢٨,٢٣٩حاملي أسهم المصرف
١٥٥٢٩٠٣٤١٨٣٤الحقوق غير المسيطرة

٥٧٢,٦٨٥٥٥١,٦٠٢١,١٦٣,٠٤٣١,١٢٩,٠٧٣

األرباح األساسية والمخفضة للسهم الواحد العائدة  
١٢٠,١٣١٠,١٢٥٠,٣١٧٠,٣٠٧إلى األسهم العادية (درهم)
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الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةوالالثالثة أشهر

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةاليونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

درهـمألفدرهـمألفدرهـمألفدرهـمألفاتإيضاح

٥٧٢,٦٨٥٥٥١,٦٠٢١,١٦٣,٠٤٣١,١٢٩,٠٧٣الربح للفترة بعد الزكاة والضريبة

الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر

تصنيفها إلى بيان الدخل الموحدالبنود التي لن يتم إعادة 

العادلةصافي الحركة في تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة
)١٧٧()١,٦٩٣(-)١,٦٩٣(٢٩من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٤,٩٠٠()٤,٩٠٠()٤,٩٠٠(-٣٤مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل الموحدالبنود التي قد يتم إعادة 

الصكوك اإلسالميةاالستثمار فيصافي الحركة في تقييم
-)٣٣,٣٠٩(-)٨,٦٣٧(٢٩المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)٢٢,٣٠٢()٧٨,٢٧٤(١٠,٩١٨)٦,٧٥٧(٢٩فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية

)١٨,٤٠٣(٨,٣٦٩)١٤,٧٣٦(٢٩٢٠,٨٦٩ربح (خسارة) على حماية العمليات األجنبية
١,٨٤١)٢,٩٥٤()٥٣٧()٥٨٣(٢٩(خسارة) ربح القيمة العادلة على حماية التدفقات النقدية

)٤٣,٩٤١()١١٢,٧٦١()٩,٢٥٥(٣,١٩٩الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة

٥٧٥,٨٨٤٥٤٢,٣٤٧١,٠٥٠,٢٨٢١,٠٨٥,١٣٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
٥٧٥,٧٢٩٥٤٢,٠٥٧١,٠٤٩,٩٤١١,٠٨٤,٢٩٨حاملي أسهم المصرف
١٥٥٢٩٠٣٤١٨٣٤الحقوق غير المسيطرة

٥٧٥,٨٨٤٥٤٢,٣٤٧١,٠٥٠,٢٨٢١,٠٨٥,١٣٢
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الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو٣٠المنتهية في أشهرستةال

وصكوك الشق األول للمصرفحملة أسهمالعائد إلى

احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
احتياطي مخاطر 

محتجزةأرباح االئتمان
أرباح مقترح

توزيعها

أرباح مقترح 
لألعمال توزيعها
احتياطيات أخرى الخيرية

صكوك الشق 
اإلجمالياألول

حقوق غير ال
مسيطرةال

حقوق إجمالي
المساهمين

لف درهمأف درهمألف درهمألألف درهملف درهمأف درهمألف درهمأللف درهمألف درهمأف درهمأللف درهمألف درهمأاتإيضاح

٥,٦٧٢,٥٠٠١٦,٥٦١,٧٠٣١١,٤٦١١٦,٥٧٣,١٦٤)٧٤٣,١٨٢(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٧١٦,٤٤٧٤٠٠,٠٠٠٣,٣٠١,٧١٣٩١٤,٥٣٠٢٩,٢٣٠مدقق–٢٠١٨يناير١الرصيد في 
تعديالت االنتقال عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

٢١,٣٩١-٢١,٣٩١-٢١,٩٧٩--)٥٨٨(----٤)٤(إيضاح ٩المالية رقم 

٥,٦٧٢,٥٠٠١٦,٥٨٣,٠٩٤١١,٤٦١١٦,٥٩٤,٥٥٥)٧٢١,٢٠٣(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٧١٦,٤٤٧٤٠٠,٠٠٠٣,٣٠١,١٢٥٩١٤,٥٣٠٢٩,٢٣٠معّدل–٢٠١٨يناير ١الرصيد في 
١,١٦٢,٧٠٢٣٤١١,١٦٣,٠٤٣----١,١٦٢,٧٠٢----الربح للفترة

)١١٢,٧٦١(-)١١٢,٧٦١(-)١٠٧,٨٦١(--)٤,٩٠٠(---الشاملة األخرىالخسارة
)١١٧,٠٧٩(-)١١٧,٠٧٩(----)١١٧,٠٧٩(----٣٠مدرجة-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
)٤١,٤٤٤(-)٤١,٤٤٤(----)٤١,٤٤٤(----٣٠حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 

)٩١٥,٩٣٠()١,٤٠٠()٩١٤,٥٣٠(---)٩١٤,٥٣٠(-----٣٧توزيعات أرباح مدفوعة
)٢٩,٢٣٠(-)٢٩,٢٣٠(--)٢٩,٢٣٠(------توزيعات أرباح مدفوعة لألعمال الخيرية

٥,٦٧٢,٥٠٠١٦,٥٣٠,٧٥٢١٠,٤٠٢١٦,٥٤١,١٥٤)٨٢٩,٠٦٤(--٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٧١٦,٤٤٧٤٠٠,٠٠٠٤,٣٠٠,٤٠٤غير مدقق–٢٠١٨يونيو ٣٠الرصيد في 

٥,٦٧٢,٥٠٠١٥,٤٤٧,٧٩٩١٠,٨٤٢١٥,٤٥٨,٦٤١)٦٨٣,٧٦٨(٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٤٩٤,٧٢١٤٠٠,٠٠٠٢,٤٨٧,٠٩٩٧٧٦,٧٨٢٣٠,٠٠٠مدقق–٢٠١٧يناير١الرصيد في 
١,١٢٨,٢٣٩٨٣٤١,١٢٩,٠٧٣----١,١٢٨,٢٣٩----للفترةالربح

)٤٣,٩٤١(-)٤٣,٩٤١(-)٣٩,٠٤١(--)٤,٩٠٠(----الخسارة الشاملة األخرى
الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

----١٧٧--)١٧٧(----٢٩خالل الدخل الشامل اآلخر
)١١٧,٠٧٩(-)١١٧,٠٧٩(----)١١٧,٠٧٩(----٣٠مدرجة-مدفوعة على صكوك الشق األول أرباح

)٣٨,٧٩٥(-)٣٨,٧٩٥(----)٣٨,٧٩٥(----٣٠حكومة أبوظبي-أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول 
)٧٧٧,٥٣٢()٧٥٠()٧٧٦,٧٨٢(---)٧٧٦,٧٨٢(-----٣٧توزيعات أرباح مدفوعة

)٣٠,٠٠٠(-)٣٠,٠٠٠(--)٣٠,٠٠٠(------توزيعات أرباح مدفوعة لألعمال الخيرية

٥,٦٧٢,٥٠٠١٥,٥٦٩,٤٤١١٠,٩٢٦١٥,٥٨٠,٣٦٧)٧٢٢,٦٣٢(--٣,١٦٨,٠٠٠٢,١٠٢,٤٦٥١,٤٩٤,٧٢١٤٠٠,٠٠٠٣,٤٥٤,٣٨٧غير مدقق–٢٠١٧يونيو٣٠الرصيد في 
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الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو٣٠المنتهية في أشهرستةال

أشهر ستةال
٣٠المنتهية في 

٢٠١٨يونيو

أشهر ستةال
٣٠المنتهية في 

٢٠١٧يونيو
ألف درهـمألف درهـمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
١,١٦٣,٠٤٣١,١٢٩,٠٧٣للفترةربح ال

تعديالت للبنود التالية:
٢١٣,٢٣٢٥,٦٦٠يةاستهالك استثمارات عقار
٩٩,٢٩٨٧٧,٨١٣استهالك ممتلكات ومعدات

٢٤٢٧,١٥١٢٧,١٩٢إطفاء موجودات غير ملموسة
)١٣,٣٥٨()٢٣,٩٣٥(وشركات ائتالفالحصة من نتائج شركات زميلة

)٢٨٦()٥٩٠(٦توزيعات األرباحإيرادات 
)١٣,٦٤٢(٦٥,٢٢٩خسائرالوأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح من بيع استثمارات ةمحققخسائر (أرباح) 
محققة على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح غير خسائر (أرباح) 

)٤,٥٨٥(٦١٨,٨٥٦الخسائروأ
-)٨,٠٤٥(٦أرباح محققة من الصكوك اإلسالمية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٠٣١٥,٢٢٢٣٨٠,٧٦٩، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض
)١,٩٦٥(-ربح من بيع استثمارات عقارية

١,٥٩٩,٤٦١١,٥٨٦,٦٧١في الموجودات والمطلوبات التشغيليةراتقبل التغيالتشغيليةرباح األ

)١,٧٩٥,٧٧١()٤,٢٧٣,٨٩١(الزيادة في األرصدة لدى المصارف المركزية 
)٦٥,٠٧٦(٥٥,٩٣٤األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىفي النقص (الزيادة) 

٣,٣٧٥)٩٤٤,١٠٢(والمضاربة مع المؤسسات الماليةالنقص في المرابحة (الزيادة) 
٤٤٥,٠٠١٢,١٩١,٥٨٥آخر في المرابحة وتمويل إسالمي النقص 
)١,١١٣,٥٤٧()٥٥٢,١٤٦(في تمويل اإلجارة الزيادة

)٦,٥٢١,٨٧٤()٤,٢٢٨,٦٧٥(الخسائر أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح شراء استثمارات 
٣,٧٥٢,١٧٢٥,٨٥١,٨٢٦الخسائرأو األرباح مدرجة بالقيمة العادلة من خالل متحصالت من بيع استثمارات 

)٤٥٤,٥٥٥()٢٧١,٧٤٩(في الموجودات األخرىالزيادة
١,٠١٤,١٨٧١,٠٥٥في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية الزيادة 
١,١٨٢,٦٧٢١,٢١٤,٠٠٦في حسابات المودعينالزيادة

٣٧٧,٣٣٨)٨٧,٨٠١(في مطلوبات أخرىالزيادة )النقص(

١,٢٧٥,٠٣٣)٢,٣٠٨,٩٣٧(العمليات) منالمستخدم في(النقد 
)٤,٩٠٠()٤,٩٠٠(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

١,٢٧٠,١٣٣)٢,٣١٣,٨٣٧(األنشطة التشغيلية) منالمستخدم في(صافي النقد

االستثماريةاألنشطة 
٦٥٩٠٢٨٦مستلمةتوزيعات أرباح

)١٤,٩٠٣(٨٠٦,١٨١صافي الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)١,٥٣٥,٠٨٩()١,٦٣٦,٦٤٧(صافي الحركة في االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

-٥,١٤٨وشركات االئتالفصافي الحركة في الشركات الزميلة 
٧,٤٠٠-متحصالت من بيع استثمارات عقارية

)١٢٦,٦٣٣()١٩٦,٣٧٣(شراء ممتلكات ومعدات

)١,٦٦٨,٩٣٩()١,٠٢١,١٠١(المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد

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

)٣٨,٧٩٥()٤١,٤٤٤(٣٠أرباح مدفوعة على صكوك الشق األول لحكومة أبوظبي
)٧٨٠,٨٩١()٩١٦,٩٥٦(مدفوعةتوزيعات أرباح 

)٩٣٦,٧٦٥()١,٠٧٥,٤٧٩(األنشطة التمويليةالمستخدم فيصافي النقد 

)١,٣٣٥,٥٧١()٤,٤١٠,٤١٧(النقص في النقد وما يعادله

١٠,٨٨٨,٤٦٩٦,٩٤٥,٥١٨يناير ١في النقد وما يعادله

٣٣٦,٤٧٨,٠٥٢٥,٦٠٩,٩٤٧يونيو ٣٠في النقد وما يعادله

لماليةالمؤسسات االمرابحة والمضاربة مع وخرىأومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف الربح علىمنالتشغيليةالتدفقات النقديةإن
:، هي كما يليالصكوك اإلسالمية وودائع العمالءوالعمالءتمويلو

٢,٣٨٢,٩٠٨٢,٤٨٩,٠٩٥األرباح المستلمة

٣٨٤,٩٥٥٢٣١,٤٦٢األرباح المدفوعة للمودعين وحاملي الصكوك
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١

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

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

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

حكام الشريعة اإلسالمية، التي تحرم الربا، ووفقًا لعقود تأسيس الشركات التابعة للمجموعة.وفقًا لمبادئ وأ

فرع) ٨١: ٢٠١٧(فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة٨٢باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف 
في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وثالثة فروع في العراق وقطر والسودان باإلضافة إلى شركات تابعة 

تتضمن نشاطات المكتب الرئيسي للمصرف، الفروع المختصرة الموحدةالمرحلية. إن هذه البيانات الماليةوالمملكة المتحدة
الشركات التابعة.و

بية المتحدة.، أبوظبي، اإلمارات العر٣١٣إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للمصرف هو ص.ب 

.٢٠١٨يوليو ١٥للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالمختصرة الموحدةالمرحليةتم اعتماد إصدار البيانات المالية

تعريفات٢

وتعريفاتها محددة كاآلتي:الموحدةفي البيانات الماليةالمستخدمةالمصطلحات التالية هي 

المرابحـة
مقابل ) وذلكلها وفي حيازتها (حقيقة أو ُحكمًامملوكًاأو سلعة أو سهمًاعينيًابموجبه للمتعامل أصالً هي عقد تبيع المجموعة 

ثمن بيع يتكون من تكلفة الشراء وهامش ربح متفق عليه.

االستصناع
حيث يتفقان بالخاصة بهامستخدمة المواد له تصنعهاهو عقد بين المجموعة (الصانع) والمتعامل (المستصنع) تبيع بموجبه عينًا

على مواصفاتها الدقيقة وثمن البيع وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة على المجموعة. تقوم المجموعة بتطوير (صناعة) 
ول تتعاقد معه ومن ثم تقوم بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتفق االعين محل عقد االستصناع بنفسها أو من خالل مق

اريخ التسليم المتفق عليه. عليها في ت

اإلجارة
بذاته (تمتلكه المجموعة أو استأجرته) (أو خدمة) معينًاعينيًاعقد تؤجر المجموعة (المؤجر) بموجبه للمتعامل (المستأجر) أصًال

تأجر األصل في الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلجارة ألصل عيني بتمليك المسأو موصوفًا
بتعاقد مستقٍل ناقٍل للملكية.جرالمؤ
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تعريفات (تتمة)٢

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

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

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

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

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

المضـاربة
من المال ويقوم الطرف اآلخر معينًاهي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم بموجبه أحد الطرفين (رب المال) مبلغًا

(المضارب) باستثماره في مشروع أو نشاط معين ويوزَّع الربح بين الطرفين حسب الحصص المتفق عليها في العقد، ويتحمل 
وإال فهي على رب المال.،أو مخالفة أي من شروط عقد المضاربةو/والتقصير أالمضارب الخسارة في حالة التعدي 

الوكــالة
تثماره من المال ويوكل باسالموكل) لآلخر (الوكيل) مبلغًاالرئيسي:عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم أحد الطرفين (هي 

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

.الرئيسيوبنود عقد الوكالة، وإال فهي على 

الصكوك
) لمستقبلافي أو موصوفًاشائعة في ملكية أصل معين (مؤجر، أو سيؤجر سواء كان قائمًاوية القيمة تمثل حصصًااوثائق متس

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

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

أساس اإلعداد ٣

بيان االمتثال٣,١) أ(
الخاص بالتقارير المالية المرحلية ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقًا المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

.مية كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعةحكام وقواعد الشريعة اإلسالألووفقًا

العرف المحاسبي٣,١)ب(
لعادلة من خالل بالقيمة اوفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المختصرةالموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

، والبدائل الشرعية للمشتقات المالية والتي تم خالل الدخل الشامل اآلخراألرباح أو الخسائر، االستثمارات بالقيمة العادلة من 
التي تم إدراجها بالقيمة المعاد تقييمها.، المحتفظ بها كممتلكات ومعدات، وقياسها بقيمتها العادلة واألرض

،مصرفلالوظيفية لرهم) وهي العملة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدالمختصرةالموحدةالمرحلية البيانات المالية عرضتم 
ألقرب ألف، إال إذا تم اإلشارة إلى غير ذلك.تدوير كل المبالغلقد تم 
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(تتمة)أساس اإلعداد ٣

أساس توحيد البيانات المالية٣,١)ج(

له التالية:من البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة المختصرة الموحدةالمرحليةتتكون البيانات المالية

نسبة الشراكة
٢٠١٨٢٠١٧بلد المنشأالنشــاط

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

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

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةتزويد القوى العاملةشركة كوادر للخدمات ذ. م. م.
%١٠٠%١٠٠المملكة المتحدةالمصرفية اإلسالميةالخدمات أديب (المملكة المتحدة) ليمتد

--جزر القنال اإلنجليزيشركة ذات غرض خاص(قيد التصفية)اديب هولدينجز (جيرسي) ليمتد*
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ني ليمتداأديب صكوك كومب
--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاص*ليمتدIIنياأديب صكوك كومب

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

--جزر الكيمانشركة ذات غرض خاصأديب ألتيرنيتيف ليمتد*

.المصرف على عملياتهاتابعة بحكم سيطرةاتشركالهذهوتعتبرهذه الشركات، أي عقد مباشر في المصرفىليس لد* 

الشركاتوحيدتتشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عمليات الشركات التابعة التي يكون للبنك عليها سيطرة. يتم
عنقفالتويتم. الشركاتهذهعلىالسيطرةقدرةللمجموعةيصبحبموجبهالذيالتاريخوهواالستحواذ،تاريخعندالتابعة
.السيطرةهذهعلىالقدرةتتوقفالذيالتاريخفيالتابعةالشركاتتوحيد

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

لموجوداتاوصافيأو الخسائراإليراداتصافيفيالمصرفقبلمنمملوكةالغيرالحصةمسيطرةالغيرالملكيةحقوقتمثل
المركزانبيوفيالشامل المرحلي الموحدالدخلبيانفيمنفصلًةعرضهاويتمللشركات غير المحتفظ بها من قبل المجموعة

.المصرفمساهميحقوقعنمنفصلًةالمساهمينحقوقضمنالمرحلي الموحدالمالي

القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع المختصرة الموحدةالمرحليةإن إعداد البيانات المالية
التي تؤثر على تطبيقات السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات المالية واالفتراضاتالتقديرات 

يرادات والمصروفات والمخصصات باإلضافة اإلواإلفصاح عن االلتزامات الطارئة. كما تؤثر هذه التقديرات واالفتراضات على
للتغيرات في القيمة العادلة.

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

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

المرحلية الموحدة المختصرة، األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة في تطبيق السياسات في إطار إعداد هذه البيانات المالية
٣١المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات هي نفسها التي تطبق على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

.٢٠١٨يناير ١للتطبيق اعتبارًا من ، باستثناء التقديرات واألحكام التالية القابلة ٢٠١٧ديسمبر 
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(تتمة)أساس اإلعداد ٣

(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

تتعلق التغيرات في األحكام الصادرة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها التأثيرات الجوهرية األكبر على المبالغ المدرجة 
بالتغيرات التي تم إدخالها نتيجة العتماد ٢٠١٨يونيو٣٠في البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 

: األدوات المالية والتي تؤثر على:٩عداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إل

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

احتساب خسارة االئتمان المتوقعة: تتعلق التغيرات في االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة والتي لها التأثير الجوهري ·
بالتغيرات التي تم إدخالها نتيجة اعتماد المعيار ٢٠١٨يونيو٣٠األكبر على خسائر االئتمان المتوقعة للفترة المنتهية في 

: األدوات المالية. ويرجع ذلك األثر بشكل رئيسي إلى المدخالت واالفتراضات ٩ة رقم الدولي إلعداد التقارير المالي
.٩والتقنيات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بموجب منهجية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

والتي لها األثر األكبر ٩إلعداد التقارير المالية رقم إن بعض المفاهيم الرئيسية في المعيار الدولياالعتبارات الرئيسية:
وتتطلب درجة عالية من التقدير، كما اعتبرتها المجموعة أثناء تحديد تقييم التأثير، هي:

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

نشوئها، الناشئة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي في تاريخ التقارير المالية بالمخاطر المقابلة للتعثر في السداد عند
ي يتم استخدامها في عمليات إدارة المخاطر الحالية للمجموعة.باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية الت

سوف يتم إجراء تقييم للزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان كل ربع سنة على األقل لكل تعرض فردي بناًء على ثالثة 
نقل األداة من المرحلة عوامل. إذا كان أي من العوامل التالية يشير إلى حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، سوف يتم

:٢إلى المرحلة ١

)i( لقد وضعت المجموعة سقفًا للزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان استنادًا إلى التغّير في احتمال التعثر المتعلقة باإلدراج
المبدئي وكذلك سقف احتمالية التعثر.

)ii( تعديالت، حسب الضرورة، لتعكس بشكل أفضل سوف يتم إجراء مراجعات نوعية إضافية لتقييم نتائج المراحل وإجراء
المراكز التي زادت مخاطرها بشكل جوهري.

)iii( على افتراض قابل للنقض بأن األدوات التي تجاوز موعد استحقاقها ٩يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
على ما إذا كانت ٣والمرحلة ٢لمرحلة يومًا قد شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. تعتمد التحركات بين ا٣٠

الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها االئتمانية كما في تاريخ التقارير المالية. سوف يكون تحديد االنخفاض في القيمة 
ة على دليل مشابهًا للتقييم الفردي للموجودات المالية القائم٩االئتمانية وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

.٣٩موضوعي على االنخفاض في القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-١١-

(تتمة)أساس اإلعداد ٣

(تتمة)القرارات والتقديرات الهامة٣,٢

يجب أن يأخذ قياس خسائر االئتمان عوامل االقتصاد الكلي والمعلومات المتوقعة في المستقبل والسيناريوهات المتعددة:
المتوقعة لكل مرحلة وتقييم الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان في االعتبار المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظروف 

المعلومات قالراهنة، فضالً عن التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. سوف يتطلب تقدير وتطبي
التطّلعية أحكامًا جوهرية.

يتم بناء النموذج على أساس مدخالت احتمال التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض للتعثر المستخدمة لتقدير مخصصات 
لتي اد الكلي) ابناًء على متغيرات االقتصاد الكلي (أو التغيرات في متغيرات االقتص٢والمرحلة ١الخسارة االئتمانية للمرحلة 

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخسائر االئتمان في المحفظة ذات الصلة. إن أي سيناريو من سيناريوهات االقتصاد الكلي تم استخدامه 
في حسابنا لخسائر االئتمان المتوقعة سيكون له توقعات لمتغيرات االقتصاد الكلي ذات الصلة.

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

سوف تعتمد الحالة األساسية، والسيناريوهات الصاعدة والهابطة على توقعات االقتصاد الكلي الواردة من مصدر خارجي ذي 
عة طيبة. سوف يتم تحديث هذه السيناريوهات على أساس ربع سنوي أو على أساس فترات أقصر منه إذا اقتضت الظروف سم

ذلك.

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

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

٩٠قابل للنقض بأن التعثر قد يحدث عندما يكون التعرض أكبر من بتعريف التعثر، ولكنه يحتوي على افتراض٩المالية رقم 
يومًا من تاريخ االستحقاق.

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

المسبق وخيارات التمديد وخيارات التجديد. بالنسبة لبعض تسهيالت االئتمان المتجددة التي ليس لها تاريخ استحقاق ثابت، يتم 
ة ذلك عندما ال يتم االستعداد لمواجهتقدير العمر المتوقع على أساس الفترة التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان وك

خسائر االئتمان من خالل إجراءات اإلدارة.

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

واعتماد المدخالت واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقديراتنا المتعلقة بخسارة االئتمان المتوقعة. كما تقوم بتقييم مدى 
مالءمة نتائج المخصصات اإلجمالية التي يتم إدراجها في البيانات المالية.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-١٢-

الهامةالمحاسبيةالسياسات ٤

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبيانات المالية الموحدة 
الكاملة التي يتم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة السنوية 

ال تشير ٢٠١٨يونيو٣٠أشهر المنتهية في الستة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج ٢٠١٧ديسمبر ٣١للمجموعة كما في 
.٢٠١٨ديسمبر ٣١بالضرورة إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

٢٦٣٥/٢٠٠٨") رقم SCAة المتحدة ("كما هو مطلوب من قبل إشعار هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربي
، تم توضيح السياسات المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية المفصح عنها في البيانات المالية ٢٠٠٨أكتوبر ١٢الصادر بتاريخ 

السنوية الموحدة أدناه:

هي نفسها المستخدمة في تحضيرإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
.٢٠١٧ديسمبر ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

خالل الفترة، قامت المجموعة بالتطبيق المبكر، ألول مرة، بعض المعايير والتعديالت التي تتطلب إعادة إدراج البيانات المالية 
مناقشتها أدناه:السابقة. إن طبيعة وتأثير كل معيار وتعديل جديد تم

، أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية ٢٠١٤في يوليو األدوات المالية:٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
"األدوات المالية: ٣٩األدوات المالية والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

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

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

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

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

توزيعات األرباح ضمن األرباح والخسائر.تدوير األرباح والخسائر في وقٍت الحٍق ومع إدراج إيرادات 

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

التصنيف متاح كذلك للموجودات المالية القائمة.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-١٣-

الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية٤

األدوات المالية (تتمة)٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
بالنسبة للمطلوبات المالية، لم يكن هناك تغييرات في التصنيف والقياس.

"األدوات ٩، قامت المجموعة في وقٍت مبكٍر بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢٠١١يناير ١اعتبارًا من 
.٩المالية" بما يتماشى مع أحكام المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

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

على نظرة مستقبلية ويتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة المالية منذ اإلدراج المبدئي. يقوم نموذج خسارة االئتمان المتوقعة
قتصادية المستقبلية عند تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسارة االئتمان المتوقعة.للظروف اال

الموجودات المالية التي لم تشهد زيادة جوهرية في شهر، على جميع١٢تنطبق خسارة االئتمان المتوقعة لمدة :١المرحلة 
االئتمانية. سوف يتم احتساب خسارة االئتمان المتوقعة باستخدام عامل يمثل مخاطر االئتمان منذ نشأتها ولم تنخفض قيمتها 

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

، عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي ولكن ال تعتبر ٢في إطار المرحلة : ٢المرحلة 
االئتمانية لألدوات المالية منخفضة القيمة، سوف يتم إدراج مبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع القيمة

راءات احتما التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض للتعثر على مدى العمر المتوقع لألداة والذي يتم احتسابه باستخدام إج
المرحلة بسبب زيادة المخاطر وتأثير األفق الزمني األطول الذي يتم ھذهلألداة. من المتوقع أن تكون المخصصات أعلى في 

شهرًا في المرحلة األولى.١٢أخذه في االعتبار مقارنًة بالـ 

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

ت المالية.مدى العمر المتوقع لألداة للموجودا

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

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

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-١٤-

الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية٤

األدوات المالية (تتمة)٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

دون إعادة إدراج معلومات المقارنة.والتصنيف والقياس في تاريخ التطبيق ب

بالنسبة للتصنيف والقياس، من المتوقع أن يؤدي التطبيق لكل من خصائص التدفقات النقدية التعاقدية واختبارات نموذج األعمال 
ار يإلى بعض الفروق في تصنيف الموجودات المالية عند مقارنتها بتصنيفنا الحالي بموجب مع٢٠١٨يناير ١معًا كما في 

. ٣٩المحاسبة الدولي رقم 

إن تأثير التطبيق على األرباح المحتجزة والتغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة االفتتاحية المصنف ضمن حقوق 
) هي كما يلي:٢٠١٨يناير ١المساهمين في بداية السنة الحالية (

األرباح المحتجزة

التغيرات المتراكمة 
في احتياطي القيمة

العادلة
ألف درهـمألف درهـم

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

٢١,٩٧٩-الدخل الشامل اآلخر

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

)٢١,٩٧٩)٥٨٨



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-١٥-

الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية٤

األدوات المالية (تتمة)٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

(د) األثر االنتقالي (تتمة)

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

٣١كما في 
٢٠١٧ديسمبر 

(المعيار الدولي 
إلعداد التقارير 

)٩المالية رقم 

إعادة تصنيف 
الموجودات 

والمطلوبات المالية

إعادة قياس 
االنخفاض في 

القيمة

يناير ١كما في 
(المعيار ٢٠١٨

الدولي إلعداد 
التقارير المالية 

)٩رقم 
ألف درهمألف درهمألف درهـمألف درهـم

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

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

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

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

١١٧,٩٥١,٤١٨)٥٨٨(١١٧,٩٣٠,٠٢٧٢١,٩٧٩

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

ت محاسبة التحوط الجديدة واألحكام االنتقالية.الجديدة، ونموذج االنخفاض في القيمة المؤلف من ثالث مراحل، ومتطلبا

ويحدد٢٠١٤مايوفيالمعيارإصدارتمالمتعاملينمعالعقودمناإليرادات١٥رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
دإلعداالدوليللمعياروفقًاالمتعاملين. معالعقودمنالناتجةاإليراداتعلىتطبيقهيتمخطواتخمسمنجديدانموذجا
أو ائعبيع البضمقابلفيتستحقهاأنالشركةتتوقعالتياألثمانيعكسبمبلغاإليراداتإدراجيتم١٥رقمالماليةالتقارير

وإدراجلقياستنظيمًاأكثرمنهجا١٥رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيارمبادئتقدمالمتعاملين. إلىالخدماتتقديم
لحاليةااإليراداتإدراجمتطلباتكافةعلىويسودالشركاتجميععلىللتطبيققابلالجديداإليراداتمعيارإن. اإليرادات

١٥قامت المجموعة بتقييم أن تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم . الماليةالتقاريرإلعدادالدوليةللمعاييروفقًا
لبيانات المالية الموحدة المختصرة للمجموعة كما في تاريخ التقارير المالية.غير جوهريًا على ا
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-١٦-

الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية٤

األدوات المالية
االعتراف والقياس

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

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

تمويالت العمالء للمجموعة من التالي:تتألف 

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى؛ و·
تمويالت إجارة.·

بالتطبيق المبكر لمبادئ التصنيف والقياس في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠١١يناير ١قامت المجموعة ابتداًء من 
.٩للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم افقًا مع أحكامفي ذلك الوقت تو"األدوات المالية" قيد اإلصدار ٩رقم 

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

التصنيف
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

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

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

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

الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.يتم الحقًا قياس



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-١٧-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

التصنيف (تتمة)
الخسائروأالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

األرباح أو الخسائر، ما لم تصنف المجموعة استثمارًا ما يتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
بأنه لغير غرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف األولي.

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

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

المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليها بأسس مختلفة. 

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

األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي.

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

أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

إذا:الخسائر وأتعتبر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
سًا لغرض بيعها في المستقبل القريب، أوتم شراؤها أسا·
كانت عند االعتراف المبدئي جزءًا من أداة مالية محددة تديرهما المجموعة معًا ولها دليل على نمط فعلي حديث للحصول ·

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

لقياسا
الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

القيمة. ناقصًا مخصص انخفاضمتضمنًا التحويالت واإلستثمارات في الصكوكيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
اليف بما في ذلك تك،وات والخصوماتويتم إدراج العال.ويتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي

ها وفقًا لمعدل الربح الفعلي لألداة.ؤلألداة المعنية ويتم إطفاالدفتريةضمن القيمة ،المعاملة األولية

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

الية . المطلوبات المالمبالغ المدينةمع عدم وجود نية للمتاجرة في المتعاملينعندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة ألحد 
رض على المجموعة التزامات تعاقدية بتقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى أو استبدال أدوات هي المطلوبات التي تف

مالية تحت شروط معينة قد تكون في غير صالح المجموعة. 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-١٨-

الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

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

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

مخصص صًا ناقاء الدخل المؤجل أو األرباح المتوقعة) (باسثتنالمطفأةيتم إدراج المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية بالتكلفة
فاض، إن وجد.االنخ

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

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

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

لك عند المناقلة ليتم تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر من خالل عقود مستقلة
األصول تمثلنهاية اإلجارة ويترتب على ذلك نقل كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية هذه األصول إلى ذلك المستأجر.

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

المدرج ناقصًا مخصصات االنخفاض.

الخسائروأاألرباح لة من خالل الموجودات المالية بالقيمة العاد
في تاريخ كل مركز مالي موحد ويتم االعتراف الخسائر من خالل األرباح أويتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

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

ل الدخل الشامل اآلخرلة من خالالموجودات المالية بالقيمة العاد
يتم قياس اإلستثمارات في أدوات الملكية مبدئيًا بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة

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

قيمة عادلة ذات أرباح وخسائربالنسبة للصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تم إدراج أية 
ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد وتم إدراج تراكمها في التغيرات المتراكمة في 

خر، آلالقيمة العادلة ضمن حقوق الملكية. عندما يتم استبعاد الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا
يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد من حقوق الملكية إلى 

بيان الدخل الموحد.

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



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠
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الهامة (تتمة)السياسـات المحاسبيـة٤

األدوات المالية (تتمة)

القياس (تتمة)
لالستثمارات األخرى التي ال يوجد لها أسواق نشطة، يتم قياس القيمة العادلة بناًء على إحدى الطرق التالية:

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

األرباح على االستثمار في أدوات الملكية في بيان الدخل الموحدة عندما ينشأ حق المجموعة في استالم توزيعات يتم إدراج 
من تكلفة االستثمار.لجزءات تمثل بوضوح استرداد األرباح، إال إذا كانت هذه التوزيعتوزيعات 

من العمالءسالمية أخرىإالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت ٥

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةاليونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٦٧,٣١٦٧٦,٦٤٥١٣٨,٨٦٠١٥٦,٣٧٠مرابحة مركبات
٤٠,٧٠٩٥٤,٦٥٧٩٦,١٠٠١١٥,٩٦٧مرابحة بضائع
٢٥٨,٠٦٧٢٧٧,٥٠٨٥١٢,٨٥٢٥٥٩,٩٩٧مرابحة أسهم
٩٨,٤٦٩١٠٢,٣٢٠١٩٥,٧٠٣٢٠٣,٣٠٠الخير-مرابحة سلع 

٨٠,٥٨٥٨٣,٥٠٩١٦٤,٨٦٣١٧٢,٠٧١البطاقات اإلسالمية المغطاة (مرابحة)
٢٢,٤٠٠١١,٦٨٧٤٣,٤٤٩١٩,١٧٥مرابحة أخرى

٥٦٧,٥٤٦٦٠٦,٣٢٦١,١٥١,٨٢٧١,٢٢٦,٨٨٠إجمالي المرابحة

٦٠٩٢,٥٧٠٢,٠٦٤١٤,٥٨٣المضاربة
٤٩٣,٧٦٨٤٣٠,٧٠٦٩٧١,٧٣٥٨٧٨,٦١٢اإلجارة

١,٧٢٢١,٩٤٠٣,٤٠٤٣,٨٠٥اإلستصناع

١,٠٦٣,٦٤٥١,٠٤١,٥٤٢٢,١٢٩,٠٣٠٢,١٢٣,٨٨٠
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-٢٠-

المقاسة بالقيمة العادلة ستثماراتالدخل من اال٦

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةاليونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

الدخل من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة  
٢٤,٥٧٠١٤,٢٤٥٤٥,٦٥٢٢٥,٩٤٣الخسائروأاألرباح من خالل 

الدخل من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة  
-٢٦,٩٣١-١٠,٣١٧الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

(خسائر) أرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة 
١٣,٦٤٢)٥,٢٢٩(٥,٤٨٣)٤٧٣(األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل 

مدرجة استثماراتمنمحقق(خسارة) ربح غير
٤,٥٨٥)١٨,٨٥٦()٢,٦٤١()١١,٨٨١(الخسائرأو األرباح بالقيمة العادلة من خالل 

ربح محقق من بيع صكوك إسالمية مدرجة بالقيمة 
-٨,٠٤٥-٣٤٥العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٤,٥٦٠)٩١(٣,١٧٧)١,٩٤٥((الخسارة) الدخل من موجودات االستثمار األخرى
٥٩٠٢٨٦٥٩٠٢٨٦دخل توزيعات األرباح

٢١,٥٢٣٢٠,٥٥٠٥٧,٠٤٢٤٩,٠١٦

إيرادات الرسوم والعموالت، صافي٧

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةاليونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

إيرادات الرسوم والعموالت
١٩٠,٠٨٦١٧٠,١٥٣٣٦٠,١٢٥٣٢١,١٠٣إيرادات الرسوم والعموالت على البطاقات

٢٦,٣٨٣٢٨,٣١٣٥٣,٦١٧٥٥,١٦١والعموالت المتعلقة بالتجارةإيرادات الرسوم 
٣١,١٩٣٣٤,٨٥٠٦٤,٥٦٥٥٨,٦٢١الرسوم المتعلقة بالتكافل
١٤,٩٨٧١٨,٢٠٨٣٦,٠٢٥٣٠,٢٥٥رسوم خدمات الحسابات

١٤,٥٤٧١٥,٩٤٨٣٠,٣١٩٣٢,٩٥٢رسوم إدارة المشاريع والممتلكات
٣٥,٥٧١٤٨,٦٦٥٦٣,٣٢٣٩٢,١٦٠رسوم مشاركة المخاطر واالتفاقية

٢,٧٨٦٤,٨٨٢٦,٠٧١١٥,٥٠٦رسوم وعموالت الوساطة
٧٥,٢١٥٨١,٨٧٩١٤٣,٧٧٨١٥٩,٠٤٧رسوم وعموالت أخرى

٣٩٠,٧٦٨٤٠٢,٨٩٨٧٥٧,٨٢٣٧٦٤,٨٠٥إجمالي إيرادات الرسوم والعموالت

مصاريف الرسوم والعموالت
)٢٠٦,٢٦٣()٢٤١,١٢٣()١١٣,٣٤٢()١٢٤,٢٠٨(البطاقاتمصاريف متعلقة برسوم وعموالت 
)٥٩,٥١٥()٣٨,٩٥٨()١٥,٨٩٩()٢٠,١١٦(مصاريف رسوم وعموالت أخرى

)٢٦٥,٧٧٨()٢٨٠,٠٨١()١٢٩,٢٤١()١٤٤,٣٢٤(إجمالي مصاريف الرسوم والعموالت

٢٤٦,٤٤٤٢٧٣,٦٥٧٤٧٧,٧٤٢٤٩٩,٠٢٧إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
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تكاليف الموظفيـن٨

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةاليونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٣٢٩,٤٦٤٣٢١,٧٠٨٦٥٤,٨٢٣٦٣٩,١٣١األجورالرواتب و
١٥,٥١٨١٥,٤٨٥٣٠,٤٥٥٣١,٠٥٥مكافآت نهاية الخدمة

٢٠,٨٠٨١٢,٤٨٠٣٩,٠٠١٢٩,٣٠٢خرىاألموظفين المصاريف

٣٦٥,٧٩٠٣٤٩,٦٧٣٧٢٤,٢٧٩٦٩٩,٤٨٨

مصاريف عمومية وإدارية٩

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةاليونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

١٥,٣٣٧٣٥,١٧٣٣٧,٠٣٢٧٦,٥٢٥ومهنيةقانونيةمصاريف
٦٧,٢٤٨٦٧,٣٧٣١٣٩,٤٨٢١٣٣,٩٩٤المبنىمصاريف
٢٠,٥٥١٢٦,٥٠٧٣٦,٥٢٦٤٨,٤٨٣عالناإلوتسويقالمصاريف
١٩,٩٥١١٥,٥٦٧٣٩,٩٢٩٣١,٢٧٠تصاالتاإلمصاريف
٣١,٩٥٧٣٤,٤٠٢٥٩,٩١٧٦٨,٤٧٩بالتكنولوجيامتعلقةمصاريف
٣٨,٧٠١٤٣,١٤١٨١,٢٩١٨٦,٤٤٤أخرىتشغيليةمصاريف

١٩٣,٧٤٥٢٢٢,١٦٣٣٩٤,١٧٧٤٤٥,١٩٥

، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض١٠

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةاليونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

١٦١٤٨,١٤٢٢٢٠,٤٩٥٢٢٩,٤٥٣٣٤٨,٢٩٩آخرإسالميوتمويلمرابحة
١٧١٧,٦٣٢١,١٩٧٨١,١٩٩٢٥,٩٤٨اإلجارةتمويل

٢٢,٧٨٩١٨٤)٥,٢٧٤(١,٣٦٢)مبالغ المستردةال(الشطب المباشر، صافي 
٦,٣٣٨)١٨,٢١٩(-)١,٨٠٣(أخرى

١٦٥,٣٣٣٢١٦,٤١٨٣١٥,٢٢٢٣٨٠,٧٦٩
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٢٢-

للمودعينالتوزيع١١

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةاليونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمأ

٤٦,٤٨٢٤١,٥٨٦٨٨,٨٨٩٨٢,٥٢٥حسابات التوفير
١١٣,٨١٤٩٥,٦٧٧٢١٣,٠٢٣١٩٥,٠٦٦االستثمارحسابات 

١٦٠,٢٩٦١٣٧,٢٦٣٣٠١,٩١٢٢٧٧,٥٩١

ربحية السهم األساسية والمخفضة١٢

مرجح لعدد لمصرف على المتوسط اللالعاديةسهماألالمتعلقة بحاملي للفترةيحتسب الربح األساسي على السهم بتقسيم األرباح 
.الفترةاألسهم العادية خالل 

سط المرجح لمصرف على المتولالعاديةسهماألالمتعلقة بحاملي الفترةالربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح يتم احتساب مبالغ 
ي قد ، التدلة لتأثيرات أي أدوات ماليةخالل الفترة، المعزائدًا المتوسط المرجح لعدد االسهم الفترةلعدد األسهم العادية خالل 

يكون لها تأثير مخفض.

يعكس التالي اإليرادات وبيانات األسهم المستحوذة في احتساب اإليرادات للسهم:

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةاليونيو٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧إيضاحات

٥٧٢,٥٣٠٥٥١,٣١٢١,١٦٢,٧٠٢١,١٢٨,٢٣٩)درهمألف(األسهمحامليلالعائدللفترةربحال
مدرجة-الشق األولصكوكعائد لالالربح: ناقصًا

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

)٣٨,٧٩٥()٤١,٤٤٤()٣٨,٧٩٥()٤١,٤٤٤(٣٠(ألف درهم)حكومة أبوظبي

مخصبعدالعادية األسهمحامليعائد لالللفترةربحال
٤١٤,٠٠٧٣٩٥,٤٣٨١,٠٠٤,١٧٩٩٧٢,٣٦٥)درهمألف(األولالشقبصكوكالربح المتعلق

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

٠,١٣١٠,١٢٥٠,٣١٧٠,٣٠٧)درهم(للسهموالمخفضاألساسيالعائد

صكوك علىالربحيتم احتساب ال يوجد لدى المصرف أي أدوات قد تخفض الربح األساسي للسهم عند التحويل أو االستخدام. 
الشق األول ضمن عملية حساب ربحية السهم عند دفع هذا الربح.
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النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية١٣

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٦٨٠,١١٨١,٩٩٣,٣٩٧النقد في الصندوق

األرصدة لدى المصارف المركزية:
٦٨٢,٠٤٥١,٦٩٤,٩١٣الحسابات الجارية-
١٢,٢٣٤,٧٤٠١١,٤٧٥,٧٥٧نظاميةودائع -
٥,٨١٥,٢٧٦٦,٣٠٣,١٣٨شهادات اإليداع اإلسالمية-

٢٠,٤١٢,١٧٩٢١,٤٦٧,٢٠٥

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

لشريعة عوائد وفقًا لةأيعليهاالحسابات الجارية ال تدفع النقد في الصندوق والمركزي. إن المصرفيمكن سحبها إال بموافقة 
أساس االستثمار في مرابحات السلع الدولية التي وم علىهي تقوتدفع عليها عوائد،ةاإلسالمية. أما شهادات اإليداع اإلسالمي

.يكون فيها المصرف المركزي مشتريًا والمصرف بائعًا

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

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١٩,٣٠٣,٣٢١١٩,٩٤٤,٠٠٨اإلمارات العربية المتحدة
١,٠٣٣,٧٤٢١,٣٠٠,٩٧٩الشرق األوسطباقي 

٧٧٧١,٠٦٣أوروبا
٧٤,٣٣٩٢٢١,١٥٥أخرى

٢٠,٤١٢,١٧٩٢١,٤٦٧,٢٠٥
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ومؤسسات مالية أخرىإسالميةاألرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف١٤

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٤٣٦,٥٣٣٨٣١,١٦٧حسابات جارية
٢,٢٠٣,٤٢٤١,٩٣٤,٧٣٦ودائع وكالة 

٢,٦٣٩,٩٥٧٢,٧٦٥,٩٠٣
-)١٧,٢٤٣(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة

٢,٦٢٢,٧١٤٢,٧٦٥,٩٠٣

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

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

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٩٦٤,٥٧٧٦٨٤,١٢٥اإلمارات العربية المتحدة
١٥٦,٩٤٥٢٧٤,٤٨٣الشرق األوسطباقي 

١٠٢,٦٩٩١٦٣,١٤٦أوروبا
١,٤١٥,٧٣٦١,٦٤٤,١٤٩أخرى

٢,٦٣٩,٩٥٧٢,٧٦٥,٩٠٣

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٥٣٤,٦٨٦٢,١٢٥,٢٤٩مرابحة
-٣٨,٣٢١مضاربة

١,٥٧٣,٠٠٧٢,١٢٥,٢٤٩
-)٥٣(في القيمةناقصًا: مخصص االنخفاض

١,٥٧٢,٩٥٤٢,١٢٥,٢٤٩



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٢٥-

(تتمة)مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية١٥

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

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

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٣٦٦,٨١٣١,٩٥٧,٨٤٦اإلمارات العربية المتحدة
١٦٧,٨٧٣١٦٧,٤٠٣الشرق األوسطباقي 
-٣٨,٣٢١أخرى

١,٥٧٣,٠٠٧٢,١٢٥,٢٤٩

مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٦,٠٩٢,٩٨١٦,٤٣٧,١٩٧المركباتاتمرابح
٥,١١٩,٦٩٣٥,٤٧٣,٣٠٥البضائعاتمرابح
١٦,٩٧٠,٩١٨١٧,٣٥٩,٢٤٩األسهماتمرابح
٨,٢٣٨,٩٨٨٧,٩٦٥,١٨٢الخير–السلعاتمرابح

١٦,٣٣٦,٧٨٧١٦,٥٥٨,٥٣٤)(مرابحةالبطاقات اإلسالمية المغطاة
١,٨٥٧,٣٠١١,٦٤٣,٣٧٧أخرىاتمرابح

٥٤,٦١٦,٦٦٨٥٥,٤٣٦,٨٤٤اتالمرابحإجمالي

٤٠,٤٨٧٤٦,٦٨١مضاربة
١٢٢,٠٨٣١٣٠,٣٢٢استصناع

٣٢٨,٨٤١٢٨١,٨١٠تمويالت مدينة أخرى

٥٥,١٠٨,٠٧٩٥٥,٨٩٥,٦٥٧إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 
)٢٠,٧٥٠,٢٠٥()٢٠,٣٧٨,٠٩٣(على المرابحةالمؤجلةاإليراداتناقصًا: 

٣٤,٧٢٩,٩٨٦٣٥,١٤٥,٤٥٢
)١,٨٩٦,١٣٧()٢,١٧٧,٩١٤(في القيمةناقصًا: مخصص االنخفاض

٣٢,٥٥٢,٠٧٢٣٣,٢٤٩,٣١٥

٢,٤١٨,٧٢٧٢,٠٣٦,٢٨٣إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية المنخفضة القيمة



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٢٦-

(تتمة)مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى١٦

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

مدققة
٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم –٢٠١٧ديسمبر ٣١

المعيار الدولي إلعداد 
٩التقارير المالية رقم 

(خسارة االئتمان المتوقعة)
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض ٢٠١٨يونيو ٣٠

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مدققة (معيار المحاسبة الدولي–بداية الفترة في 
١,٨٩٦,١٣٧٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩)٣٩رقم 

تعديالت االنتقال للمعيار الدولي إلعداد التقارير
---٩٢١٠,٨٠٤المالية رقم 

معدلة (المعيار الدولي إلعداد –بداية الفترة في 
٢,١٠٦,٩٤١٨٥٣,١٥٤٩٦٨,٦١٥١,٨٢١,٧٦٩)٩التقارير المالية رقم 

٢٢٩,٤٥٣٦٥٢,١٤٦٩,٢٢٦٦٦١,٣٧٢)١٠(إيضاح للفترةالمحمل 
)١٢٤,٩٠٠()١٢٤,٩٠٠(--تعديالت أخرى
)٤٦٢,١٠٤(-)٤٦٢,١٠٤()١٥٨,٤٨٠(الفترةالمشطوب خالل

٢,١٧٧,٩١٤١,٠٤٣,١٩٦٨٥٢,٩٤١١,٨٩٦,١٣٧الفترةنهاية في 

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

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:القطاع االقتصادي
٥٦٦,٠٩٤٩٨١,٤١٥القطاع العام

٣,٦٧٥,٧١٢٣,٨٥٥,٩٤٨شركات
٢٥٣,٣١٤٢٣٤,٣١٥ماليةمؤسسات 

٢٩,٦٩٦,٩٨٥٢٩,٣٩٩,٣٠١أفراد
٥٣٧,٨٨١٦٧٤,٤٧٣شركات صغيرة ومتوسطة

٣٤,٧٢٩,٩٨٦٣٥,١٤٥,٤٥٢

:القطاع الجغرافي
٣٣,٣٧٥,٣٧٨٣٣,٨٨٥,٣٤٣اإلمارات العربية المتحدة

٨٤٢,٤٦٦٧٨٣,٧٦٨الشرق األوسطباقي 
٣٧٢,٣٦٣٢١٠,٦٧٩أوروبا
١٣٩,٧٧٩٢٦٥,٦٦٢أخرى

٣٤,٧٢٩,٩٨٦٣٥,١٤٥,٤٥٢



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٢٧-

تمويالت إجارة١٧

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

اإليجار.

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:إن إجمالي ذمم عقود اإليجار المستقبلية المدينة هو كما يلي
٧,٦٥٥,٣٧٨٨,٦٣٦,٦٣٢مستحقة خالل سنة

٢٢,٥٦٠,٩٧٧٢١,٨٧٦,٧٩٣مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة
٣٤,٤٤٥,٣٥٦٣٢,٦٨٢,٧٥٤مستحقة بعد خمس سنوات

٦٤,٦٦١,٧١١٦٣,١٩٦,١٧٩إجمالي تمويالت اإلجارة
)١٨,٥٩١,٦٣٦()١٩,٧٦٩,٥٤٧(ناقصًا: اإليرادات المؤجلة

٤٤,٨٩٢,١٦٤٤٤,٦٠٤,٥٤٣المدينةدفعات اإليجاردنى ألصافي القيمة الحالية 
)١,٣٢٤,٢٢٤()١,١٤٠,٨٩٨(في القيمةنخفاض االناقصًا: مخصص 

٤٣,٧٥١,٢٦٦٤٣,٢٨٠,٣١٩

١,٩٦٤,٥٥٦١,٩٧٧,٢٨٥إجمالي تمويل اإلجارة المنخفض القيمة

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

مدققة
٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم –٢٠١٧ديسمبر ٣١

المعيار الدولي إلعداد 
٩التقارير المالية رقم 

المتوقعة)(خسارة االئتمان 
اإلجماليانخفاض جماعيفرديانخفاض ٢٠١٨يونيو ٣٠

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مدققة (معيار المحاسبة–بداية الفترة في 
١,٣٢٤,٢٢٤٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤)٣٩الدولي رقم 

تعديالت االنتقال للمعيار الدولي إلعداد التقارير
---)٢٥٨,٤٠٦(٩المالية رقم 

معدلة (المعيار الدولي إلعداد–بداية الفترة في 
١,٠٦٥,٨١٨٤٠٩,١٨٦٩٢٧,٧٠٨١,٣٣٦,٨٩٤)٩التقارير المالية رقم 

١٠٤,٥٦٦)٦٧,٥٣٥(٨١,١٩٩١٧٢,١٠١)١٠(إيضاح للفترة(المعكوس)المحمل
)١١٧,٢٣٦(-)١١٧,٢٣٦()٦,١١٩(الفترةالمشطوب خالل

١,١٤٠,٨٩٨٤٦٤,٠٥١٨٦٠,١٧٣١,٣٢٤,٢٢٤نهاية الفترةفي 



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٢٨-

تمويالت إجارة (تتمة)١٧

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

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

:االقتصاديالقطاع 
٧٥٢,٨٩٢٧٥٢,٣٣٩القطاع الحكومي

٤,٧٨١,٣٢٥٤,٤٨٠,٨١٤القطاع العام
١٨,٣٩٤,٧٤٠١٨,٧٠٨,١٩١شركات

٢٠,٧١٨,٤٨٦٢٠,٣٦٦,٨٦٣أفراد
١٧١,٥٧٧١٨٨,٣٥٥شركات صغيرة ومتوسطة

٧٣,١٤٤١٠٧,٩٨١مؤسسات غير ربحية

٤٤,٨٩٢,١٦٤٤٤,٦٠٤,٥٤٣

:القطاع الجغرافي
٤٣,١٣٤,٢٨٨٤٢,٦٦٨,٣٥٣اإلمارات العربية المتحدة

٩١٥,٢٣٨١,٠٢٥,٢٠٣الشرق األوسطباقي 
٣٨٢,٢٤١٣٨٦,٦٥٦أوروبا
٤٦٠,٣٩٧٥٢٤,٣٣١أخرى

٤٤,٨٩٢,١٦٤٤٤,٦٠٤,٥٤٣

في الصكوك اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات١٨

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٩,٨١٧,٤٧٣١٠,٠٥٢,٠٢٨صكوك

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٧,٢٦٧,٢٤٩٧,٤٤٣,٤٦٨اإلمارات العربية المتحدة
١,٣٢٣,٥٠٩١,٣٦٥,٤٥٥الشرق األوسطباقي 

١٠٠,٣٧٢-أوروبا
١,٢٤٨,٥٨٢١,١٥٥,٥٣٥أخرى

٩,٨٣٩,٣٤٠١٠,٠٦٤,٨٣٠



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٢٩-

مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

الخسائروأاألرباح مدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات
استثمارات مدرجة

١,٨٢٩,٩٠٩١,٣٧٧,٤٩١صكوك

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجةاستثمارات
استثمارات مدرجة

٤٠,٦٤٧٤٢,٣٠٧أسهم
-١,٠٥٨,١٦٣صكوك

١,٠٩٨,٨١٠٤٢,٣٠٧

استثمارات غير مدرجة
٥٠,٨٩٦٥٣,٦١٩صناديق

٦٠,٠٣٠٥٣,٠٧٣أسهم خاصة

١١٠,٩٢٦١٠٦,٦٩٢

١,٢٠٩,٧٣٦١٤٨,٩٩٩

٣,٠٣٩,٦٤٥١,٥٢٦,٤٩٠
-)٣,٠٦٩(ناقصًا: مخصص االنخفاض في القيمة

٣,٠٣٦,٥٧٦١,٥٢٦,٤٩٠



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٣٠-

(تتمة)مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات١٩

كما يلي:كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي إجماليإن توزيع

٢٠١٨يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

١,٩١٤,٣٣٠٩١٥,٥٣٤اإلمارات العربية المتحدة
١٤٦,٤٥٦٨٩,٢٢١الشرق األوسطباقي 

٩٩,٤٧٠١٧٠أوروبا
٨٧٩,٣٨٩٥٢١,٥٦٥أخرى

٣,٠٣٩,٦٤٥١,٥٢٦,٤٩٠

وشركات ائتالفاستثمارات في شركات زميلة٢٠

٢٠١٨يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

١,٠٠٣,١٢٠٩٨٨,٧٨٨استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف

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

-١٥,١٥٦في بداية الفترة
١٥,١٥٦-المحمل للفترة

١٥,١٥٦١٥,١٥٦في نهاية الفترة

كما يلي:هي يونيو ٣٠كما في وشركات ائتالف ةشركات زميلإن تفاصيل استثمار المصرف في

النشاط الرئيسيحصة أسهم الملكيةبلد المنشأ
٢٠١٨٢٠١٧

%%
الشركات الزميلة

التأمين اإلسالمي٤٢٤٢العربية المتحدةاإلمارات ش م ع –أبوظبي الوطنية للتكافل 
مصرف إسالمي٢٧٢٧البوسنةدي.ديبنك البوسنة الدولي

صندوق عقاري-٣٠اإلمارات العربية المتحدةذا ريزيدينشال آر إي آي تي (آي سي) ليمتد

شركات ائتالف
مصرف أبوظبي اإلسالمي

مصر (اس.ايه.أي)–
مصرف تجاري (قيد التحويل٤٩٤٩العربيةجمهورية مصر 

إلى مصرف إسالمي)
تمويل األفراد اإلسالمي٥١٥١المملكة العربية السعوديةشركة السعودية للتمويل ش.م.م

عرب لينك لتحويل األموال ش.م.خ (قيد
صرف العمالت٥١٥١اإلمارات العربية المتحدةالتصفية)

أكوايرينغأبوظبي اإلسالمي ميرشنت 
ومباني ذ.م.م ك

االستحواذ التجاري٥١٥١اإلمارات العربية المتحدة



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٣١-

عقاريةاستثمارات ٢١

كالتالي:الفترةكانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل 

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

التكلفة:
١,١٦١,٢٦٨١,٢٩١,٦٤٣بداية الفترةفي اإلجماليالرصيد

)١٣٠,٣٧٥(-استبعادات 

١,١٦١,٢٦٨١,١٦١,٢٦٨نهاية الفترةفيالرصيد اإلجمالي 
)٢٤,٧٣٧()٢٤,٧٣٧(في القيمةنخفاضالناقصًا: مخصص ا

١,١٣٦,٥٣١١,١٣٦,٥٣١نهاية الفترةفيالرصيد صافي 

:االستهالك المتراكم
٤٣,١٤٨٥٥,٤٦٤بداية الفترةالرصيد في 

٣,٢٣٢٩,٣٤٥للفترةالمحمل 
)٢١,٦٦١(-المتعلق باالستبعادات

٤٦,٣٨٠٤٣,١٤٨نهاية الفترةالرصيد في

١,٠٩٠,١٥١١,٠٩٣,٣٨٣صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة

، والمؤجرة تحت عقود تأجير تشغيلية، قد بلغت العقاريةإيجارات الممتلكات المكتسبة للمجموعة من االستثمارات إيرادات إن 
.٢٠١٨يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في ألف درهم)٢٠١٧:٧,٦٨٤يونيو ٣٠ألف درهم (٥,٢٥٢

كانت الحركة في مخصص اإلنخفاض خالل الفترة هي كما يلي:

٢٠١٨يويون٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٢٤,٧٣٧٢٨,١٨٨بداية الفترة فيالرصيد 
٤٦٢-المحمل للفترة

)٣,٩١٣(-المتعلق باالستبعادات

٢٤,٧٣٧٢٤,٧٣٧الرصيد في نهاية الفترة

:كما يليهو العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات إن 

١,١٠٦,٦٧٤١,١٠٩,٩٠٦اإلمارات العربية المتحدة
٨,٢١٤٨,٢١٤الشرق األوسطباقي 

١,١١٤,٨٨٨١,١١٨,١٢٠
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قيد التطويرعقارات٢٢

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٨٣٧,٣٨١٨٣٧,٣٨١عقارات قيد التطوير

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

قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة.العقاراتجميع إن 

موجودات أخرى٢٣

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٥٤,٤٢٣٥٣,٠٧١مبالغ مدفوعة مقدمًا لشراء ممتلكات
٤٥٣,٩٥٢٤١٨,١٥٧قبولأوراق

٢٠٧,٨٢٥١٨٦,٨٢٥موجودات مستحوذ عليها من تسوية مطالبات
٢٦٩,٣١١٣٠١,٣٤٧ذمم تجارية مدينة 

١,٠٢٤,٥٢٨٦٩٨,٤٧٨مصاريف مدفوعة مقدمًا
١٥٦,٤٣٨١٤٩,٢٥٦مستحقةأرباح

٤٢,٩٣٩٤٧,٨٣٧ولينامبالغ مدفوعة مقدمًا لمق
١٨٣,٦٢٥١٨٣,٦٢٥اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدمًا 

١,٣٨٦,٥٦٣١,٤٥٩,٦٦٧أخرى

٣,٧٧٩,٦٠٤٣,٤٩٨,٢٦٣
)٣٤,٧٤٥()٣٥,٢٨٦(في القيمةناقصًا: مخصص االنخفاض 

٣,٧٤٤,٣١٨٣,٤٦٣,٥١٨

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

مخصص االنخفاض في القيمة) كما في تاريخ التحويل.
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الشهرة والموجودات غير الملموسة٢٤
موجودات أخرى غير ملموسة

اإلجماليودائع أساسيةعالقات العمالءالشهرة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠٩,٨٨٨٢١٢,٧٥٧٤٢,٦٩٨٣٦٥,٣٤٣مدققة –٢٠١٨يناير ١في
)٢٧,١٥١()٤,٥٣٨()٢٢,٦١٣(-اإلطفاء خالل الفترة

١٠٩,٨٨٨١٩٠,١٤٤٣٨,١٦٠٣٣٨,١٩٢غير مدققة –٢٠١٨يونيو ٣٠في 

١٠٩,٨٨٨٢٥٨,٣٩٧٥١,٨٥١٤٢٠,١٣٦مدققة-٢٠١٧يناير ١في 
)٥٤,٧٩٣()٩,١٥٣()٤٥,٦٤٠(-اإلطفاء خالل السنة

١٠٩,٨٨٨٢١٢,٧٥٧٤٢,٦٩٨٣٦٥,٣٤٣مدققة–٢٠١٧ديسمبر٣١في 

الشهرة
االنخفاض في القيمة، يتم توزيع الشهرة لألقسام التشغيليلة للمصرف والتي تمثل أدنى مستوى داخل المصرف اختبارلهدف 

والذي يتم من خالله مراقبة الشهرة ألغراض اإلدراة الداخلية.

موجودات غير ملموسة أخرى

العائدة لألعماليمثل األصل غير الملموس لعالقات العمالء القيمة العمالء
تمثل الموجودات الغير ملموسة لعالقات العمالء القيمة العائدة لألعمال المتوقع أن تتولد من العمالء عالقات العمالء

الذين كانوا موجودين في تاريخ االستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة لعالقات العمالء، تم اعتبار 
نظرًا الختالف بيانات المخاطر والعالقات والوالء. من عمالء البطاقات المغطاة بشكل منفصل، 

المتوقع من هذه العالقات أن تولد دخل مادي متكرر على شكل إيرادات عمالء، رسوم وعموالت.

تظهر قيمة الموجودات الغير ملموسة من ودائع أساسية من حقيقة أنه من المتوقع أن تكون ودائع أساسية
ة لهذه الودائع، على ضوء شروطها التعاقدية، أقل من توزيعات األرباح توزيعات األرباح المتوقع

المتوقعة لغيرها من أدوات صكوك سوق الجملة وسوق التمويل المالي. يمثل الفارق بين توزيعات 
األرباح المتوقعة لهذه الودائع وأدوات الصكوك، قيمة الودائع األساسية غير الملموسة.

ات ماليةمبالغ مستحقة لمؤسس٢٥

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٨١٠,٦٣٧١,٥٣٨,٩٥٤حسابات جارية
١,٣٤٥,٠٩٤٢,١٤٩,٦٠٤ودائع استثمارية

٢,١٥٥,٧٣١٣,٦٨٨,٥٥٨
المصرف المركزي لدولة اإلمارات–الحساب الجاري 
-٣٣,٣١٩العربية المتحدة

٢,١٨٩,٠٥٠٣,٦٨٨,٥٥٨
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حسابات المودعين٢٦

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٣٣,٤٧٩,٧٤٧٣٢,٧٣٨,٦٦٤حسابات جارية
٦٧,١٤٢,٦٤٠٦٦,٧٤٣,١٥٣حسابات االستثمار

٥٦١,٩٩٥٥٢١,٨٠٢احتياطي تعديل األرباح

١٠١,١٨٤,٣٨٢١٠٠,٠٠٣,٦١٩

كما يلي:للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح 

٥٢١,٨٠٢٤٥٤,٤١٩بداية الفترةفي 
٤٠,١٩٣٦٧,٣٨٣للفترةاألرباح الحصة من

٥٦١,٩٩٥٥٢١,٨٠٢نهاية الفترةفي 

:كما يليوحسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي هإجمالي إن توزيع 

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٧,٥٠٦,٣٠٠٦,٦٤٨,٩٩٤القطاع الحكومي
٨,٦٧٥,٨١٢٨,٣١٨,١٨٥القطاع العام

١٣,٦٩٩,١٩٢١٤,٩٦٥,٤٨٢شركات
١,٣١٨,٧٧٦١,٤٤٩,٨٠١مؤسسات مالية

٥٥,٤٨١,٧٩٥٥٤,٢٦٩,٩٢٠أفراد
١١,٩٦١,٢٦٦١١,٨٣٢,٠٢٦الحجمشركات صغيرة ومتوسطة 

٢,٥٤١,٢٤١٢,٥١٩,٢١١مؤسسات غير ربحية

١٠١,١٨٤,٣٨٢١٠٠,٠٠٣,٦١٩

رف امصلابعد اقتطاع متطلبات احتياطيات، التوفيرحسابات بما في ذلك يقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار 
.المجموعةمن قبلالسيولةومتطلباتوالسودان والعراقاإلماراتفي ةالمركزي

ي التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد، وإال فهفقط في حال يتحمل الخسارةفإن المصرف االستثماربودائعفيما يتعلق 
.على المانح (رب المال) أو (الرئيسي) الموكل
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مطلوبات أخرى٢٧

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

٤٠٥,٨٣١٤٣٢,٣٨٥ذمم دائنة
٤٥٣,٩٥٢٤١٨,١٥٧قبولأوراق

١٦٢,٢٤٩٢٨٥,٤٨٥لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 
٣٦٥,٠٥١٣٦٥,٤١٥شيكات بنكية

٣٤٩,٢٢٢٣٨٧,٨٩٦أخرىومصاريفالموظفين آتمخصص مكاف
٢١,١٨٧٦٣,٤٨٣دائنةمحتجزات

١٤٨,٦١١١٣٦,٨٩٠المتعاملينمبالغ مستلمة مقدمًا من 
٣٧٩,١١٥٢٠٥,٦١٣مصاريف مستحقة

١٠٩,٨١٥١١٠,٨٤١أرباح موزعة غير مطالب بها
١٥٠,٢٧٦١٦٣,٠٥٤إيرادات مؤجلة

١,٩٢٧٤,٩٠٥حساب األعمال الخيرية
٣٤,٥٨٦١٣,٥٢٣حساب التبرعات

٩,٤٨٤٤,٩٠١الماليةاألدواتلمشتقات للبدائل الشرعية القيمة العادلة السالبة 
٤٣٢,٢٥٦٤١٩,٧١٠أخرى

٣,٠٢٣,٥٦٢٣,٠١٢,٢٥٨

رأس المـال٢٨

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

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

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

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

٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠: درهم واحد لكل سهم)٢٠١٧بقيمة درهم واحد لكل سهم (
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أخرىاحتياطيات ٢٩

التغيرات المتراكمة 
في القيم العادلة

احتياطي إعادة
األراضيتقييم

تحويلاحتياطي 
اإلجمالياحتياطي التحوطالعمالت األجنبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)٧٤٣,١٨٢()٤,٨٨١()٧٦٩,٧٣٢(١٩٢,٧٠٠)١٦١,٢٦٩(مدققة–٢٠١٨يناير ١في 
تعديالت االنتقال عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

٢١,٩٧٩---٩٢١,٩٧٩المالية رقم 

)٧٢١,٢٠٣()٤,٨٨١()٧٦٩,٧٣٢(١٩٢,٧٠٠)١٣٩,٢٩٠(معدلة–٢٠١٨يناير ١في 
بالقيمة العادلةدرجمصافي الحركة في تقييم استثمار
)١,٦٩٣(---)١,٦٩٣(من خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي الحركة في تقييم استثمار في صكوك إسالمية مدرجة 
)٢٥,٢٦٤(---)٢٥,٢٦٤(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

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

)٨,٠٤٥(---)٨,٠٤٥()٦اآلخر والتي تم تحريرها إلى بيان الدخل (إيضاح 
)٧٨,٢٧٤(-)٧٨,٢٧٤(--افياألجنبية، صلعمليات اتحويل الناتجة عن تحويل الفروقات 

٨,٣٦٩-٨,٣٦٩--الربح من التحوط في العمليات األجنبية
)٢,٩٥٤()٢,٩٥٤(---في القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقديةالخسارة

)٨٢٩,٠٦٤()٧,٨٣٥()٨٣٩,٦٣٧(١٩٢,٧٠٠)١٧٤,٢٩٢(غير مدققة–٢٠١٨يونيو ٣٠في 

)٦٨٣,٧٦٨()١,٧٢٤()٧١١,٦٦٤(١٩٢,٧٠٠)١٦٣,٠٨٠(مدققة–٢٠١٧يناير ١في 
صافي الحركة في تقييم االستثمار بالقيمة العادلة من 

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

١٧٧---١٧٧خالل الدخل الشامل اآلخر
لعملياتاتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 

)٢٢,٣٠٢(-)٢٢,٣٠٢(--األجنبية، صافي
)١٨,٤٠٣(-)١٨,٤٠٣(--الخسارة من التحوط في العمليات األجنبية

١,٨٤١١,٨٤١---في القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقديةالربح

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

الشق األولصكوك ٣٠

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

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

٥,٦٧٢,٥٠٠٥,٦٧٢,٥٠٠

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

. تم اصدار هذه الصكوك بعد موافقة مساهمي المصرف دوالر أمريكي)مليار١ألف درهم (٣,٦٧٢,٥٠٠بقيمة ("الصكوك") 
ألف درهم ٣٧,٢٨١د تكلفة اإلصدار البالغة . تم تكب٢٠١٢أكتوبر ٢١في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي الذي انعقد في 

في وقت اإلصدار.



عامةمساهمةشركة–اإلسالميأبوظبيمصرف

المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٣٧-

(تتمة)صكوك الشق األول٣٠

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

إن الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية وهي روط وأحكام المضاربة الشرعية.ضمان من جانب المصرف وفقًا لش
("تاريخ اإلسترداد األولي") أو أي تاريخ دفع للربح ٢٠١٨أكتوبر ١٦الفترة المنتهية في قابلة لالسترداد من قبل المصرف بعد

٦في نهاية كل سنوي وتدفع بشكل نصف%٦,٣٧٥هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربة ربح يكون ووفقًا لحاالت معينة،
زائدًا هامشسنوات٦يبور إبيةاألولالفترة ربح المتوقع بعد السنوات، ويقدر ستالمكونة من يةخالل الفترة األولسنوات 

.الموحدساهمينفي بيان التغيرات في حقوق المالموزعة. سيتم إظهار دفعات األرباح%٥,٣٩٣متوقع من

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

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

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

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

("الصكوك ") لصالح دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي بقيمة اسمية بلغت الحكوميةالمصرف صكوك من الشق األول 
من قبل المساهمين خالل االجتماع الغير عادي الحكوميةدرهم. تمت الموافقة على إصدار هذه الصكوكألف٢,٠٠٠,٠٠٠

.٢٠٠٩مارس٢٢والذي عقد يوم 

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

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

.لموحداالمساهمينيرات في حقوق في بيان التغالموزعةاألرباح المحققة على شكل نصف سنوي. سيتم إظهار دفعات األرباح

يحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي أرباح على المضاربة وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر هذا الحدث 
تخلفًا عن سدادها. في حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم بتوزيع األرباح أو في حال األحداث التي تستوجب  عدم قيامه 
بهذا التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف: (أ) اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو (ب) االسترداد أو شراء أو إلغاء أو 
تخفيض أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على أي جهة إصدار مساوية للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص 

التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح بنودها على إلزامية االسترداد أو
المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٣٨-

التزامات ومطلوبات طارئة٣١

ة واالعتمادات يإن االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية تشمل االلتزامات بتقديم وتوفير التسهيالت االئتمانية اإلسالم
المصرف.متعامليالمستندية وخطابات الضمان وكذلك أوراق القبول المخصصة لتلبية متطلبات 

كون تعاقدية وفقًا لعقود التمويالت اإلسالمية. عادة ما يبالتزامات مثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت ائتمانية إسالمية تت
ة أو بنود تعاقدية متعلقة بانتهائها وعادة ما تتطلب دفع رسوم. وبما انه من الممكن انتهاء لهذه االلتزامات تواريخ انتهاء ثابت

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

راق القبول بصرف دفعات نيابة عن عمالئه في حالة عدم وخطابات الضمان وأوخطابات االعتماديلتزم المصرف بموجب 
بالوفاء بالتزاماته وفقًا لشروط العقد.المتعاملقيام 

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

٢٠١٨يونيو٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر٣١
ألف درهـمألف درهـم

ةالمطلوبات الطارئ
٢,٥٨٢,٣٦٩٣,٢١٥,١٩٩خطابات االعتماد
٧,١٥٩,٦٤١٨,٥٧٢,٨٥٨خطابات ضمان

٩,٧٤٢,٠١٠١١,٧٨٨,٠٥٧

االلتزامات
٨٠١,٠١٩٦٦٦,٩٤٥التزامات التسهيالت غير المسحوبة

١٢٥,٠٢٦١٧٤,٦٩٩مصاريف رأسمالية مستقبلية
٤,٣٨٤٦,١٠٨قيد التطويرعقارية وعقاراتاستثمارات 

٩٣٠,٤٢٩٨٤٧,٧٥٢

١٠,٦٧٢,٤٣٩١٢,٦٣٥,٨٠٩

مراجعة مخاطر االمتثال٣٢

للمساعدة في مراجعة بتعيين مستشار قانوني خارجي٢٠١٤، قام المصرف في الحوكمةممارسات ونظرا اللتزامه بأفضل 
هذه إلى اآلن مراجعته وإلى حد أنلم يكمل المستشار القانوني الخارجيامتثالها لقوانين العقوبات وعمليات امتثالها بشكل عام. 

المراجعة تساعد البنك في تحديد أي خطوات إضافية يمكن اتخاذها لضمان االمتثال لقوانين العقوبات القابلة للتطبيق، سيقوم 
مصرف. ليواصل المصرف مراجعته الداخلية، ومن السابق ألوانه التنبؤ بأي تأثير محتمل على االبنك بتعزيز عملياته وفقا لذلك.

سيقوم المصرف بمشاركة نتائج مراجعته الداخلية مع الجهة الرقابية ذات الصلة بمجرد االنتهاء منها.
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٣٩-

النقد وما يعادله٣٣

٢٠١٧يونيو ٢٠١٨٣٠يونيو٣٠
ألف درهـمألف درهـم

٤,٦٦٢,٥٣١٦,٦٩٨,٥٦٠نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل
لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية وكالةوودائعاألرصدة

٢,٤٧٨,٥٨٨١,٦٢٨,٤٤٢أخرى، قصيرة األجل
٤٦١,٤٧٤٤٧٣,٩١٦مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، قصيرة األجل

)٣,١٩٠,٩٧١()١,١٢٤,٥٤١(مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل

٦,٤٧٨,٠٥٢٥,٦٠٩,٩٤٧

ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع ٣٤

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

نشطة وخالية من أي مخصص الموجودات الماليةالعالقة. إن جميع ذوعلى تقييم المصرف لمخاطر االئتمان للطرف بناًء
.في القيمةلالنخفاض

إن األرصدة والمعامالت بين المصرف وشركائه التابعة التي تمثل أطراف ذات عالقة، قد تم حذفها في عملية توحيد البيانات 
صاح عنها في هذا اإليضاح.المالية ولم يتم اإلف
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٤٠-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٤

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 

شركات زميلة
وشركات 

اإلجماليآخرونائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمدرهـمألف 

غير مدققة -٢٠١٨يونيو ٣٠
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٤,٩٠٠-٤,٩٠٠--مؤسسات مالية

اإلجارةوالمضاربةومن المرابحةالدخل
٤١,٢٣٦٦٧,٥٢٣-٢٦,٠٩١١٩٦من العمالءوتمويالت إسالمية أخرى

١٤١,٠٠٥١,٧٤٠٢,٧٥٩-دخل الرسوم والعموالت، صافي

٢١٦--٢١٦-مصاريف تشغيلية

٥٤٩٣٨٣٥٨٢٠٩٦٥للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

غير مدققة -٢٠١٧يونيو ٣٠
وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن الدخل

٧,٢٠١-٧,٢٠١--مؤسسات مالية

اإلجارة والمضاربةومن المرابحةالدخل
٤١,٥٠٣٧٢,٦٥٨-٣٠,٩٢٤٢٣١من العمالءوتمويالت إسالمية أخرى

٣١٨٧٢,٠٤٢٢,١٦٠-دخل الرسوم والعموالت، صافي

٢١٦--٢١٦-مصاريف تشغيلية

٩٠٣٥٢٦٦١٧٩٥٧٠للمودعين وحاملي الصكوكالتوزيع

إن معدالت الربح المحققة على األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية، وتمويل العمالء المقدمة إلى 
في السنة).%٦:  صفر إلى ٢٠١٧(%٦,١أطراف ذات عالقة خالل الفترة قد تراوحت من صفر إلى 

الربح المدفوعة على مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية وودائع العمالء الموضوعة من أطراف ذات عالقة خالل الفترة إن معدالت
في السنة).%٠,٨: صفر إلى ٢٠١٧في السنة (%٠,٨قد تراوحت من صفر إلى 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٤١-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٤

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

مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
شركات زميلة

اإلجماليآخرونوشركات ائتالف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

غير مدققة–٢٠١٨يونيو ٣٠
األرصدة وودائع وكالة لدى بنوك إسالمية 

٧٧١,٣٩٢-٧٧١,٣٩٢--ومؤسسات مالية أخرى
١٦٧,٧٢٣-١٦٧,٧٢٣--مع مؤسسات ماليةالمضاربةوالمرابحة

المرابحة والمضاربة واإلجارة والتمويالت 
٣,٥٤٤,٦٩٥٦,١٣٧,٤٩٨-٢,٥٨٤,٧٠٣٨,١٠٠اإلسالمية األخرى
١٠١,٣٥٢١٩١,٧٩٦٢٩٣,١٤٨--الموجودات األخرى

٢,٥٨٤,٧٠٣٨,١٠٠١,٠٤٠,٤٦٧٣,٧٣٦,٤٩١٧,٣٦٩,٧٦١

٢١,٢٠٠-٢١,٢٠٠--مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية
٦٧,٩٨٢٢٧,٦٧٢٧٣,٥٣٩٤٧,٠٦٩٢١٦,٢٦٢حسابات المودعين

١١٦٢٠٦١٨,١٧١٨,٣٦٨مطلوبات أخرى

٦٨,٠٩٨٢٧,٦٩٢٩٤,٨٠٠٥٥,٢٤٠٢٤٥,٨٣٠

مدققة-٢٠١٧ديسمبر ٣١
األرصدة وودائع وكالة لدى بنوك إسالمية 

٩١٨,٨١٧-٩١٨,٨١٧--ومؤسسات مالية أخرى
١٦٧,٠٥٩-١٦٧,٠٥٩--المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية

المرابحة والمضاربة واإلجارة والتمويالت 
٣,٤٧٦,٧٩٩٦,٠٩٨,٠٨٦-٢,٦١١,٢٢٧١٠,٠٦٠اإلسالمية األخرى

٨٥,٩٣٣١٨٦,٥٤١٢٧٢,٤٧٤--موجودات أخرى

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

٣١,٠١٩-٣١,٠١٩--مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية
٦٧,٣٨٢٢٤,٧٨١٢١٦,٨٢٤١٧,٩٦٨٣٢٦,٩٥٥حسابات المودعين

٦٢٥١٨٢٩٢,٩٦١٣,٦٣٣مطلوبات أخرى

٦٨,٠٠٧٢٤,٧٩٩٢٤٧,٨٧٢٢٠,٩٢٩٣٦١,٦٠٧

مصر، وهناك اتفاقية رسمية -إن المصرف ومساهمه الرئيسي يمتلكان حصة مشتركة مسيطرة في بنك أبوظبي اإلسالمي 
).٢٠مصر (إيضاح -للسيطرة المشتركة الستثمارها في بنك أبوظبي اإلسالمي
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٤٢-

طراف ذات العالقة (تتمة)األالمعامالت مع ٣٤

موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات
كما يلي:الفترةموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل تعويضاتكانت 

الستة أشهر المنتهية 
يونيو ٣٠في 

٢٠١٨

الستة أشهر المنتهية 
يونيو ٣٠في 

٢٠١٧
ألف درهـمألف درهـم

١٦,٢٩٣١٧,٦٤٩رواتب ومكافآت أخرى
١,٢٨٨١,٧٨١مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

١٧,٥٨١١٩,٤٣٠

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

بعد ٢٠١٧ديسمبر ٣١ألف درهم إلى مجلس اإلدارة والمتعلق بالسنة المنتهية في ٤,٩٠٠، تم دفع مبلغ بقيمة ٢٠١٨خالل 
، ٢٠١٧. خالل ٢٠١٨مارس ٢١الحصول على موافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 

في بعد الحصول على موافقة المساهمين٢٠١٦ديسمبر ٣١والمتعلق بالسنة المنتهية في ألف درهم٤,٩٠٠تم دفع مبلغ بقيمة
.٢٠١٧إبريل ٢السنوي المنعقد في العموميةالجمعيةاجتماع 

معلومات القطاعات٣٥

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

والتي مصرف للالتاليةاالستراتيجيةهي على أساس الوحداتلغرض تحديد اإلمكانات وتقييم األداء، صرفالمالمتعلقة بعمليات 
منتجات وخدمات ألسواق مختلفة.تقدم

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

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

، الخدمات االئتمانية األخرى، اإليداع والحسابات تالتمويالشكل رئيسي بيقوم هذا القطاع ب-الخدمات المصرفية الخاصة
الجارية لألفراد أصحاب ثروات مالية عالية.
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٤٣-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٥

يات التمويل للمصرفيقوم هذا القطاع بتزويد خدمات أسواق المال، خدمات المتاجرة والخزينة وكما يقوم بإدارة عمل-الخزينة 
باستخدام خدمات اإليداعات االستثمارية.

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

مدرجة لاغير ة والشركات الزميلة وشركات االئتالف الشركات التابعويمثل هذا القطاع المكتب الرئيسي-رىاألخالعمليات
غير الموزعة.التكاليفأعاله وتشمل أيضًا 

تم يتقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات بشكل منفصل بهدف أخذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييم األداء. 
تقييم أداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية.
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(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٤٤-

(تتمة)معلومات القطاعات٣٥

خدمات مصرفية 
عالمية لألفراد

خدمات مصرفية
للشركاتعالمية

خدمات مصرفية 
اإلجماليأخرىعملياتخدمات عقاريةالخزينةخاصة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
غير مدققة–٢٠١٨يونيو ٣٠

اإليرادات والنتائج

١,٧١٩,٧٥٦٥٠٩,٦١٨٧١,٦٤٢٢٢١,٣٥٨٤١,٢٦٣١٦٥,١٥٩٢,٧٢٨,٧٩٦إيرادات القطاع، صافي
في مخصص االنخفاضباستثناءمصاريف تشغيلية 

)١,٢٥٠,٥٣١()٤١,٦٧٧()٣٩,٤٢٢()٢٣,٠٧٧()٣٠,٧٨١()١٩٤,١٤١()٩٢١,٤٣٣(صافي،القيمة

٧٩٨,٣٢٣٣١٥,٤٧٧٤٠,٨٦١١٩٨,٢٨١١,٨٤١١٢٣,٤٨٢١,٤٧٨,٢٦٥تشغيليةأرباح 
)٣١٥,٢٢٢()٩٠,٥٨٣(-٤,٨٠٥)٢,٨٣٣()٨٦,٤٨٨()١٤٠,١٢٣(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

٦٥٨,٢٠٠٢٢٨,٩٨٩٣٨,٠٢٨٢٠٣,٠٨٦١,٨٤١٣٢,٨٩٩١,١٦٣,٠٤٣للفترةأرباح (خسائر) 

)٣٤١()٣٤١(-----مسيطرة الحقوق غير ال

٦٥٨,٢٠٠٢٢٨,٩٨٩٣٨,٠٢٨٢٠٣,٠٨٦١,٨٤١٣٢,٥٥٨١,١٦٢,٧٠٢مساهمي المصرفالعائدة إلىللفترةأرباح (خسائر) 

الموجودات
٥٧,٥١٨,٠٩٧٣٠,٥٠١,١٠٠٣,٤١٠,٥٧١٢١,٧٢٣,٠٨٥٢,٦٥٩,٠٥٩٧,١٢٦,٢٣٦١٢٢,٩٣٨,١٤٨موجودات القطاع

المطلوبات
٦٥,٠١٤,٩٥٦٢٥,٦٢٢,٣٦٤٣,٥٣٥,٣٢١٨,٤٣٦,٧٩٨٣١٢,٤٤٣٣,٤٧٥,١١٢١٠٦,٣٩٦,٩٩٤مطلوبات القطاع
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٤٥-

)(تتمةمعلومات القطاعات٣٥
خدمات مصرفية 

وتجارية 
خدمات مصرفية 

للشركات
خدمات مصرفية 

اإلجماليأخرىعملياتالخدمات العقاريةرأس المالأسواقخاصة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

غير مدققة–٢٠١٧يونيو ٣٠
اإليرادات والنتائج

١,٦٨٥,٨٣٤٦٠٥,١٦٥٦٨,٠٥٣٢٦٥,١٠١٤٨,٨٢٩١٠٩,١١٦٢,٧٨٢,٠٩٨إيرادات القطاع، صافي
، ةفي القيممخصص االنخفاضباستثناءمصاريف تشغيلية 

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

١,٥٠٩,٨٤٢)٦,١٤١(٨١٤,١٤٩٤٠٨,١٧٥٤٠,٥٤١٢٤٤,٥٥٠٨,٥٦٨الربح (الهامش) التشغيلي
)٣٨٠,٧٦٩()١٤,٨٢٦(--)٢,١٦١()٧٧,٠١٠()٢٨٦,٧٧٢(، صافيفي القيمةمخصص االنخفاض

١,١٢٩,٠٧٣)٢٠,٩٦٧(٥٢٧,٣٧٧٣٣١,١٦٥٣٨,٣٨٠٢٤٤,٥٥٠٨,٥٦٨للفترةأرباح (خسائر) 

)٨٣٤()٨٣٤(-----حقوق غير مسيطرة 

١,١٢٨,٢٣٩)٢١,٨٠١(٥٢٧,٣٧٧٣٣١,١٦٥٣٨,٣٨٠٢٤٤,٥٥٠٨,٥٦٨المصرفالعائدة لحاملي أسهم للفترةأرباح (خسائر) 

مدققة-٢٠١٧ديسمبر ٣١
الموجودات

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

المطلوبات
٦١,٨٣٨,٨٤٠٢٦,١٥٢,٤١٤٣,٣٦٢,٨٥٤١١,٧٨٨,٩٨٥٣٠٠,٣٦٨٣,٢٦٠,٩٧٤١٠٦,٧٠٤,٤٣٥مطلوبات القطاع

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

وعة داخل مجمالمنطقة الدولية متمثلة بعمليات المصرف الصادرة من فرعي العراق والسودان والشركات الزميلة والتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات الداخل الدولة، وتكون والشركات التابعة
ي أصول ومطلوبات المجموعة، لذلك لم يتم عرض معلومات الدولة تمثل األغلبية الكبرى من ايرادات المجموعة، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمال

القطاعات الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات (هامش)، الموجودات والمطلوبات.
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-٤٦-

نسبة كفاية رأس المال٣٦

الخاصة برأس المال والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا ٣أصدر المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة لوائح بازل 
الشق األول من حقوق الملكية متطلبات الحد األدنى من رأس المال على ثالثة مستويات، وهي ، وقد قدمت ٢٠١٧فبراير ١من 

وإجمالي رأس المال.")T1("س المال والشق األول لرأ)"CET1العادية ("

:٣فيما يلي معدل كفاية رأس المال وفقًا للتنظيم الرأسمالي لبازل 

٣بازل 

٢٠١٨يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهـمألف درهـم

الشق األول من حقوق الملكية العادية

٣,١٦٨,٠٠٠٣,١٦٨,٠٠٠رأس المال
٢,٠٨٥,٧٨٨٢,٠٨٥,٧٨٨قانونياحتياطي 

١,٦٩٤,٤٨٦١,٦٩٤,٤٨٦احتياطي عام
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠احتياطي مخاطر االئتمان

٤,٢٤٨,١٧٠٣,٢٨٠,١٩١أرباح محتجزة
)٧٣٧,٥٦٥()٨٠٧,٦٤٨(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

١٠,٧٨٨,٧٩٦٩,٨٩٠,٩٠٠
خصومات تنظيمية:

)٢٩٢,٢٧٤()٣٣٨,١٩٢(الملموسةالشهرة والموجودات غير 
)٨٧,١٤٢()١٢٤,٠١٩(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة واحتياطي التحوط

١٠,٣٢٦,٥٨٥٩,٥١١,٤٨٤خصومات الحد األدنى:
)٢٢٠,٤٠٠()٣٢٠,٣٢١(استثمارات اإلقلية الجوهرية

١٠,٠٠٦,٢٦٤٩,٢٩١,٠٨٤الملكية العاديةإجمالي الشق األول لحقوق 

الشق األول لرأس المال اإلضافي
٥,٦٧٢,٥٠٠٥,٦٧٢,٥٠٠صكوك الشق األول
)٧٤,٩٧٧()٣٦٧,٢٥٠(للشق األول لرأس المال اإلضافيوخصومات الحد األدنىخصومات تنظيمية

٥,٣٠٥,٢٥٠٥,٥٩٧,٥٢٣إجمالي الشق األول اإلضافي

١٥,٣١١,٥١٤١٤,٨٨٨,٦٠٧إجمالي الشق األول لرأس المال

الشق الثاني لرأس المال
١,٠٦٤,٦١٧١,٠٩٢,٢٧٩مخصص انخفاض جماعي للموجودات التمويلية

)٧٤,٩٧٧(-للشق الثاني من رأس المالوخصومات الحد األدنى خصومات تنظيمية 

١,٠٦٤,٦١٧١,٠١٧,٣٠٢إجمالي الشق الثاني

١٦,٣٧٦,١٣١١٥,٩٠٥,٩٠٩قاعدة رأس المالإجمالي

الموجودات المرجحة للمخاطر
٨٥,١٦٩,٣٣٢٨٧,٣٨٢,٣٤٧مخاطر االئتمان
٢,٢٥٦,١٢٥٢,٢١١,٥٩٨مخاطر السوق
٩,٨٨٧,٨٣٩٩,٢٥٩,٧٢٩مخاطر تشغيلية

٩٧,٣١٣,٢٩٦٩٨,٨٥٣,٦٧٤إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر

المالرأسنسب
%١٦,٠٩%١٦,٨٣رأس المال التنظيمي كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطرإجمالي

%١٥,٠٦%١٥,٧٤الشق األول لرأس المال التنظيمي كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطرإجمالي

%٩,٤٠%١٠,٢٨كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطرالشق األول من حقوق الملكية العادية
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توزيعات األرباح٣٧

ديسمبر ٣١من رأس المال المدفوع والمتعلقة بالسنة المنتهية في %٢٨,٨٧، تم دفع تويعات أرباح نقدية بنسبة ٢٠١٨خالل 
خ المنعقدة بتاريألف درهم بعد الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية ٩١٤,٥٣٠والبالغة قيمتها ٢٠١٧

.٢٠١٨مارس ٢١

ديسمبر ٣١من رأس المال المدفوع والمتعلقة بالسنة المنتهية في %٢٤,٥٢، تم دفع توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٢٠١٧خالل 
ألف درهم بعد الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ٧٧٦,٧٨٢والبالغة قيمتها ٢٠١٦

.٢٠١٧إبريل ٢

موسمّية النتائج٣٨

إن طبيعة عمل المجموعة تجعل الدخل والمصروف يتحققان من دون أي تأثير موسمي. هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة 
ى لالمختصرة قد جهزت بناًء على مبدأ اإلستحقاق الذي يتطلب تسجيل الدخل والمصاريف بناًء على الكسب أو التحقق وليس ع

اإلستالم أو الدفع خالل الفترة.

القيمة العادلة لألدوات المالية٣٩

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد
تستخدم المجموعة التراتيبية التالية للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية، حسب طريقة التقييم: 

األسعار السوقية (الغير معدلة السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة).األول:المستوى 

على القيمة العادلة المدرجة ملحوظة، بشكل جوهري طرق تقييم أخرى تكون فيها جميع المدخالت المؤثرة المستوى الثاني:
سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر.

طرق تقييم غير مبنية على مدخالت سوق ملحوظة ولها تأثير جوهري على القيم العادلة المدرجة.المستوى الثالث:
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٤٨-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٣٩

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد (تتمة)
تم قياسها بعد اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة، مصنفة إلى مجموعات من المستوى يقدم الجدول التالي تحليل لألدوات المالية التي 

األول إلى الثالث على المدى التي تكون فيه القيمة العادلة ملحوظة.

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

غير مدققة–٢٠١٨يونيو٣٠

موجودات ومطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة:
موجودات مالية

الخسائرواألرباح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
استثمارات مدرجة

١,٨٢٩,٩٠٩--١,٨٢٩,٩٠٩صكوك

١,٨٢٩,٩٠٩--١,٨٢٩,٩٠٩

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 
استثمارات مدرجة

٤٠,٦٤٧--٤٠,٦٤٧أسهم
١,٠٥٨,١٦٣--١,٠٥٨,١٦٣صكوك

١,٠٩٨,٨١٠--١,٠٩٨,٨١٠

استثمارات غير مدرجة
٥٠,٨٩٦٥٠,٨٩٦--صناديق 

٦٠,٠٣٠٦٠,٠٣٠--أسهم خاصة

١١٠,٩٢٦١,٢٠٩,٧٣٦-١,٠٩٨,٨١٠

١١٠,٩٢٦٣,٠٣٩,٦٤٥-٢,٩٢٨,٧١٩

المطلوبات المالية
٩,٤٨٤-٩,٤٨٤-)٢٧البدائل الشرعية لمشتقات األدوات المالية (إيضاح 

الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:
١,٣٣٤,٢٦٢١,٣٣٤,٢٦٢--استثمارات عقارية 

٩,٦٣٠,٤٤٣--٩,٦٣٠,٤٤٣صكوك-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

مدققة-٢٠١٧ديسمبر ٣١

موجودات ومطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة:
موجودات مالية

الخسائروأاألرباح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
١,٣٧٧,٤٩١--١,٣٧٧,٤٩١صكوك

١,٣٧٧,٤٩١--١,٣٧٧,٤٩١

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مدرجة

٤٢,٣٠٧--٤٢,٣٠٧أسهم

استثمارات غير مدرجة
٥٣,٦١٩٥٣,٦١٩--صناديق 

٥٣,٠٧٣٥٣,٠٧٣--استثمارات خاصة

--١٠٦,٦٩٢١٠٦,٦٩٢

١٠٦,٦٩٢١٤٨,٩٩٩-٤٢,٣٠٧

مطلوبات مالية
٤,٩٠١-٤,٩٠١-)٢٧البدائل الشرعية لمشتقات األدوات المالية (إيضاح 

:لهاعادلةقيمعناإلفصاحتمالتيالموجودات
١,٣٣٤,٢٦٢١,٣٣٤,٢٦٢--عقاريةاستثمارات 

٢٦٤,٠٠٠١٠,٣٦٨,٤٧٦-١٠,١٠٤,٤٧٦صكوك-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
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المختصرةالموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
(غير مدققة)٢٠١٨يونيو ٣٠

-٤٩-

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٣٩

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

: تم تحويل استثمارات في األسهم المدرجة ٢٠١٧تحويالت بين المستوى األول والثاني والثالث خالل الفترة الحالية (لم تطرأ أية 
ألف درهم من المستوى الثالث إلى المستوى األول).٤١,٣٦٢والبالغة قيمتها 

:الث التي يتم إدراجها بالقيمة العادلةمبلغ االفتتاح واالختتام لموجودات مالية من المستوى الثتسويةالجدول التالي يبين

٢٠١٨يونيو ٣٠
(مدققة)

٢٠١٧ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

١٠٦,٦٩٢١٣٢,٦٩٨في بداية الفترة
)٤١,٣٦٢(-تحويل إلى المستوى األول

٤,٢٣٤١٣,٩٤٠صافي المشتريات
١,٤١٦-الربح المدرج ضمن حقوق الملكية

١١٠,٩٢٦١٠٦,٦٩٢الفترةفي نهاية 


