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 الموحد المرحلي بيان الدخل

 )غير مدققة( 2018مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر

 

 
الثالثة أشهر المنتهية   

 2018مارس  31في 
الثالثة أشهر المنتهية في 

 2017مارس  31
 ألف درهـم ألف درهـم إيضاحات 
    

    إيرادات تشغيلية

 12.183 24.633  مؤسسات مالية لدىالمضاربة والوكالة  ،المرابحة الدخل من

 الدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت إسالمية أخرى

 1.082.338 1.065.385 5 من العمالء  

 87.290 69.340  الدخل من الصكوك اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة

 28.466 35.519 6 بالقيمة العادلةالدخل من االستثمارات المقاسة 

 3.127 10.308  وشركات ائتالف الحصة من نتائج شركات زميلة

 225.370 231.298 7 ، صافيالرسوم والعموالت دخل

 71.445 60.492  صرف عمالت أجنبية الدخل من

 4.146 2.516   عقاريةمن استثمارات  الدخل

 79 6.058  دخل آخر
    

  1.505.549 1.514.444 
    

    المصاريف التشغيلية

 (349.815) (358.489) 8 تكاليف الموظفين

 (223.032) (200.432) 9 مصاريف عمومية وإدارية

 (41.742) (51.010)  االستهالك

 (13.541) (13.500) 24 إطفاء الموجودات غير الملموسة

 (164.351) (149.889) 10 ، صافيفي القيمة مخصص االنخفاض
    

  (773.320) (792.481) 
    

 721.963 732.229  ، قبل التوزيع للمودعين العملياتالربح من 

    

 (140.328) (141.616) 11 للمودعين  التوزيع
    

 581.635 590.613  قبل الزكاة والضريبة فترةللربح ال

    

 (4.164) (255)  الزكاة والضريبة
    

 577.471 590.358  الزكاة والضريبةالربح للفترة بعد 
    

    :العائد إلى

 576.927 590.172  مساهمي المصرف  
 544 186  غير مسيطرةالحقوق الملكية   
    

  590.358 577.471 
    

 0.182 0.186 12 األسهم العادية )درهم( إلى العائد للسهم األساسي والمخفض الربح
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 الموحدالمرحلي  الشاملبيان الدخل 

 )غير مدققة( 2018مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر

 

 

  

الثالثة أشهر المنتهية 

 2018مارس  31في 

الثالثة أشهر المنتهية 
 2017مارس  31في 

 ألف درهـم ألف درهـم ايضاحات 

    

 577.471 590.358  للفترة بعد الزكاة والضريبةربح ال

    

    الشاملة األخرىالخسارة 

    بيان الدخل الموحد إلىالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها 
    

 بالقيمة العادلة من خالل المدرجة تقييم االستثمارات في الحركة صافي

 (177) - 29 الدخل الشامل اآلخر  

 - (4.900) 34 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

    

    بيان الدخل الموحد إلىيتم إعادة تصنيفها الحقا   قدالبنود التي 

    

 صافي الحركة في تقييم االستثمارات في الصكوك اإلسالمية المدرجة 

 - (24.672) 29 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 (33.220) (71.517) 29 أجنبية عمليات تحويلفروقات الصرف الناتجة عن 

 (3.667) (12.500) 29 العمليات األجنبية في تحوطالخسارة على 

 2.378 (2.371) 29 لتدفقات النقديةافي القيمة العادلة من تحوط )خسارة( ربح 
    

 (34.686) (115.960)  للفترة األخرى ةالشاملالخسارة 
    

 542.785 474.398  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
    

    

    :إلى العائد

 542.241 474.212  مساهمي المصرف  

 544 186  مسيطرةالحقوق الملكية غير   
    

  474.398 542.785 
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 الموحد  المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 )غير مدققة( 2018مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر

 

 
   وحاملي صكوك الشق األول للمصرف مساهمي المصرف العائد إلى 

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

احتياطي مخاطر 

 محتجزةأرباح  االئتمان

أرباح مقترح 

 توزيعها

أرباح مقترح 

توزيعها لألعمال 

 احتياطيات أخرى  الخيرية

صكوك الشق 

 اإلجمالي األول

الملكية حقوق 

 غير مسيطرةال

حقوق  إجمالي

 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 

             

 16.573.164 11.461 16.561.703 5.672.500 (743.182) 29.230 914.530 3.301.713 400.000 1.716.447 2.102.465 3.168.000 مدققة – 2018 يناير 1الرصيد في 

 تعديالت االنتقال عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 21.391 - 21.391 - 21.979 - - (588) - - - - (4)إيضاح  9رقم   

             

 16.594.555 11.461 16.583.094 5.672.500 (721.203) 29.230 914.530 3.301.125 400.000 1.716.447 2.102.465 3.168.000 معدّل – 2018يناير  1الرصيد في 

 590.358 186 590.172 - - - - 590.172 - - - - الربح للفترة

 (115.960) - (115.960) - (111.060) - - (4.900) - -  - الشاملة األخرى الخسارة

 (914.530) - (914.530) - - - (914.530)  - - - - (37توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 (29.230) - (29.230) - - (29.230) - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة لألعمال الخيرية
             

 16.125.193 11.647 16.113.546 5.672.500 (832.263) - - 3.886.397 400.000 1.716.447 2.102.465 3.168.000 غير مدققة – 2018مارس  31الرصيد في 

             

             

 15.458.641 10.842 15.447.799 5.672.500 (683.768) 30.000 776.782 2.487.099 400.000 1.494.721 2.102.465 3.168.000 مدققة – 2017 يناير 1الرصيد في 

             

 577.471 544 576.927 - - - - 576.927 - - - - الربح للفترة

 (34.686) - (34.686) - (34.686) - - - - - - - الشاملة األخرى الخسارة

 الخسارة من استبعاد استثمار مدرج بالقيمة العادة من خالل الدخل 

 - - - - 177 - - (177) - - - - الشامل اآلخر  

             

 16.001.426 11.386 15.990.040 5.672.500 (718.277) 30.000 776.782 3.063.849 400.000 1.494.721 2.102.465 3.168.000 غير مدققة – 2017مارس  31الرصيد في 
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 الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 

 )غير مدققة( 2018مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر

 

 
الثالثة أشهر المنتهية في   

 2018 مارس 31

الثالثة أشهر المنتهية في 

 2017 مارس 31

 ألف درهـم ألف درهـم إيضاحات 

    األنشطة التشغيلية

 577.471 590.358  للفترةربح ال

    تعديالت للبنود التالية:

 2.830 1.616 21 يةاستهالك استثمارات عقار  

 38.912 49.394  استهالك ممتلكات ومعدات  

 13.541 13.500 24 إطفاء الموجودات غير الملموسة  

 (3.127) (10.308)  وشركات ائتالف الحصة من نتائج شركات زميلة  

 (8.159) 4.756 6 الخسائر وأاألرباح مدرجة بالقيمة العادلة من خالل محققة من بيع استثمارات  (أرباحخسائر )  

 (7.226) 6.975 6 الخسائر وأغير محققة من االستمثارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  (أرباحخسائر )  

 - (7.700) 6 أرباح محققة من الصكوك اإلسالمية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 164.351 149.889 10  ، صافيفي القيمة مخصص االنخفاض  
    

 778.593 798.480  في الموجودات والمطلوبات التشغيلية اترقبل التغي التشغيليةرباح األ
    

 (2.556.093) (2.437.595)  مركزية مصارففي األرصدة لدى الزيادة 

 (266.619) 117.284  األرصدة وودائع الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية أخرىفي الزيادة( النقص )

 (401.154) (1.353.260)   والمضاربة مع مؤسسات ماليةفي المرابحة النقص 

 1.919.010 164.790  اإلسالمية األخرىالنقص في المرابحة والتمويالت 

 (1.202.238) 199.408  في تمويالت اإلجارة ( الزيادةالنقص )

 (3.228.344) (2.786.096)  الخسائر وأاألرباح مدرجة بالقيمة العادلة من خالل شراء استثمارات 

 2.887.894 1.747.325  الخسائر وأاألرباح مدرجة بالقيمة العادلة من خالل متحصالت من بيع استثمارات 

 (554.992) 133.049  في الموجودات األخرى (الزيادةالنقص )

 (60.616) 515.082  في المبالغ المستحقة لمؤسسات مالية  (النقصالزيادة )

 2.189.411 2.202.839  في حسابات المودعين الزيادة

 207.870 (332.452)   في مطلوبات أخرى الزيادة (النقص) 
    

 (287.278) (1.031.146)  العمليات المستخدم فيالنقد 

 - (4.900)  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
    

 (287.278) (1.036.046)  األنشطة التشغيلية المستخدم في صافي النقد
    

    األنشطة االستثمارية

 (15.435) 460.771  من خالل الدخل الشامل اآلخردرجة بالقيمة العادلة ماستثمارات صافي الحركة في 

 (1.192.088) (1.339.964)  بالتكلفة المطفأةمدرجة استثمارات صافي الحركة في 

 (64.312) (102.849)  شراء ممتلكات ومعدات
    

 (1.271.835) (982.042)  المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد
    

    األنشطة التمويلية

 (2.025) (915.007)  مدفوعةتوزيعات أرباح 
    

 (2.025) (915.007)  األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 
    
    

 (1.561.138) (2.933.095)  النقد وما يعادلهفي النقص 

    

 6.945.518 10.888.469  يناير  1في النقد وما يعادله 
    

 5.384.380 7.955.374 33  مارس 31في النقد وما يعادله 
    

 

ودائع ، الصكوك اإلسالمية والعمالء المرابحة والمضاربة  مع المؤسسات المالية، تمويل خرى،أ ومؤسسات ماليةاإلسالمية أرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف  الربح على من التشغيلية التدفقات النقدية إن

 ، هي كما يلي:العمالء

 
 1.217.787 1.109.070  األرباح المستلمة

    

 88.794 242.928  األرباح المدفوعة للمودعين وحاملي الصكوك
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 

ش م ع )"المصرف"( في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة عامة  –تأسس مصرف أبوظبي اإلسالمي  

 1984( لسنة 8ألحكام قانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) ذات مسؤولية محدودة طبقا  

، محل القانون االتحادي الحالي 2015لسنة  2حل القانون االتحادي رقم  .1997لسنة  9للمرسوم األميري رقم  )وتعديالته( ووفقا  

 .1984لسنة  8رقم 

 

لمجموعة"( بتقديم جميع الخدمات المصرفية، التمويلية واالستثمارية من خالل أدوات مالية يقوم المصرف وشركاته التابعة )"ا 

متنوعة مثل المرابحة، االستصناع، المضاربة، المشاركة، اإلجارة، الوكالة والصكوك وأدوات أخرى. إن أعمال المصرف تتم 

 لعقود تأسيس الشركات التابعة للمجموعة.وفقا  لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، التي تحرم الربا، ووفقا  

 

فرع( وثالثة  81: 2017) فرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة 80باإلضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي، يمتلك المصرف  

المملكة عودية وباإلضافة إلى شركات تابعة في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الس وقطر والسودان في العراقفروع 

ركات الشوتتضمن نشاطات المكتب الرئيسي للمصرف، الفروع المختصرة  الموحدة المرحلية . إن هذه البيانات الماليةالمتحدة

 التابعة.

 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.313إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للمصرف هو ص.ب  

 

 .2018 إبريل 23 للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة فيالمختصرة  الموحدة المرحلية تم اعتماد إصدار البيانات المالية 

 

 

 تعريفات 2

 

 وتعريفاتها محددة كاآلتي: الموحدة البيانات الماليةفي  المستخدمةالمصطلحات التالية هي  

 

 ة المرابح 

من ( وذلك مقابل ثلها وفي حيازتها )حقيقة أو ُحكما   مملوكا   أو سلعة أو سهما   عينيا   هي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصال   

 بيع يتكون من تكلفة الشراء وهامش ربح متفق عليه.

 

 االستصناع 

ث يتفقان بحي مستخدمة المواد الخاصة بهاله  تصنعها هو عقد بين المجموعة )الصانع( والمتعامل )المستصنع( تبيع بموجبه عينا   

وثمن البيع وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة على المجموعة. تقوم المجموعة بتطوير )صناعة( العين على مواصفاتها الدقيقة 

ول تتعاقد معه ومن ثم تقوم بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتفق عليها في امحل عقد االستصناع بنفسها أو من خالل مق

 تاريخ التسليم المتفق عليه. 
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 )تتمة(تعريفات  2

 

 اإلجارة 

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

 رجفي الذمة، لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلجارة ألصل عيني بتمليك المستأجر األصل المؤ أو موصوفا  

 بتعاقد مستقٍل ناقٍل للملكية.

 

 القرض الحسن 

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 القرض القرض عند أجل القرض

 

 المشاركة 

امل يساهمان بموجبه في مشروع استثماري معين، قائم أو جديد، أو في ملكية أصل معين، إما بصفة هي عقد بين المجموعة والمتع 

 أو لفترة محدودة تتخذ المجموعة خاللها عدة ترتيبات مع المتعامل لتبيع له أجزاءا من حصتها في المشروع بشكل تدريجيمستمرة 

)المشاركة المتناقصة(. يتم اقتسام األرباح حسب العقد المبرم بين الطرفين تنتهي بتملك المتعامل لمحل المشاركة بشكل كامل  إلى أن

 ويتحمالن الخسارة بنسبة حصصهما في رأس مال المشاركة.

 

 اربةالمض 

ويقوم الطرف اآلخر من المال  معينا   هي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم بموجبه أحد الطرفين )رب المال( مبلغا   

ع الربح بين الطرفين حسب الحصص المتفق عليها في العقد، ويتحمل )المضارب( با ستثماره في مشروع أو نشاط معين ويوزَّ

 وإال فهي على رب المال. ،أو مخالفة أي من شروط عقد المضاربةو/والتقصير أالمضارب الخسارة في حالة التعدي 

 

 الةالوك 

اره من المال ويوكل باستثم الموكل( لآلخر )الوكيل( مبلغا   الرئيسي:الطرفين )هي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم أحد  

حسب شروٍط وبنود محددة وتكون عمولة الوكيل محدَّدة بمبلغ مقطوع وقد يضاف إليها ما زاد عن نسبة محددة من الربح المتوقع 

ي أو التقصير أو مخالفة أي من شروط وبنود عقد كربح تحفيزي للوكيل على حسن األداء. يتحمل الوكيل الخسارة في حالة التعد

 .الرئيسيالوكالة، وإال فهي على 

 

 الصكوك 

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

الصكوك، أو في ملكية سلعة مترتبة في الذمة، أو في ملكية  في ملكية حقوق مترتبة على بيع أصل قائم بعد أن يتملكه حملة

مشروعات تدار على أساس المضاربة أو الشركة، وفي كل هذه الحاالت يكون حملة الصكوك مالكين لحصتهم الشائعة من األصول 

 الشركة أو المضاربة. مشاركةالمؤجرة، أو من الحقوق أو السلع المترتبة في الذمة، أو من أصول 
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 أساس اإلعداد  3

 

 بيان االمتثال 3.1أ.

 

 التقارير المالية المرحلية ووفقا  الخاص ب 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقا   المختصرة الموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية  

 .حكام وقواعد الشريعة اإلسالمية كما تقررها هيةة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعةأل

 

 العرف المحاسبي 3.1ب.

 

دلة من خالل بالقيمة العاوفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات  المختصرة الموحدةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية  

تم قياسها  لية والتي، والبدائل الشرعية للمشتقات الماادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراألرباح أو الخسائر، االستثمارات بالقيمة الع

 التي تم إدراجها بالقيمة المعاد تقييمها.و ،ممتلكات ومعداتك المحتفظ بها ،بقيمتها العادلة واألرض

 

 ،صرفلمالوظيفية لبدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم( وهي العملة  المختصرة الموحدةالمرحلية البيانات المالية  عرضتم  

 ألقرب ألف، إال إذا تم اإلشارة إلى غير ذلك. المبالغتدوير كل لقد تم 

 

 أساس توحيد البيانات المالية 3.1ج.

 

 من البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة له التالية:المختصرة  الموحدة المرحلية البيانات الماليةتتكون  

 
 نسبة الشراكة   
 2017 2018 بلد المنشأ النشــاط 
     

 %95 %95 اإلمارات العربية المتحدة خدمات الوساطة في األسهم أبوظبي اإلسالمي لألوراق المالية ذ.م.م.شركة 
 %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة استثمارات في العقارات شركة بروج العقارية ذ. م. م.

 %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة خدمات العقارات ام بي ام العقارية ذ.م.م
 %100 %100 بي في أي خدمات الوساطة في األسهم 1أديب انفست 

 %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة تزويد القوى العاملة شركة كوادر للخدمات ذ. م. م.
 %100 %100 المملكة المتحدة الخدمات المصرفية اإلسالمية أديب )المملكة المتحدة( ليمتد

 -  -  جزر القنال اإلنجليزي شركة ذات غرض خاص اديب هولدينجز )جيرسي( ليمتد*
 -  -  جزر الكيمان شركة ذات غرض خاص * 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 
 -  -  جزر الكيمان شركة ذات غرض خاص ليمتد * IIأديب كابيتال انفست 

 

 .المصرف على عملياتها تابعة بحكم سيطرة اتشركال هذه وتعتبر، هذه الشركاتأي عقد مباشر في  المصرف ىليس لد*  

 

 الشركات وحيدت يتمتشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عمليات الشركات التابعة التي يكون للبنك عليها سيطرة.  

 توحيد عن التوقف يتم. الشركات هذه على السيطرة قدرة للمجموعة يصبح بموجبه الذي التاريخ وهو االستحواذ، تاريخ عند التابعة

 .السيطرة هذه على القدرة تتوقف الذي التاريخ في التابعة الشركات

 

تم استبعاد جميع يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس سنة التقارير المالية للبنك، باستخدام سياسات محاسبية متوافقة.  

 واألرباح والخسائر الناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة بالكامل. والمصاريف واإليرادات والمعامالت األرصدة 

 

 جوداتالمو وصافي الخسائرأو  اإليرادات صافي في المصرف قبل من مملوكة الغير الحصة مسيطرة يرالغ الملكية حقوق تمثل 

 لمركزا بيان وفي الموحدالشامل المرحلي  الدخل بيان في منفصلة   عرضها ويتم للشركات غير المحتفظ بها من قبل المجموعة

  .المصرف مساهمي حقوق عن منفصلة   المساهمين حقوق ضمن الموحدالمرحلي  المالي
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 القرارات والتقديرات الهامة 3.2

 

وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع المختصرة  الموحدة المرحلية البيانات الماليةإن إعداد  

التي تؤثر على تطبيقات السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات المالية  واالفتراضاتالتقديرات 

اإليرادات والمصروفات والمخصصات باإلضافة  واإلفصاح عن االلتزامات الطارئة. كما تؤثر هذه التقديرات واالفتراضات على

 للتغيرات في القيمة العادلة.

 

م تلك المالية التالية. ويتم بصورة مستمرة تقيي السنواتتقديرات واالفتراضات على المبالغ المعلنة في قد تؤثر تلك األحكام وال 

التقديرات واألحكام وهي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى عديدة. ولتخفيض أثر عامل الموضوعية ، قامت المجموعة 

د ية المستقبلية. وبما أن التقديرات ترتكز على األحكام فإن النتائج الفعلية قبوضع معايير محددة لتتمكن من تقدير التدفقات النقد

 تختلف مما قد يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في تلك المخصصات.

 

في إطار إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة في تطبيق السياسات  

 31ية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات هي نفسها التي تطبق على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في المحاسب

 .2018يناير  1من اعتبارا  ية القابلة للتطبيق ستثناء التقديرات واألحكام التال، با2017ديسمبر 

 

األحكام الصادرة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها التأثيرات الجوهرية األكبر على المبالغ المدرجة  فيتتعلق التغيرات  

بالتغيرات التي تم إدخالها نتيجة العتماد  2018مارس  31في البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 

 : األدوات المالية والتي تؤثر على:9الية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير الم

 

  الذي يتم فيه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية  األعمالتصنيف الموجودات المالية: تقييم نموذج

 .القائم األساسيلمبلغ اوفائدة  المبلغ األساسيدفع عن فقط عبارة المالية هي  للموجودات

 األكبر  جوهريلاتأثير الالتي لها و غير المؤكدة والتقديراتفتراضات اال فيالتغيرات تتعلق المتوقعة:  االئتمانخسارة  احتساب

رات التي تم إدخالها نتيجة اعتماد المعيار الدولي بالتغي 2018مارس  31ئتمان المتوقعة للفترة المنتهية في العلى خسائر ا

تقنيات المدخالت واالفتراضات وال ويرجع ذلك األثر بشكل رئيسي إلى المالية. األدوات: 9التقارير المالية رقم  إلعداد

 .9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  منهجيةان المتوقعة بموجب المستخدمة في احتساب خسائر االئتم

 

والتي لها األثر األكبر وتتطلب  9إن بعض المفاهيم الرئيسية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  الرئيسية: االعتبارات 

 درجة عالية من التقدير، كما اعتبرتها المجموعة أثناء تحديد تقييم التأثير، هي:

 

ا اطر االئتمان على أساس نسبي. من أجل تقييم ما إذيتم تقييم الزيادة الجوهرية في مخ تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان: 

كانت مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ نشأتها، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر الناشةة على 

شوئها، باستخدام مؤشرات ن مدى العمر المتوقع لألصل المالي في تاريخ التقارير المالية بالمخاطر المقابلة للتعثر في السداد عند

 المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات إدارة المخاطر الحالية للمجموعة.
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 )تتمة( القرارات والتقديرات الهامة 3.2

 

 )تتمة( تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

للزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان كل ربع سنة على األقل لكل تعرض فردي بناء  على ثالثة عوامل.  سوف يتم إجراء تقييم 

إلى المرحلة  1إذا كان أي من العوامل التالية يشير إلى حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، سوف يتم نقل األداة من المرحلة 

2: 

 

(i) دراج التعثر المتعلقة باإلاحتمال في  التغيّرهرية في مخاطر االئتمان استنادا  إلى للزيادات الجو ا  سقف لقد وضعت المجموعة

 التعثر. يةالمبدئي وكذلك سقف احتمال

(ii)  سوف يتم إجراء مراجعات نوعية إضافية لتقييم نتائج المراحل وإجراء تعديالت، حسب الضرورة، لتعكس بشكل أفضل

 المراكز التي زادت مخاطرها بشكل جوهري.

(iii) 30على افتراض قابل للنقض بأن األدوات التي تجاوز موعد استحقاقها  9وي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يحت 

على ما إذا كانت الموجودات  3والمرحلة  2يوما  قد شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. تعتمد التحركات بين المرحلة 

ية كما في تاريخ التقارير المالية. سوف يكون تحديد االنخفاض في القيمة االئتمانية وفقا  المالية قد انخفضت قيمتها االئتمان

مشابها  للتقييم الفردي للموجودات المالية القائمة على دليل موضوعي على  9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .39االنخفاض في القيمة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 

 الهامة ةات المحاسبيالسياس 4

 

ة يجب أن يأخذ قياس خسائر االئتمان المتوقع والسيناريوهات المتعددة: المتوقعة في المستقبلعوامل االقتصاد الكلي والمعلومات  

لكل مرحلة وتقييم الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان في االعتبار المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظروف الراهنة، 

ومات التطلّعية ق المعلفضال  عن التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. سوف يتطلب تقدير وتطبي

 أحكاما  جوهرية.

 

مدخالت احتمال التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض للتعثر المستخدمة لتقدير مخصصات على أساس ذج ونمبناء اليتم  

 اد الكلي( التيبناء  على متغيرات االقتصاد الكلي )أو التغيرات في متغيرات االقتص 2والمرحلة  1الخسارة االئتمانية للمرحلة 

سيناريو من سيناريوهات االقتصاد الكلي تم استخدامه في  إن أيذات الصلة.  المحفظةترتبط ارتباطا  وثيقا  بخسائر االئتمان في 

 متغيرات االقتصاد الكلي ذات الصلة.لتوقعات سيكون له حسابنا لخسائر االئتمان المتوقعة 

 

والذي يأخذ  ت المرجحةالحتمااللعبارة عن تقدير مخصوم  2والمرحلة  1خسائر االئتمان المتوقعة في المرحلة سوف يكون تقدير  

 في االعتبار ما ال يقل عن ثالثة سيناريوهات مستقبلية لالقتصاد الكلي.

 

 يردة من مصدر خارجي ذسوف تعتمد الحالة األساسية، والسيناريوهات الصاعدة والهابطة على توقعات االقتصاد الكلي الوا 

إذا اقتضت الظروف  أو على أساس فترات أقصر منهسمعة طيبة. سوف يتم تحديث هذه السيناريوهات على أساس ربع سنوي 

 ذلك.

 

 سوف يتم تطبيق كافة السيناريوهات التي تم النظر فيها على كافة المحافظ الخاضعة لخسائر االئتمان المتوقعة بنفس االحتماالت. 
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سوف يكون تعريف التعثر المستخدم في قياس خسائر االئتمان المتوقعة والتقييم المستخدم لتحديد الحركة بين تعريف التعثر:  

ر المالية إلعداد التقاريالمراحل متوافقا  مع تعريف التعثر المستخدم ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية. ال يقوم المعيار الدولي 

يوما  من  90بتعريف التعثر، ولكنه يحتوي على افتراض قابل للنقض بأن التعثر قد يحدث عندما يكون التعرض أكبر من  9رقم 

 تاريخ االستحقاق.

 

لها  تي يتعرضعند قياس خسارة االئتمان المتوقعة، تأخذ المجموعة في االعتبار الفترة التعاقدية القصوى ال العمر المتوقع: 

الشروط التعاقدية في االعتبار عند تحديد العمر المتوقع، بما في ذلك خيارات الدفع  جميعلمخاطر االئتمان. يجب أخذ  المصرف

المسبق وخيارات التمديد وخيارات التجديد. بالنسبة لبعض تسهيالت االئتمان المتجددة التي ليس لها تاريخ استحقاق ثابت، يتم تقدير 

سائر خ االستعداد لمواجهةال يتم  كذلك عندماالمتوقع على أساس الفترة التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان والعمر 

 االئتمان من خالل إجراءات اإلدارة.

 

ير رلجنة داخلية لإلشراف على عملية االنخفاض في القيمة في إطار المعيار الدولي إلعداد التقا لقد أنشأت المجموعة الحوكمة: 

. تتكون اللجنة من ممثلين رفيعي المستوى من اإلدارة المالية وإدارة المخاطر، وسوف تكون مسؤولة عن مراجعة 9المالية رقم 

واعتماد المدخالت واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقديراتنا المتعلقة بخسارة االئتمان المتوقعة. كما تقوم بتقييم مدى مالءمة 

 اإلجمالية التي يتم إدراجها في البيانات المالية. اتنتائج المخصص

 

المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبيانات المالية الموحدة الكاملة  كافةعلى  المختصرة البيانات المالية المرحلية الموحدة ال تحتوي 

وعة كما في السنوية للمجم الموحدةبيانات المالية ، ويجب قراءتها مع العداد التقارير الماليةوفقا  للمعايير الدولية إل التي يتم إعدادها

ال تشير بالضرورة إلى النتائج  2018مارس  31إن نتائج الثالثة أشهر المنتهية في ف، . باإلضافة إلى ذلك2017ديسمبر  31

 .2018ديسمبر  31المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

 

 2635/2008 رقم"( SCAاإلمارات العربية المتحدة )"دولة ة والسلع في هيةة األوراق الماليإشعار كما هو مطلوب من قبل  

ة عنها في البيانات المالي المفصحالسياسات المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية تم توضيح ، 2008أكتوبر  12الصادر بتاريخ 

 :أدناه السنوية الموحدة

 

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

 .2017ديسمبر  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

ة تتطلب إعادة إدراج البيانات الماليخالل الفترة، قامت المجموعة بالتطبيق المبكر، ألول مرة، بعض المعايير والتعديالت التي  

 السابقة. إن طبيعة وتأثير كل معيار وتعديل جديد تم مناقشتها أدناه:
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 الهامة )تتمة( السياسات المحاسبية 4

 

، أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية المعيار 2014في يوليو  األدوات المالية: 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

"األدوات المالية: اإلدراج  39األدوات المالية والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

األدوات المالية بما في ذلك التصنيف والقياس  وانبج جميع 9والقياس". يتناول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 التحوط.واالنخفاض في القيمة ومحاسبة 

 

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

 ( المحتفظ بها كموجودات مالية:التمويلية الصكوك

(i) دارة تلك الموجودات المالية؛ ونموذج أعمالها إل 

(ii) .خصائص التدفقات النقدية للموجودات 

 

استنادا  إلى هذين المعيارين، يتم قياس أدوات الصكوك بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة  

 الخسائر. وأالعادلة من خالل األرباح 

 

الخسائر. ومع ذلك، يجوز للمجموعة عند اإلدراج المبدئي ألداة  وأالقيمة العادلة من خالل األرباح يتم قياس أدوات حقوق الملكية ب 

حقوق ملكية غير متداولة اختيار تصنيف أداة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر دون رجعة، مع عدم إعادة تدوير 

 توزيعات األرباح ضمن األرباح والخسائر.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 العادلة  

ف كبير. إن هذا التصنيمن خالل األرباح والخسائر، إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو تقليل عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ إلى حٍد 

 متاح كذلك للموجودات المالية القائمة.

 

 بالنسبة للمطلوبات المالية، لم يكن هناك تغييرات في التصنيف والقياس. 

 

ألدوات المالية" "ا 9، قامت المجموعة في وقٍت مبكٍر بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2011يناير  1اعتبارا  من  

 .9لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اأحكام بما يتماشى مع 

 

يقدم المعيار نموذجا  جديدا  لقياس خسائر االنخفاض في القيمة على كافة الموجودات المالية بما في ذلك  االنخفاض في القيمة:)ب(  

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يحل نموذج خسارة االئتمان المتوقعة  التمويل والصكوك المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة

. 39محل نموذج "الخسائر المتكبدة" الحالي الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم  9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ى التغيير في الجودة االئتمانية للموجودات المالية منذ يتضمن نموذج خسارة االئتمان المتوقعة نهجا  من ثالث مراحل يعتمد عل

ويتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة للظروف  على نظرة مستقبلية نموذج خسارة االئتمان المتوقعة يقوماإلدراج المبدئي. 

 لمتوقعة.االقتصادية المستقبلية عند تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسارة االئتمان ا
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 )تتمة( األدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 

 القيمة )تتمة(االنخفاض في )ب(  

 

جوهرية في مخاطر الموجودات المالية التي لم تشهد زيادة  جميعشهر، على  12تنطبق خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  :1المرحلة  

االئتمان منذ نشأتها ولم تنخفض قيمتها االئتمانية. سوف يتم احتساب خسارة االئتمان المتوقعة باستخدام عامل يمثل احتمال التعثر 

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

 

 القيمةكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي ولكن ال تعتبر ت، عندما 2في إطار المرحلة : 2المرحلة  

، سوف يتم إدراج مبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة القيمةألدوات المالية منخفضة لاالئتمانية 

ة الناتجة عن التعثر والتعرض للتعثر على مدى العمر المتوقع لألداة. والذي يتم احتسابه باستخدام إجراءات احتما التعثر والخسار

المرحلة بسبب زيادة المخاطر وتأثير األفق الزمني األطول الذي يتم أخذه في  هذهمن المتوقع أن تكون المخصصات أعلى في 

 شهرا  في المرحلة األولى. 12االعتبار مقارنة  بالـ 

 

، عندما يكون هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة في تاريخ التقارير المالية، سوف 3في إطار المرحلة  :3المرحلة  

االئتمانية منخفضة ويتم إدراج مبلغ مساٍو لخسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر  تهاقيم يتم تصنيف هذه األدوات المالية على أن

 المتوقع لألداة للموجودات المالية.

 

تهدف إلى جعل محاسبة التحوط كذلك قواعد جديدة لمحاسبة  9يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم : التحوط )ج( 

التوجيهات المتعلقة بمحاسبة  9متماشية مع ممارسات إدارة المخاطر. ال يغطي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التحوط

المجلس الدولي للمعايير المحاسبية يعمل عليها كمشروع منفصل. يتضمن المعيار الدولي الكلي حيث أن  على المستوى التحوط

واالستمرار في  9لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ل محاسبة التحوط وفقا خيار تأجيل تطبيق 9إلعداد التقارير المالية رقم 

الجديدة  التحوط. غير أن المجموعة اختارت اعتماد أحكام محاسبة 39معيار المحاسبة الدولي رقم التحوط وفقا لتطبيق محاسبة 

 .9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

، اختارت المجموعة إدراج 9تماشيا  مع األحكام االنتقالية الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  األثر االنتقالي:)د(  

لتعكس تطبيق المتطلبات الجديدة لالنخفاض في القيمة والتصنيف  2018يناير  1تعديل على أرباحها المحتجزة االفتتاحية في 

 ة إدراج معلومات المقارنة.والقياس في تاريخ التطبيق بدون إعاد

 

 لخصائص التدفقات النقدية التعاقدية واختبارات نموذج األعمالكل من  بالنسبة للتصنيف والقياس، من المتوقع أن يؤدي التطبيق 

سبة اإلى بعض الفروق في تصنيف الموجودات المالية عند مقارنتها بتصنيفنا الحالي بموجب معيار المح 2018يناير  1كما في  معا  

 . 39الدولي رقم 
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 )تتمة( األدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 

 )د( األثر االنتقالي )تتمة( 

 

قوق المصنف ضمن حاالفتتاحية احتياطي القيمة العادلة  فيالتغيرات المتراكمة األرباح المحتجزة وإن تأثير التطبيق على  

 ( هي كما يلي:2018يناير  1المساهمين في بداية السنة الحالية )

 األرباح المحتجزة 

التغيرات المتراكمة 
احتياطي القيمة  في

 العادلة

 ألف درهـم  ألف درهـم  

   

 الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات في الصكوك اإلسالمية المدرجة 

 القيمة العادلة من خالل بالمحولة إلى االستثمار وبالتكلفة المطفأة   

 21.979 - الدخل الشامل اآلخر   

   

 المعيار الدولي إلعداد التقارير النقص في مخصص إعادة القياس بموجب

 - (588) 9المالية رقم   
   

 (588) 21.979 
   

 

 9المالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  للموجوداتالرصيد الختامي  التسوية بينالجدول التالي  يوضج 

 .2018يناير  1والرصيد االفتتاحي للموجودات المالية بتاريخ 

 

 

ديسمبر  31كما في 

)المعيار  2017

الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم 

9) 

إعادة تصنيف 

الموجودات 

 والمطلوبات المالية

إعادة قياس 

االنخفاض في 

 مةالقي

يناير  1كما في 

)المعيار  2018

الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم 

9) 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهـم  ألف درهـم  

     

 21.467.205 - - 21.467.205 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

 2.737.092 (28.811) - 2.765.903 األرصدة وودائع وكالة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 2.125.221 (28) - 2.125.249 المرابحة والمضاربة لدى المؤسسات المالية

 33.038.511 (210.804) - 33.249.315 المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى

 43.538.725 258.406 - 43.280.319 تمويل اإلجارة

 8.170.373 (9.759) (1.871.896) 10.052.028 االستثمار في الصكوك اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة

 3.420.365 - 1.893.875 1.526.490 االستثمار المقاس بالقيمة العادلة

 3.453.926 (9.592) - 3.463.518 موجودات أخرى
     

 117.930.027 21.979 (588) 117.951.418 
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 )تتمة( األدوات المالية 9إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي  

 

لفترة المجموعة بتعديل اإلفصاحات ل قامت (:7األدوات المالية: اإلفصاحات )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )هـ(  

مثل فةات التصنيف الجديدة،  9لتشمل إفصاحات نوعية وكمية أكثر شموال  تتعلق بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  الحالية

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

 

 ويحدد 2014 مايو في المعيار إصدار تم المتعاملين مع العقود من اإليرادات 15 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار 

 تقاريرال إلعداد الدولي للمعيار وفقا  . المتعاملين مع العقود من الناتجة اإليرادات على تطبيقه يتم خطوات خمس من اجديد انموذج

 الخدمات قديمت أو البضائعبيع  مقابل في تستحقها أن الشركة تتوقع التي األثمان يعكس بمبلغ اإليرادات إدراج يتم 15 رقم المالية

 معيار إن. اإليرادات وإدراج لقياس تنظيما   أكثر امنهج 15 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار مبادئ تقدم. المتعاملين إلى

 إلعداد لدوليةا للمعايير وفقا   الحالية اإليرادات إدراج متطلبات كافة على ويسود الشركات جميع على للتطبيق قابل الجديد اإليرادات

المالية غير جوهريا  على البيانات  15قامت المجموعة بتقييم أن تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم . المالية التقارير

 الموحدة المختصرة للمجموعة كما في تاريخ التقارير المالية.

 

 دوات الماليةاأل 

 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؛ 

  وذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى؛ 

 .البدائل المتناسبة مع الشريعة اإلسالمية للمشتقات 

 

 تتألف تمويالت العمالء للمجموعة من التالي: 

 

 مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى؛ و 

 .تمويالت إجارة 
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 )تتمة( األدوات المالية 

 )تتمة( االعتراف والقياس 

بالتطبيق المبكر لمبادئ التصنيف والقياس في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2011يناير  1قامت المجموعة ابتداء  من  

 .9لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اأحكام صدار في ذلك الوقت توافقا  مع "األدوات المالية" قيد اإل 9

 

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

 عادلة.النقدية التعاقدية للموجودات المالية. تقاس الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة ال

 

 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؛  إلى اإلحتفاظ بالموجودات لغرض جمع التدفقات النقدية المتعاقدإذا كان األصل محتفظا  به وفقا  لنموذج أعمال يهدف

 و

  إذا كان ينشأ من البنود التعاقدية للموجودات المالية مواعيد محددة للتدفقات المالية المتعلقة حصريا  بأصل المبالغ والربح

 المتعلق بأصل المبالغ القائمة.

 

 ى بالقيمة العادلة.يتم الحقا  قياس الموجودات المالية األخر 

 

 ( ”FVTPL“الخسائر ) وأالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

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

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

 

. FVTPLإن الموجودات المالية األخرى التي ال تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

ائر عند الخس وألك الموجودات المالية التي تتطابق مع مبدأ التكلفة المطفأة والتي صنفت بالقيمة العادلة من خالل األرباح وكذ

االعتراف المبدئي بالتماشي مع نموذج األعمال للمصرف. يمكن تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل تناقض القياس أو االعتراف الذي قد يظهر من قياس  عند االعتراف FVTPLالخسائر 

 الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليها بأسس مختلفة. 
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 )تتمة( األدوات المالية 

 

 التصنيف )تتمة( 

 )تتمة(( ”FVTPL“الخسائر ) وأالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

عندما يتم تغيير  FVTPLيتم إعادة تصنيف الموجودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

يجوز إعادة تصنيف الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من نموذج العمل بحيث ال تتحقق شروط مبدأ التكلفة المطفأة. ال 

 خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي.

 

 "(FVTOCIالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )" 

أساس كل أداة على حدة( أن تصنف استثمارات  عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تقوم باختيار بما ال يقبل النقض )على 

 . FVTOCIأدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

 ( إذا:FVTPLتعتبر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ) 

 

 تم شراؤها أساسا  لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو 

 المبدئي جزءا  من أداة مالية محددة تديرهما المجموعة معا  ولها دليل على نمط فعلي حديث للحصول  كانت عند االعتراف

 على أرباح في مدى قصير، أو

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

 

 القياس 

 التكلفة المطفأةالموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة ب 

يمة. ويتم ناقصا  مخصص انخفاض الق متضمنا  التحويالت واإلستثمارات في الصكوك يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

لة بما في ذلك تكاليف المعام ،وات والخصوماتويتم إدراج العال .احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي

 ها وفقا  لمعدل الربح الفعلي لألداة.ؤلألداة المعنية ويتم إطفا الدفتريةضمن القيمة  ،األولية

 

تشتمل الموجودات المالية على األرصدة والودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية إسالمية أخرى، المرابحة، اإلجارة، المضاربة  

الموجودات المالية غير مدرجة في سوق نشط. تنشأ متوقعة. هذه األصول  أو وتمويالت إسالمية أخرى مالية ذات دفعات ثابتة

هي  . المطلوبات الماليةالمبالغ المدينةمع عدم وجود نية للمتاجرة في  المتعاملينعندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة ألحد 

و موجودات مالية أخرى أو استبدال أدوات مالية تحت المطلوبات التي تفرض على المجموعة التزامات تعاقدية بتقديم مبالغ نقدية أ

 شروط معينة قد تكون في غير صالح المجموعة. 
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 الهامة )تتمة( السياسات المحاسبية 4

 

 األدوات المالية )تتمة( 

 

 )تتمة( القياس 

 )تتمة( الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 الحسابات وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة ناقصا  أية مبالغ مشطوبة أو مخصصاتيتم إدراج  

 ، إن وجدت.لالنخفاض في القيمة

 

مخصص االنخفاض، إن وجد )باسثتناء الدخل المؤجل ناقصا   المطفأة يتم إدراج المرابحة والمضاربة مع مؤسسات مالية بالتكلفة 

 .باح المتوقعة(أو األر

 

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

 وتمويالت إسالمية أخرى. 

 

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

 

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

 

لك عند ايتم تقييد اإلجارة كإجارة تمويلية عندما يعد المصرف ببيع األصول المؤجرة للمستأجر من خالل عقود مستقلة ناقلة للم 

ول تمثل األص كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية هذه األصول إلى ذلك المستأجر.نهاية اإلجارة ويترتب على ذلك نقل 

المؤجرة عقود إيجار تمويلية ألصول لفترات معينة والتي تكون إما قاربت أو تخطت فترة كبيرة من العمر اإلنتاجي المقدر لهذه 

ستثمار القائم في اإليجار المدرج بما في ذلك الدخل المدرج ناقصا  الموجودات. يتم إدراج األصول المؤجرة بقيمة مساوية لصافي اال

 مخصصات االنخفاض.

 

 "(FVTPLالخسائر )" وأالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

إعادة  نعر الناتجة يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل مركز مالي موحد ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائ 

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

 االستثمارات".

 

 "(FVTOCIالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )" 

 يتم قياس اإلستثمارات في أدوات الملكية مبدئيا  بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقا  بالقيمة العادلة 

باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة تحت بند البيان الموحد لإليرادات الشاملة األخرى  االعترافويتم 

 ت المتراكمة القيم العادلة ضمن حقوق المساهمين. وتضاف التغيرا

 

ذات أرباح وخسائر قيمة عادلة  ةأي تم إدراج، الدخل الشامل اآلخرسبة للصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بالن 

يمة التغيرات المتراكمة في الق فيتم إدراج تراكمها و الموحدبيان الدخل الشامل اآلخر  ضمنناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة 

عندما يتم استبعاد الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة  العادلة ضمن حقوق الملكية.

ل إلى بيان الدختصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقا  ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد من حقوق الملكية 

   الموحد.



  عامة مساهمة شركة – اإلسالمي أبوظبي مصرف
 

 المختصرةالموحدة المرحلية المالية  إيضاحات حول البيانات

 )غير مدققة( 2018مارس  31

- 20 - 

 

 

 الهامة )تتمة( السياسات المحاسبية 4

 

 األدوات المالية )تتمة( 

 

 القياس )تتمة( 

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

 

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

 

 الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة األرباح التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدالت 

 المعلنة الوسطاء أسعار 

 في السوق المعامالت األخيرة 

 

وزيعات تالدخل الموحدة عندما ينشأ حق المجموعة في استالم  تثمار في أدوات الملكية في بياناألرباح على االستوزيعات م إدراج يت 

 من تكلفة االستثمار. لجزءاألرباح، إال إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بوضوح استرداد 

 

 

 من العمالء أخرىسالمية إالدخل من المرابحة، المضاربة، اإلجارة وتمويالت  5

 

الثالثة أشهر المنتهية  
 2018مارس  31في 

الثالثة أشهر المنتهية 
 2017مارس  31في 

 ألف درهـم  ألف درهـم  

   

 79.725 71.544 مركبات ةمرابح

 61.310 55.391 بضائع ةمرابح

 282.489 254.785 أسهم ةمرابح

 100.980 97.234 الخير –سلع  ةمرابح

 88.562 84.278 (ةاإلسالمية المغطاة )مرابح البطاقات

 7.488 21.049 أخرى ةمرابح
   

 620.554 584.281 إجمالي المرابحة

   

 12.013 1.455 المضاربة

 447.906 477.967 اإلجارة

 1.865 1.682 االستصناع
   

 1.065.385 1.082.338 
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 المقاسة بالقيمة العادلة ستثماراتالدخل من اال 6

 

 

الثالثة أشهر المنتهية 
 2018مارس  31في 

الثالثة أشهر المنتهية 
 2017مارس  31في 

 ألف درهـم  ألف درهـم  

   

 المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل من الصكوك اإلسالمية

 11.698 21.082 الخسائر وأاألرباح   

 الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  منالدخل 

 - 16.614 الشامل اآلخر  

 أرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل)خسائر( 

 8.159 (4.756) األرباح أو الخسائر  

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات من محققة غير أرباح)خسائر( 

 7.226 (6.975) األرباح أو الخسائر  

 أرباح محققة من بيع الصكوك اإلسالمية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 - 7.700 الدخل الشامل اآلخر  

 1.383 1.854 الدخل من موجودات استثمارية أخرى
   

 35.519 28.466 
   

 

 

 إيرادات الرسوم والعموالت، صافي 7

الثالثة أشهر المنتهية  
 2018مارس  31في 

الثالثة أشهر المنتهية 
 2017مارس  31في 

 ألف درهـم  ألف درهـم  

   

   عموالتالإيرادات الرسوم و

 150.950 170.039 إيرادات الرسوم والعموالت على البطاقات

 26.848 27.234 الرسوم والعموالت المتعلقة باألعمال

 23.771 33.372 بالتكافلالرسوم المتعلقة 

 12.047 21.038 رسوم خدمات الحسابات

 17.004 15.772 ممتلكاترسوم إدارة مشاريع و

 43.495 27.752 رسوم الترتيب ومشاركة المخاطر

 10.624 3.285 وساطةالرسوم وعموالت 

 77.168 68.563 رسوم وعموالت أخرى
   

 361.907 367.055 إيرادات الرسوم والعموالت إجمالي
   

   مصاريف الرسوم والعموالت

 (92.921) (116.915) المصاريف المتعلقة برسوم وعموالت البطاقات

 (43.616) (18.842) مصاريف رسوم وعموالت أخرى
   

 (136.537) (135.757) مصاريف الرسوم والعموالت إجمالي
   

 225.370 231.298 إيرادات الرسوم والعموالت، صافي
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 تكاليف الموظفيـن 8

 

الثالثة أشهر المنتهية  
 2018مارس  31في 

الثالثة أشهر المنتهية 
 2017مارس  31في 

 ألف درهـم  ألف درهـم  

   

 317.423 325.359 الرواتب واألجور

 15.570 14.937 مكافآت نهاية الخدمة 

 16.822 18.193 موظفين أخرى مصاريف
   

 358.489 349.815 
   

 

 

 مصاريف عمومية وإدارية 9

 

الثالثة أشهر المنتهية  
 2018مارس  31في 

الثالثة أشهر المنتهية 
 2017مارس  31في 

 ألف درهـم  ألف درهـم  

   

 41.352 21.695 مصاريف قانونية ومهنية

 66.621 72.234 المبانيمصاريف 

 21.976 15.975 مصاريف تسويق وإعالنات

 15.703 19.978 مصاريف اتصاالت

 34.077 27.960 بالتكنولوجيامصاريف متعلقة 

 43.303 42.590 مصاريف تشغيلية أخرى
   

 200.432 223.032 
   

 

 

 ، صافيفي القيمة مخصص االنخفاض 10

 

الثالثة أشهر المنتهية  إيضاحات 
 2018مارس  31في 

الثالثة أشهر المنتهية 
 2017مارس  31في 

 درهمألف  ألف درهم  

    

 127.804 81.311 16 مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

 24.751 63.567 17 تمويالت اإلجارة

 5.458 21.427  مباشر شطب

 6.338 (16.416)  أخرى
    

  149.889 164.351 
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 للمودعين التوزيع 11

 

الثالثة أشهر المنتهية  
 2018مارس  31في 

الثالثة أشهر المنتهية 
 2017مارس  31في 

 ألف درهم  ألف درهم  

   

 40.939 42.407 حسابات التوفير

 99.389 99.209 حسابات االستثمار 
   

 141.616 140.328 
   

 

 

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 12

 

عدد لمصرف على المتوسط المرجح لل العادية سهماألالمتعلقة بحاملي  للسنةيحتسب الربح األساسي على السهم بتقسيم األرباح  

 .الفترةاألسهم العادية خالل 

 

المرجح لعدد  لمصرف على المتوسطل العادية سهماألالمتعلقة بحاملي  الفترةالربح المخفض للسهم بتقسيم أرباح يتم احتساب مبالغ  

ن لها ، التي قد يكوخالل الفترة، المعدلة لتأثيرات أي أدوات ماليةرجح لعدد االسهم زائدا  المتوسط الم الفترةاألسهم العادية خالل 

 تأثير مخفض.

 

 يعكس التالي اإليرادات وبيانات األسهم المستحوذة في احتساب اإليرادات للسهم: 

 

 

الثالثة أشهر المنتهية 

 2018مارس  31في 

الثالثة أشهر المنتهية في 

 2017مارس  31

   
 576.927 590.172 )ألف درهم( المصرف سهمأالمتعلق بحاملي  فترةللربح ال
   

 3.168.000 3.168.000 )ألف( المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة
   

 0.182 0.186 األساسي والمخفض للسهم )درهم( العائد
   

 

وك على صك الربحيتم 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 المركزية 13

 

 2018مارس  31 
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم درهـمألف  

   

 1.993.397 1.611.503 النقد في الصندوق

   

   األرصدة لدى المصارف المركزية:

 1.694.913 1.915.136 الحسابات الجارية -  

 11.475.757 11.407.877 نظاميةودائع  -  

 6.303.138 7.207.473 شهادات اإليداع اإلسالمية -  
   

 22.141.989 21.467.205 
   

 

 لكل 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 يمكن والعراق إلمارات العربية المتحدةمن ا

المية. عوائد وفقا  للشريعة اإلس ةأي عليهاالحسابات الجارية ال تدفع النقد في الصندوق والمركزي. إن  المصرفسحبها إال بموافقة 

أساس االستثمار في مرابحات السلع الدولية التي يكون فيها  هي تقوم علىو تدفع عليها عوائد، ةأما شهادات اإليداع اإلسالمي

 . والمصرف بائعا   المصرف المركزي مشتريا  

 

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

 

 2018مارس  31 
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 19.944.008 20.960.541 اإلمارات العربية المتحدة

 1.300.979 1.109.040 الشرق األوسطباقي 

 1.063 918 أوروبا

 221.155 71.490 أخرى
   

 22.141.989 21.467.205 
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 ومؤسسات مالية أخرى إسالمية األرصدة و ودائع الوكالة لدى مصارف 14

 

 2018مارس  31 
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 831.167 399.906 حسابات جارية

 1.934.736 1.013.732 ودائع وكالة 
   

 1.413.638 2.765.903 

 - (18.650) ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة
   

 1.394.988 2.765.903 
   

 

يحصل المصرف على أية عوائد على أرصدة  وفقا  للشريعة اإلسالمية، يتم استثمار الودائع مع مؤسسات مالية إسالمية فقط. ال 

 الحسابات الجارية مع المصارف والمؤسسات المالية.

 

 والمؤسسات المالية األخرى حسب القطاع الجغرافي هي كما يلي: االسالمية لدى المصارف الوكالة ودائعتوزيع األرصدة وإن  

 

 2018مارس  31 
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 684.125 136.569 اإلمارات العربية المتحدة

 274.483 85.110 الشرق األوسطباقي 

 163.146 65.649 أوروبا

 1.644.149 1.126.310 أخرى
   

 1.413.638 2.765.903 
   

 

 

 مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية 15

 

 2018مارس  31 
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 2.125.249 2.333.337 مرابحة

 - 31.720 مضاربة
   

 2.365.057 2.125.249 

 - (81) في القيمة االنخفاض ناقصا : مخصص
   

 2.364.976 2.125.249 
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 )تتمة( مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية 15

 

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

 الشريعة اإلسالمية.

 

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

 

 2018مارس  31 
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 1.957.846 2.164.230 اإلمارات العربية المتحدة

 167.403 169.107 الشرق األوسطباقي 

 - 31.720 أخرى
   

 2.365.057 2.125.249 
   

 

 

 مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى 16

 

 2018مارس  31 
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 6.437.197 6.080.371 المركبات اتمرابح

 5.473.305 6.106.378 البضائع اتمرابح

 17.359.249 16.883.391 األسهم اتمرابح

 7.965.182 7.789.845 الخير – السلع اتمرابح

 16.558.534 16.296.243 ()مرابحة البطاقات اإلسالمية المغطاة

 1.643.377 1.744.529 أخرى اتمرابح
   

 55.436.844 54.900.757 اتالمرابح إجمالي

   

 46.681 43.476 مضاربة

 130.322 127.455 استصناع

 281.810 330.642 تمويالت مدينة أخرى
   

 55.895.657 55.402.330 إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى 

 (20.750.205) (20.316.575) على المرابحة المؤجلة اإليراداتناقصا : 
   

 35.085.755 35.145.452 

 (1.896.137) (2.103.968) في القيمةناقصا : مخصص االنخفاض 
   

 32.981.787 33.249.315 
   

 2.036.283 2.127.044 إجمالي المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى المنخفضة القيمة
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 )تتمة( مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى 16

 

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

 

  

 مدققة

 39معيار المحاسبة الدولي رقم  – 2017ديسمبر  31

 

 المعيار الدولي إلعداد 

  9التقارير المالية رقم 

 )خسارة االئتمان المتوقعة(

 اإلجمالي انخفاض جماعي فرديانخفاض  2018مارس  31

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 مدققة )معيار المحاسبة – بداية الفترةفي 

 1.821.769 968.615 853.154 1.896.137 (39الدولي رقم   

 تعديالت االنتقال للمعيار الدولي إلعداد التقارير

 - - - 210.804 9المالية رقم   
     

 المعيار الدولي إلعداد معدلة ) – بداية الفترةفي 

 1.821.769 968.615 853.154 2.106.941 (9رقم  التقارير المالية  

 661.372 9.226 652.146 81.311 (10)إيضاح  للفترةالمحمل 

 (124.900) (124.900) - - تعديالت أخرى

 (462.104) - (462.104) (84.284) الفترة المشطوب خالل
     

 1.896.137 852.941 1.043.196 2.103.968 نهاية الفترةفي 
     

 

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

 

 

 2018مارس  31
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

   :القطاع االقتصادي

 981.415 578.641 القطاع العام 

 3.855.948 4.589.115 شركات 

 234.315 213.767 ماليةمؤسسات  

 29.399.301 29.106.045 أفراد 

 674.473 598.187 شركات صغيرة ومتوسطة 
   

 35.085.755 35.145.452 
   

   :القطاع الجغرافي

 33.885.343 33.761.943 اإلمارات العربية المتحدة 

 783.768 870.545 الشرق األوسطباقي  

 210.679 312.903 أوروبا 

 265.662 140.364 أخرى 
   

 35.085.755 35.145.452 
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 تمويالت إجارة 17

 

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 اإليجار.اإلنتاجية لهذه الموجودات. 

 

 2018مارس  31 
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   
   :كما يليمدفوعات التأجير المدينة المستقبلية هي إجمالي إن 

 8.636.632 7.016.511 مستحقة خالل سنة  

 21.876.793 21.836.974 مستحقة من السنة الثانية إلى الخامسة  

 32.682.754 34.480.895 مستحقة بعد خمس سنوات  
   

 63.196.179 63.334.380 تمويالت اإلجارة إجمالي

 (18.591.636) (19.192.311) ناقصا : اإليرادات المؤجلة
   

 44.604.543 44.142.069 المدينة ألدنى دفعات اإليجارصافي القيمة الحالية 

 (1.324.224) (1.124.725) في القيمةنخفاض االناقصا : مخصص 
   

 43.280.319 43.017.344 المنخفضة القيمةإجمالي تمويالت اإلجارة 
   

 1.938.612 1.977.285 
   

 

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

 

  

 مدققة

 39معيار المحاسبة الدولي رقم  – 2017ديسمبر  31

 

 المعيار الدولي إلعداد 

  9التقارير المالية رقم 

 المتوقعة()خسارة االئتمان 

 اإلجمالي انخفاض جماعي فرديانخفاض  2018مارس  31

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 مدققة )معيار المحاسبة – بداية الفترةفي 

 1.336.894 927.708 409.186 1.324.224 (39الدولي رقم   

 تعديالت االنتقال للمعيار الدولي إلعداد التقارير

 - - - (258.406) 9المالية رقم   
     

 المعيار الدولي إلعدادمعدلة ) – بداية الفترةفي 

 1.336.894 927.708 409.186 1.065.818 (9التقارير المالية رقم   

 104.566 (67.535) 172.101 63.567 (10)إيضاح  للفترة )المعكوس( المحمل

 (117.236) - (117.236) (4.660) الفترة المشطوب خالل
     

 1.324.224 860.173 464.051 1.124.725 نهاية الفترةفي 
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 تمويالت إجارة )تتمة( 17

 

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

 

 

 2018مارس  31
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   :االقتصاديالقطاع 

 752.339 752.503 القطاع الحكومي  

 4.480.814 4.402.775 القطاع العام  

 18.708.191 18.466.468 شركات  

 20.366.863 20.243.169 أفراد  

 188.355 179.015 شركات صغيرة ومتوسطة  

 107.981 98.139 مؤسسات غير ربحية  
   

 44.142.069 44.604.543 
   

   :القطاع الجغرافي

 42.668.353 42.282.547 اإلمارات العربية المتحدة  

 1.025.203 984.831 الشرق األوسطباقي   

 386.656 410.621 أوروبا  

 524.331 464.070 أخرى  
   

 44.142.069 44.604.543 
   

 

 

 المطفأة بالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية  استثمارات 18

 

 

 2018مارس  31
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم  ألف درهـم  

   

 10.052.028 9.519.622 صكوك  
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 )تتمة( المطفأة بالتكلفةمقاسة الفي الصكوك اإلسالمية  استثمارات 18

 

 كما يلي: كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي  إجمالي إن توزيع 

 

 

 2018مارس  31
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم  ألف درهـم  

   
 7.443.468 7.060.909 اإلمارات العربية المتحدة

 1.365.455 1.324.401 الشرق األوسطباقي 

 100.372 - أوروبا

 1.155.535 1.157.347 أخرى
   

 9.542.657 10.064.830 
   

 

 

 مقاسة بالقيمة العادلة استثمارات 19

 

 

 2018مارس  31
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم  ألف درهـم  

   

   الخسائر وأاألرباح بالقيمة العادلة من خالل  مدرجة استثمارات

   مدرجةاستثمارات 

 1.377.491 2.404.531 صكوك  
   

   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة استثمارات

   استثمارات مدرجة

 42.307 42.011 أسهم  

 - 1.419.408 صكوك  
   

 1.461.419 42.307 
   

   استثمارات غير مدرجة

 53.619 50.636  صناديق  

 53.073 53.076 أسهم خاصة  
   

 103.712 106.692 
   

 1.565.131 148.999 
   

 3.969.662 1.526.490 

 - (1.791) ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة
   

 3.967.871 1.526.490 
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 )تتمة( مقاسة بالقيمة العادلة استثمارات 19

 

 كما يلي: كاناالستثمارات حسب القطاع الجغرافي  إجمالي إن توزيع 

 

 

 2018مارس  31
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 915.534 2.233.092 اإلمارات العربية المتحدة

 89.221 195.647 األوسطالشرق باقي 

 170 104.134 أوروبا

 521.565 1.436.789 أخرى
   

 3.969.662 1.526.490 
   

 

 

 وشركة ائتالف استثمارات في شركات زميلة 20

 

 2018مارس  31 
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 988.788 1.004.397 استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف
   

 

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

 

 - 15.156 في بداية الفترة

 15.156 - المحمل للفترة
   

 15.156 15.156 في نهاية الفترة
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 )تتمة( وشركة ائتالف استثمارات في شركات زميلة 20

 

 كما يلي:هي  مارس 31كما في وشركات ائتالف  ةزميلشركات  إن تفاصيل استثمار المصرف في

 
 النشاط الرئيسي الملكية حصة نسبة بلد المنشأ 

  2018 2017  

  % %  

     الشركات الزميلة

 التأمين التكافلي اإلسالمي 42 42 اإلمارات العربية المتحدة ش م ع  –أبوظبي الوطنية للتكافل   

 مصرف إسالمي 27 27 البوسنة دي.دي بنك البوسنة الدولي  

 صندوق عقاري - 41 اإلمارات العربية المتحدة  (REITصندوق عقاري سكني)  

     

     شركات ائتالف

 إلى مصرف تجاري )قيد التحويل 49 49 جمهورية مصر العربية مصر )اس.ايه.أي( –مصرف أبوظبي اإلسالمي   

 مصرف إسالمي(  

 تمويل األفراد اإلسالمي 51 51 المملكة العربية السعودية ش.م.مشركة السعودية للتمويل   

 تحويل األموال 51 51 اإلمارات العربية المتحدة عرب لينك لتحويل األموال ش.م.خ )قيد التصفية(  

 االستحواذ التجاري 51 51 اإلمارات العربية المتحدة ومباني ذ.م.م أكوايرينغ ك أبوظبي اإلسالمي ميرشنت  

 

 

 عقاريةاستثمارات  21

 

 كالتالي: الفترةكانت الحركة في االستثمارات في العقارات خالل  

 

 2018 مارس 31 
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهم ألف درهم 

   
   التكلفة:

 1.291.643 1.161.268 الرصيد في بداية الفترة  

 (130.375) - استبعادات   
   

 1.161.268 1.161.268 الفترةنهاية  فيالرصيد إجمالي 

 (24.737) (24.737) في القيمة نخفاضالناقصا : مخصص ا
   

 1.136.531 1.136.531 نهاية الفترة فيالرصيد صافي 
   

   :االستهالك المتراكم

 55.464 43.148 بداية الفترةالرصيد في   

 9.345 1.616 لفترةلالمحمل   

 (21.661) - باالستبعاداتالمتعلق   
   

 43.148 44.764 نهاية الفترة الرصيد في
   

 1.093.383 1.091.767 صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة
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 عقارية )تتمة(استثمارات  21

 

، والمؤجرة تحت عقود تأجير تشغيلية، قد بلغت  العقاريةإيجارات الممتلكات المكتسبة للمجموعة من االستثمارات إيرادات إن  

 .2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ألف درهم( 4.146 :2017مارس  31ألف درهم ) 2.516

 

 :كما يليهي  الفترةالحركة في مخصص اإلنخفاض خالل كانت  

 

 2018 مارس 31 
 (مدققة)

 2017ديسمبر  31
 ألف درهم ألف درهم 

   

 28.188 24.737 بداية الفترة  في الرصيد

 462 - المحمل للفترة

 (3.913) -  المتعلق باالستبعاد
   

 24.737 24.737 في نهاية الفترة الرصيد
   

 

 هو كالتالي: العقاريةالتوزيع الجغرافي إلجمالي االستثمارات إن  

 

 1.109.906 1.108.290 اإلمارات العربية المتحدة

 8.214 8.214 الشرق األوسطباقي 
   

 1.116.504 1.118.120 
   

 

 

 قيد التطوير عقارات 22

 

 2018 مارس 31 
 (مدققة)

 2017ديسمبر  31
 ألف درهم ألف درهم 

   

 837.381 837.381 عقارات قيد التطوير
   

 

ألف درهم( مملوكة من قبل  800.000: 2017ألف درهم ) 800.000دفترية بلغت بقيمة ارض قيد التطوير  العقاراتتتضمن  

 شركة تابعة للمصرف.

 

 قيد التطوير موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة. العقاراتجميع إن  
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 موجودات أخرى 23

 

 2018 مارس 31 
 (مدققة)

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 53.071 53.507 مبالغ مدفوعة مقدما  لشراء ممتلكات

 418.157 281.294 قبول أوراق

 186.825 204.325 مطالبات استيفاء من مستحوذ عليهاموجودات 

 301.347 290.206 ذمم تجارية مدينة 

 698.478 760.461 مصاريف مدفوعة مقدما  

 149.256 191.509 مستحقة أرباح

 47.837 42.643 ولينامبالغ مدفوعة مقدما  لمق

 183.625 183.625 اتستثمارلالمبالغ مدفوعة مقدما  

 1.459.667 1.367.236 أخرى
   

 3.374.806 3.498.263 

 (34.745) (35.764) في القيمةناقصا : مخصص االنخفاض 
   

 3.339.042 3.463.518 
   

 

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

محققة". يتم إدراج األصل المحقق بالقيمة األقل بين قيمته العادلة ناقصا  تكاليف البيع وبين القيمة المدرجة للمطالبة )صافي مخصص 

 االنخفاض في القيمة( كما في تاريخ التحويل.

 

 

 الشهرة والموجودات غير الملموسة 24

 
  موجودات أخرى غير ملموسة  

 اإلجمالي ودائع أساسية عالقات العمالء الشهرة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 365.343 42.698 212.757 109.888  مدققة – 2018يناير  1في

 (13.500) (2.256) (11.244) - اإلطفاء خالل الفترة
     

 351.843 40.442 201.513 109.888  غير مدققة – 2018مارس  31في 
     

     

 420.136 51.851 258.397 109.888 مدققة - 2017يناير  1في 

 (54.793) (9.153) (45.640) - اإلطفاء خالل السنة
     

 365.343 42.698 212.757 109.888 مدققة – 2017 ديسمبر 31في 
     

 

 الشهرة 

والذي  لمصرفاوالتي تمثل أدنى مستوى داخل  للمصرفام التشغيليلة ي القيمة، يتم توزيع الشهرة لألقساالنخفاض ف اختبارلهدف  

 اض اإلدراة الداخلية.الشهرة ألغريتم من خالله مراقبة 
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 )تتمة( الشهرة والموجودات غير الملموسة 24

 

 موجودات غير ملموسة أخرى 

 

 يمثل األصل غير الملموس لعالقات العمالء القيمة العائدة لألعمال العمالء

تمثل الموجودات الغير ملموسة لعالقات العمالء القيمة العائدة لألعمال المتوقع أن تتولد  عالقات العمالء

من العمالء الذين كانوا موجودين في تاريخ االستحواذ. عند تحديد القيمة العادلة لعالقات 

 تالعمالء، تم اعتبار عمالء البطاقات المغطاة بشكل منفصل، نظرا  الختالف بيانا

المخاطر والعالقات والوالء. من 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

ضوء شروطها التعاقدية، أقل من توزيعات  توزيعات األرباح المتوقعة لهذه الودائع، على

األرباح المتوقعة لغيرها من أدوات صكوك سوق الجملة وسوق التمويل المالي. يمثل 

الفارق بين توزيعات األرباح المتوقعة لهذه الودائع وأدوات الصكوك، قيمة الودائع 

 األساسية غير الملموسة.

 

 

 مبالغ مستحقة لمؤسسات المالية 25

 

 2018 مارس 31 
 (مدققة)

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 1.538.954 1.678.506 حسابات جارية

 2.149.604 1.318.146 ودائع استثمارية
   

 2.996.652 3.688.558 
   

 

 

 حسابات المودعين 26

 

 2018 مارس 31 
 (مدققة)

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 32.738.664 35.120.647 جاريةحسابات 

 66.743.153 66.547.812 حسابات االستثمار

 521.802 539.970 احتياطي تعديل األرباح
   

 102.208.429 100.003.619 
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 )تتمة( حسابات المودعين 26

 

 كما يلي: للفترةلقد كانت الحركة على مخصص احتياطي تعديل األرباح  

 2018 مارس 31 
 (مدققة)

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   
 454.419 521.802 بداية الفترةفي 

 67.383 18.168 للفترةاألرباح  الحصة من
   

 521.802 539.970 نهاية الفترةفي 
   

 

 كاآلتي: وحسابات المودعين بحسب القطاع االقتصادي هإجمالي إن توزيع  

 

 2018 مارس 31 
 (مدققة)

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 6.648.994 7.443.196 القطاع الحكومي

 8.318.185 8.683.833 العامالقطاع 

 14.965.482 15.811.339 شركات

 1.449.801 1.166.157 مؤسسات مالية

 54.269.920 54.135.533 أفراد

 11.832.026 12.381.709 شركات صغيرة ومتوسطة الحجم

 2.519.211 2.586.662 منظمات غير ربحية
   

 102.208.429 100.003.619 
   

 

 ةرف المركزياصمال احتياطياتمتطلبات بعد اقتطاع ، التوفيرحسابات بما في ذلك يقوم المصرف باستثمار جميع ودائع االستثمار  

 .المجموعة من قبل ومتطلبات السيولةوالسودان  والعراق اإلماراتفي 

 

ى التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد، وإال فهي علفقط في حال  يتحمل الخسارةفإن المصرف  االستثمار بودائعفيما يتعلق  

 .الموكل)الرئيسي( أو  (رب المالالمانح )
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 ات أخرىمطلوب 27

 

 2018 مارس 31 
 (مدققة)

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   
 432.385 444.475 دائنةذمم تجارية 

 418.157 281.294 قبول أوراق

 285.485 165.997 لمودعين وحملة الصكوكعلى التوزيع لالربح المستحق 

 365.415 287.343 شيكات بنكية

 387.896 321.091 أخرى ومصاريفالموظفين  آتمخصصات مكاف

 63.483 77.446 دائنة محتجزات

 136.890 150.152 العمالءمبالغ مستلمة مقدما  من 

 205.613 265.195 مصاريف مستحقة

 110.841 110.364 أرباح موزعة غير مطالب بها

 163.054 159.264 إيرادات مؤجلة

 4.905 3.981 حساب األعمال الخيرية

 13.523 39.700 حساب التبرعات

 4.901 7.193  المالية األدوات لمشتقاتللبدائل الشرعية القيمة العادلة السالبة 

 419.710 485.370 أخرى
   

 2.798.865 3.012.258 
   

 

 

 رأس المال 28

 

 2018 مارس 31 
 (مدققة)

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 رأس المال المصرح به:
 ألف( سهم عادي 4.000.000: 2017ألف ) 4.000.000

 4.000.000 4.000.000 لكل سهم(: درهم واحد 2017بقيمة درهم واحد لكل سهم )  
   

   والمدفوع بالكامل: الصادررأس المال 

 ألف( سهم عادي 3.168.000: 2017ألف ) 3.168.000

 3.168.000 3.168.000 : درهم واحد لكل سهم(2017بقيمة درهم واحد لكل سهم )  
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 احتياطيات أخرى 29

 

 

التغيرات المتراكمة 

 في القيم العادلة

 احتياطي إعادة

 األراضي تقييم

 تحويلاحتياطي 

 اإلجمالي احتياطي التحوط العمالت األجنبية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      

 (743.182) (4.881) (769.732) 192.700 (161.269) مدققة – 2018يناير  1في 

 تعديالت االنتقال عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 21.979 - - - 21.979 9المالية رقم   
      

 (721.203) (4.881) (769.732) 192.700 (139.290) معدلة – 2018يناير  1في 

 صافي الحركة في تقييم استثمار في صكوك إسالمية مدرجة 

 (16.972) - - - (16.972) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمار في الصكوك 

 اإلسالمية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 (7.700) - - - (7.700) (6التي تم تحريرها إلى بيان الدخل )إيضاح و اآلخر  

 (71.517) - (71.517) - - افي، صاألجنبيةلعمليات اعن تحويل تحويل الناتجة الفروقات 

 (12.500) - (12.500) - - التحوط في العمليات األجنبية الخسارة من

 (2.371) (2.371) - - - في القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقدية الخسارة
      

 (832.263) (7.252) (853.749) 192.700 (163.962) غير مدققة – 2018مارس  31في 
      
      

 (683.768) (1.724) (711.664) 192.700 (163.080) مدققة – 2017يناير  1في 

 صافي الحركة في تقييم االستثمار بالقيمة العادلة من 

 (177) - - - (177) خالل الدخل الشامل اآلخر  

 الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 177 - - - 177 خالل الدخل الشامل اآلخر  

 لعملياتاتحويل الناتجة عن عملية تحويل الفروقات 

 (33.220) - (33.220) - - األجنبية، صافي  

 (3.667) - (3.667) - - من التحوط في العمليات األجنبية الخسارة

 2.378 2.378 - - - في القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقدية الربح
      

 (718.277) 654 (748.551) 192.700 (163.080) غير مدققة – 2017مارس  31في 
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 صكوك الشق األول 30

 

 

 2018 مارس 31
 (مدققة)

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 3.672.500 3.672.500 مدرجة - صكوك الشق األول

 2.000.000 2.000.000 حكومة أبوظبي –صكوك الشق األول 
   

 5.672.500 5.672.500 
   

 

 مدرجة - صكوك الشق األول 

متوافقة مع الشريعة اإلسالمية )"الصكوك"(  مدرجة - من الشق األول المصرف بعملية إصدار لصكوكقام ، 2012 نوفمبر 19في  

. تم اصدار هذه الصكوك بعد موافقة مساهمي المصرف في اجتماع دوالر أمريكي( مليار 1ألف درهم ) 3.672.500بقيمة 

في وقت  ألف درهم 37.281. تم تكبد تكلفة اإلصدار البالغة 2012اكتوبر  21الجمعية العمومية الغير عادي الذي انعقد في 

 .اإلصدار

 

يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه الصكوك على التزامات مباشرة من غير ضمان  تعتبر هذه الصكوك دائمة حيث أنه ال 

قابلة  إن الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية وهي من جانب المصرف وفقا  لشروط وأحكام المضاربة الشرعية.

سترداد األولي"( أو أي تاريخ دفع للربح وفقا  )"تاريخ اإل 2018كتوبر أ 16الفترة المنتهية في  لالسترداد من قبل المصرف بعد

سنوات  6في نهاية كل سنوي  وتدفع بشكل نصف %6.375هو المتوقع لهذه الصكوك المضاربة ربح يكون و لحاالت معينة،

 توقع منم زائدا  هامش سنوات 6يبور إب يةاألولالفترة ربح المتوقع بعد السنوات، ويقدر  ستالمكونة من  يةخالل الفترة األول

 .الموحد ساهمينفي بيان التغيرات في حقوق الم الموزعة . سيتم إظهار دفعات األرباح5.393%

 

يحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي أرباح على المضاربة وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر هذا الحدث حالة  

يع األرباح على المضاربة أو في حال األحداث التي تستوجب عدم قيامه بهذا تعثر. في حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم بتوز

التوزيع، فإنه ال يحق للمصرف: )أ( اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو )ب( االسترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو 

كية لجهة إصدار أخرى مساوية للصكوك أو اإلستحواذ بأي وسيلة كانت على أي أوراق مالية خاصة بالمصرف أو أي حقوق مل

أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية االسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من 

 هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة مرتين متتاليتين.

 

 حكومة أبوظبي –صكوك الشق األول  

، وتماشيا مع برنامج حكومة أبوظبي لتعزيز المالءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية، أصدر المصرف 2009ابريل  16في  

 ألف 2.000.000"( لصالح دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي بقيمة اسمية بلغت الحكومية صكوك من الشق األول )"الصكوك

مارس  22من قبل المساهمين خالل االجتماع الغير عادي والذي عقد يوم  الحكومية لى إصدار هذه الصكوكدرهم. تمت الموافقة ع

2009. 

 

يوجد لها تاريخ استرداد معين. تشتمل هذه الصكوك على التزامات مباشرة من غير  دائمة حيث أنه ال الحكومية تعتبر هذه الصكوك 

تكون هذه الصكوك الحكومية قابلة لالسترداد من قبل المصرف  المضاربة الشرعية.ضمان من جانب المصرف وفقا  لشروط وأحكام 

سنويا  خالل الفترة األولى المكونة من خمس سنوات،  %6هو  الحكومية الربح المتوقع لهذه الصكوكيكون و وفقا  لحاالت معينة،

. وسيتم توزيع األرباح المحققة على %2.3هامش  شهور زائدا   6ويقدر الربح المتوقع بعد هذه السنوات الخمس األولى بإيبور 

   .الموحد المساهمينفي بيان التغيرات في حقوق  الموزعة شكل نصف سنوي. سيتم إظهار دفعات األرباح
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 )تتمة( صكوك الشق األول 30

 

 )تتمة( حكومة أبوظبي –صكوك الشق األول 

 

أرباح على المضاربة وفق ما كان متوقعا، وال يعتبر هذا الحدث تخلفا   يحق للمصرف وفق إرادته المطلقة أن ال يقوم بتوزيع أي 

عن سدادها. في حال قيام المصرف باختيار أن ال يقوم بتوزيع األرباح أو في حال األحداث التي تستوجب  عدم قيامه بهذا التوزيع، 

سترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو اإلستحواذ فإنه ال يحق للمصرف: )أ( اإلعالن عن أو دفع أو توزيع أية أرباح، أو )ب( اال

بأي وسيلة كانت على أي جهة إصدار مساوية للصكوك أو أقل منها، باستثناء األوراق المالية التي تنص بنودها على إلزامية 

 لمضاربة المتوقعة مرتيناالسترداد أو التحويل إلى حقوق ملكية، إال إذا تم في كل حالة من هذه الحاالت ، القيام بتوزيع أرباح ا

 متتاليتين.

 

 

 التزامات ومطلوبات طارئة 31

 

ة يإن االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية تشمل االلتزامات بتقديم وتوفير التسهيالت االئتمانية اإلسالمية واالعتمادات المستند 

 المصرف. متعامليوخطابات الضمان وكذلك أوراق القبول المخصصة لتلبية متطلبات 

 

لهذه  تعاقدية وفقا  لعقود التمويالت اإلسالمية. عادة ما يكونبالتزامات مثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت ائتمانية إسالمية تت 

اللتزامات انتهاء اااللتزامات تواريخ انتهاء ثابتة أو بنود تعاقدية متعلقة بانتهائها وعادة ما تتطلب دفع رسوم. وبما انه من الممكن 

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

 

وخطابات الضمان وأوراق القبول بصرف دفعات نيابة عن عمالئه في حالة عدم قيام  خطابات االعتماديلتزم المصرف بموجب  

 اته وفقا  لشروط العقد.بالوفاء بالتزام المتعامل

 

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

 

 

 2018 مارس 31
 (مدققة)

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

   ةالمطلوبات الطارئ

 3.215.199 2.685.052 خطابات االعتماد  

 8.572.858 7.876.645 خطابات ضمان  
   

 10.561.697 11.788.057 
   

   االلتزامات

 666.945 762.559 مسحوبةالغير التزامات التسهيالت   

 174.699 122.041 مصاريف رأسمالية مستقبلية  

 6.108 6.158 قيد التطوير عقارية وعقاراتاستثمارات   
   

 890.758 847.752 
   

 11.452.455 12.635.809 
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 مخاطر االمتثال مراجعة 32

 

للمساعدة في مراجعة امتثالها  بتعيين مستشار قانوني خارجي 2014، قام المصرف في ونظرا اللتزامه بأفضل ممارسات الحوكمة 

إلى اآلن مراجعته وإلى حد أن هذه المراجعة  الخارجيلم يكمل المستشار القانوني لقوانين العقوبات وعمليات امتثالها بشكل عام. 

تساعد البنك في تحديد أي خطوات إضافية يمكن اتخاذها لضمان االمتثال لقوانين العقوبات القابلة للتطبيق، سيقوم البنك بتعزيز 

لمصرف ل على المصرف. سيقوم ايواصل المصرف مراجعته الداخلية، ومن السابق ألوانه التنبؤ بأي تأثير محتم عملياته وفقا لذلك.

 بمشاركة نتائج مراجعته الداخلية مع الجهة الرقابية ذات الصلة بمجرد االنتهاء منها.

 

 

 النقد وما يعادله 33

 

 2017مارس  31 2018 مارس 31 
 ألف درهـم ألف درهـم 

   

 6.454.456 8.228.637 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية، قصيرة األجل

  لدى مصارف ومؤسسات مالية وكالة ودائعاألرصدة و

 1.042.576 1.313.619 قصيرة األجل أخرى،  

 236.436 844.366 مؤسسات مالية، قصيرة األجل لدىمرابحة ومضاربة 

 (2.349.088) (2.431.248) مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية، قصيرة األجل
   

 7.955.374 5.384.380 
   

 

 

 ف ذات العالقةاطراألالمعامالت مع  34

 

ئيسين ن الريالمساهمو، مديرينلوايقوم المصرف ضمن سياق أعماله االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة كالشركات الزميلة،  

مخاطر ف لوشركاتهم ذات العالقة. يقوم المصرف بالحصول على تأمينات كرهن األمالك واألوراق المالية بناء  على تقييم المصر

  .في القيمة نشطة وخالية من أي مخصص لالنخفاض الموجودات الماليةن جميع إ العالقة. ذواالئتمان للطرف 

 

إن األرصدة والمعامالت بين المصرف وشركائه التابعة التي تمثل أطراف ذات عالقة، قد تم حذفها في عملية توحيد البيانات المالية 

 إليضاح.ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا ا
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 طراف ذات العالقة )تتمة(األالمعامالت مع  34

 

 :كما يليالموحد  المرحلي كانت المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة في بيان الدخل الفترةخالل  

 
 

 مساهم رئيسي
أعضاء مجلس 

 اإلدارة 

 شركات زميلة
وشركات 
  اإلجمالي أخرى  ائتالف

 ألف درهـم ألف درهـم درهـمألف  ألف درهـم ألف درهـم 
      

      غير مدققة  -2018مارس  31
 وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن  الدخل

 2.614 - 2.614 - - مؤسسات مالية  
      

 من المرابحة، المضاربة، الدخل
 34.218 21.138 - 107 12.973 من العمالء اإلجارة  وتمويالت إسالمية أخرى  
      

 1.411 1.090 314 7 - دخل الرسوم والعموالت، صافي
      

 108 - - 108 - المصاريف التشغيلية
      

 469 7 182 18 262 للمودعين وحاملي الصكوك التوزيع
      

      
      غير مدققة – 2017مارس  31

 وكالة معالمضاربة والمرابحة والمن  الدخل
 3.590 - 3.590 - - مؤسسات مالية  

      

 من المرابحة، المضاربة، الدخل
 37.993 21.361 - 116 16.516 من العمالء وتمويالت إسالمية أخرىاإلجارة   
      

 565 487 53 25 - دخل الرسوم والعموالت، صافي
      

 108 - - 108 - المصاريف التشغيلية
      

 211 69 127 15 - للمودعين وحاملي الصكوك التوزيع
      

 

وتمويل العمالء المقدمة إلى أطراف  ،إن معدالت الربح المحققة على األرصدة وودائع الوكالة لدى المصارف والمؤسسات المالية 

 في السنة(. %6.0إلى :  صفر 2017) %6.1قد تراوحت من صفر إلى  الفترةذات عالقة خالل 

 

د ق الفترةإن معدالت الربح المدفوعة على مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية وودائع العمالء الموضوعة من أطراف ذات عالقة خالل  

  في السنة(. %0.8: صفر إلى 2017)في السنة  %0.8تراوحت من صفر إلى 
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 طراف ذات العالقة )تتمة(األالمعامالت مع  34

 

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

 

 مساهم رئيسي 

أعضاء مجلس 

 اإلدارة 

شركات زميلة 

 اإلجمالي أخرى وشركات ائتالف

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

      

      غير مدققة – 2018مارس  31

      

 لدى مصارف الةوكودائع الاألرصدة و  

 ومؤسسات مالية أخرى إسالمية   

- - 771.926 - 771.926 

 168.174 - 168.174 - - المؤسسات المالية معمرابحة ومضاربة   

  ت، إجارة وتمويالمرابحة، مضاربة  

 إسالمية أخرى    

2.624.200 10.175 - 3.555.315 6.189.690 

 298.322 205.213 93.109 - - موجودات أخرى  
      

 2.624.200 10.175 1.033.209 3.760.528 7.428.112 
      

      

 26.751 - 26.751 - - مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة   

 258.130 58.655 89.956 37.280 72.239 حسابات المودعين  

 22.539 21.588 46 18 887 مطلوبات أخرى  
      

 73.126 37.298 116.753 80.243 307.420 
      
      

      مدققة - 2017ديسمبر  31

 لدى مصارف الةوكودائع الاألرصدة و  

 ومؤسسات مالية أخرى إسالمية   

- - 918.817 - 918.817 

 167.059 - 167.059 - - المؤسسات المالية لدىمرابحة ومضاربة   

  ت، إجارة وتمويالمرابحة، مضاربة  

 إسالمية أخرى    

2.611.227 10.060 - 3.476.799 6.098.086 

 272.474 186.541 85.933 - - موجودات أخرى  
      

 2.611.227 10.060 1.171.809 3.663.340 7.456.436 
      

      

 31.019 - 31.019 - - مؤسسات ماليةلمبالغ مستحقة   

 326.955 17.968 216.824 24.781 67.382 حسابات المودعين  

 3.633 2.961 29 18 625 مطلوبات أخرى  
      

 68.007 24.799 247.872 20.929 361.607 
      

 

رة مصر، وهناك اتفاقية رسمية للسيط -إن المصرف ومساهمه الرئيسي يمتلكان حصة مشتركة مسيطرة في بنك أبوظبي اإلسالمي  

 (.20)إيضاح مصر  -المشتركة الستثمارها في بنك أبوظبي اإلسالمي 
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 طراف ذات العالقة )تتمة(األالمعامالت مع  34

 

 موظفي اإلدارة الرئيسيين تعويضات 

 كما يلي: الفترةموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل  تعويضاتكانت  

 

الثالثة أشهر المنتهية  
 2018مارس  31في 

الثالثة أشهر المنتهية 
 2017مارس  31في 

 ألف درهـم  ألف درهـم  

   

 7.513 7.032 رواتب ومكافآت أخرى

 909 644 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
   

 7.676 8.422 
   

 

 االعتراف)وتعديالته(، يتم  1984لعام  8من القانون التجاري اإلتحادي رقم  118وفقا  لوزارة اإلقتصاد والتجارة لتفسير المادة  

 بيان الدخل الشامل الموحد. فيمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ب

 

بعد  2017ديسمبر  31بالسنة المنتهية في  رهم إلى مجلس اإلدارة والمتعلقألف د 4.900، تم دفع مبلغ بقيمة 2018خالل  

، 2017. خالل 2018مارس  21بتاريخ  لجمعية العمومية السنوي المنعقدالحصول على موافقة من قبل المساهمين في اجتماع ا

في  بعد الحصول على موافقة المساهمين 2016ديسمبر  31بالسنة المنتهية في  والمتعلق رهمألف د 4.900 غ بقيمةدفع مبل تم

  .2017إبريل  2في  السنوي المنعقد العمومية الجمعيةاجتماع 

 

 

  معلومات القطاعات 35

 

إن القطاعات التشغيلية تعرف على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بأقسام المجموعة والتي يتم مراجعتها دوريا  من قبل صانعي  

وذلك لتوزيع الموارد للقطاعات ولتقييم أدائها. إن المعلومات المقدمة إلى صانعي القرارات  المصرفالقرارات المتعلقة بعمليات 

والتي رف للمص التالية االستراتيجية هي 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 لألفرادالخدمات المصرفية  

 التمويل التجاري. وتسهيالتبطاقات االئتمان اإلسالمية، خدمات التحويل  اإلجارة، المرابحة، بالتمويل،المتعاملين 

 

يقوم هذا القطاع بالتعامل مع خدمات التمويل واإليداع والحسابات الجارية للشركات  - للشركات العالمية الخدمات المصرفية 

 والمؤسسات الفردية.

 

، الخدمات االئتمانية األخرى، اإليداع والحسابات الجارية تالتمويالشكل رئيسي بيقوم هذا القطاع ب - الخدمات المصرفية الخاصة 

 لألفراد أصحاب ثروات مالية عالية.
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 )تتمة( معلومات القطاعات 35

 

يات التمويل للمصرف يقوم هذا القطاع بتزويد خدمات أسواق المال، خدمات المتاجرة والخزينة وكما يقوم بإدارة عمل - الخزينة 

 باستخدام خدمات اإليداعات االستثمارية.

 

، مبانيبما في ذلك األراضي وال اإليجار التطوير، ،، البيعتابعة للمصرف بأنشطة عمليات الشراء اتتقوم شرك - الخدمات العقارية 

 .إدارة وإعادة بيع الممتلكات وجميع األنشطة المتعلقةباإلضافة إلى 

 

رجة أعاله مدالغير ة والشركات الزميلة وشركات االئتالف الشركات التابعو يمثل هذا القطاع المكتب الرئيسي - األخرى العمليات 

 غير الموزعة. التكاليفوتشمل أيضا  

 

اء. يتم تقييم دتقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات بشكل منفصل بهدف أخذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييم األ 

 أداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية.
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 )تتمة( معلومات القطاعات 35

 

 
خدمات مصرفية 

  عالمية لألفراد
 خدمات مصرفية

 للشركات عالمية
خدمات مصرفية 

 اإلجمالي أخرى عمليات خدمات عقارية الخزينة خاصة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم غير مدققة – 2018مارس  31

        اإليرادات والنتائج
        

 1.363.933 95.588 21.919 109.251 34.340 253.242 849.593 إيرادات القطاع، صافي
 في  مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض

 صافي ،القيمة  
(457.606) (93.729) (15.222) (11.507) (20.248) (25.374) (623.686) 

        

 740.247 70.214 1.671 97.744 19.118 159.513 391.987  تشغيلي )هامش( ربح
 (149.889) (55.995) - - (5.376) (57.735) (30.783) ، صافيفي القيمة مخصص االنخفاض

        

 590.358 14.219 1.671 97.744 13.742 101.778 361.204 للفترةأرباح )خسائر( 
        

 (186) (186) - - - - - مسيطرة غير الحقوق الملكية 
        

 590.172 14.033 1.671 97.744 13.742 101.778 361.204 المتعلقة بمساهمي المصرف للفترةأرباح )خسائر( 
        

        الموجودات
 124.129.139 7.354.560 2.642.757 22.932.234 3.232.505 31.935.251 56.031.832 موجودات القطاع

        

        المطلوبات
 108.003.946 3.478.684 311.810 8.745.219 3.697.724 28.033.691 63.736.818 مطلوبات القطاع
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 )تتمة( معلومات القطاعات 35

 

 
خدمات مصرفية 

  عالمية لألفراد
 خدمات مصرفية

 للشركات عالمية
خدمات مصرفية 

 اإلجمالي أخرى عمليات خدمات عقارية الخزينة خاصة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم غير مدققة – 2017مارس  31

        اإليرادات والنتائج
        

 1.374.116 8.689 24.423 135.358 30.547 339.272 835.827 إيرادات القطاع، صافي
 في  مصاريف تشغيلية ما عدا مخصص االنخفاض

 صافي ،القيمة  
(430.601) (94.819) (12.724) (10.187) (20.380) (63.583) (632.294) 

        

 741.822 (54.894) 4.043 125.171 17.823 244.453 405.226 تشغيلي )هامش( ربح
 (164.351) (10.364) - - (938) (7.986) (145.063) ، صافيفي القيمة مخصص االنخفاض

        

 577.471 (65.258) 4.043 125.171 16.885 236.467 260.163 للفترةأرباح )خسائر( 
        

 (544) (544) - - - - - مسيطرة غير الحقوق الملكية 
        

 576.927 (65.802) 4.043 125.171 16.885 236.467 260.163 المتعلقة بمساهمي المصرف للفترةأرباح )خسائر( 
        

        مدققة - 2017ديسمبر  31
        الموجودات

 123.277.599 7.399.373 2.632.381 21.051.686 3.031.995 32.278.505 56.883.659 موجودات القطاع
        

        المطلوبات
 106.704.435 3.260.974 300.368 11.788.985 3.362.854 26.152.414 61.838.840 مطلوبات القطاع

        

 

 المعلومات الجغرافية 

الشركات و لمجموعة الناتجة من الفروع والشركات الزميلةتعمل المجموعة  في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين، محلية ودولية. تمثل اإلمارات العربية المتحدة المنطقة المحلية التي تتضمن عمليات ا 

مثل داخل الدولة ت والشركات الزميلة والتابعة خارج الدولة. بما أن عمليات المجموعة والسودان العراق يعالتابعة داخل الدولة، وتكون المنطقة الدولية متمثلة بعمليات المصرف الصادرة من فر

القطاعات  معلومات عرضلمجموعة ، لذلك لم يتم األغلبية الكبرى من ايرادات المجموعة ، وبما أن إجمالي أصول المجموعة داخل الدولة تمثل األغلبية الكبرى من إجمالي أصول ومطلوبات ا

  الموجودات والمطلوبات. ،الجغرافية لإليرادات والمصاريف، أرباح العمليات )هامش(
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 المالنسبة كفاية رأس  36
 

من  والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا   الخاصة برأس المال 3مارات العربية المتحدة لوائح بازل المركزي لدولة اإلمصرف الأصدر  

حقوق الملكية العادية  الشق األول منمتطلبات الحد األدنى من رأس المال على ثالثة مستويات، وهي وقد قدمت ، 2017فبراير  1

"(CET1") لرأس المال  والشق األول"(T1)" .وإجمالي رأس المال 
 

 :3بازل للتنظيم الرأسمالي ل فيما يلي معدل كفاية رأس المال وفقا   
 

 3بازل  

 2018مارس  31 
 )مدققة(

 2017ديسمبر  31
 ألف درهـم ألف درهـم 

   الشق األول من حقوق الملكية العادية
   

 3.168.000 3.168.000 رأس المال
 2.085.788 2.085.788 احتياطي قانوني
 1.694.486 1.694.486 احتياطي عام

 400.000 400.000 احتياطي مخاطر االئتمان
 3.280.191 3.835.833 أرباح محتجزة

 (737.565) (822.069) احتياطي تحويل العمالت األجنبية
   
 10.362.038 9.890.900 

   خصومات تنظيمية:
 (292.274) (351.843) والموجودات غير الملموسةالشهرة 

 (87.142) (116.203) التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة واحتياطي التحوط
   

 9.511.484 9.893.992 خصومات الحد األدنى:
 (220.400) (349.253) استثمارات اإلقلية الجوهرية

   
 9.291.084 9.544.739 الملكية العاديةإجمالي الشق األول لحقوق 

   
   الشق األول لرأس المال اإلضافي

 5.672.500 5.672.500 صكوك الشق األول
 (74.977) (567.250) للشق األول لرأس المال اإلضافي وخصومات الحد األدنى خصومات تنظيمية

   
 5.597.523 5.105.250 إجمالي الشق األول اإلضافي

   
 14.888.607 14.649.989 المال إجمالي الشق األول لرأس

   
   الشق الثاني لرأس المال

 1.092.279 1.071.745 مخصص انخفاض جماعي للموجودات التمويلية
 (74.977) - للشق الثاني من رأس المالوخصومات الحد األدنى خصومات تنظيمية 

   
 1.017.302 1.071.745 إجمالي الشق الثاني

   
 15.905.909 15.721.734 قاعدة رأس المال إجمالي

   
   الموجودات المرجحة للمخاطر

 87.382.347 85.739.611 مخاطر االئتمان  
 2.211.598 2.512.936 مخاطر السوق  
 9.259.729 9.887.839 مخاطر تشغيلية  
   

 98.853.674 98.140.386 الموجودات المرجحة للمخاطرإجمالي 
   

   المال رأس نسب
 %16.09 %16.02 إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطررأس المال التنظيمي كنسبة من  إجمالي

   
 %15.06 %14.93 إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطرالشق األول لرأس المال التنظيمي كنسبة من  إجمالي

   
 %9.40 %9.73 المرجحة للمخاطر إجمالي الموجوداتكنسبة من  الشق األول من حقوق الملكية العادية
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 توزيعات األرباح 37

 

ديسمبر  31ية في من رأس المال المدفوع والمتعلقة بالسنة المنته %28.87، تم دفع تويعات أرباح نقدية بنسبة 2018خالل  

الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ  فيألف درهم بعد الحصول على موافقة المساهمين  914.530متها والبالغة قي 2017

 .2018مارس  21

 

ديسمبر  31من رأس المال المدفوع والمتعلقة بالسنة المنتهية في  %24.52، تم دفع توزيعات أرباح نقدية بنسبة 2017خالل  

ية السنوية المنعقدة بتاريخ ألف درهم بعد الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العموم 776.782والبالغة قيمتها  2016

 .2017إبريل  2

 

 

 موسميّة النتائج 38

 

إن طبيعة عمل المجموعة تجعل الدخل والمصروف يتحققان من دون أي تأثير موسمي. هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة  

 على الكسب أو التحقق وليس علىالمختصرة قد جهزت بناء  على مبدأ اإلستحقاق الذي يتطلب تسجيل الدخل والمصاريف بناء  

 اإلستالم أو الدفع خالل الفترة.

 

 

 لألدوات الماليةالقيمة العادلة  39

 

 الموحدالمرحلي في بيان المركز المالي  قياس القيمة العادلة المدرج 

  للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية، حسب طريقة التقييم: ةالتالي التراتيبيةتستخدم المجموعة  

 

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

واء  ملحوظة، سالمدرجة العادلة  ةى القيمعلبشكل جوهري المدخالت المؤثرة  جميعطرق تقييم أخرى تكون فيها  المستوى الثاني: 

 .بشكل مباشر أو غير مباشر

 المدرجة.ولها تأثير جوهري على القيم العادلة  مدخالت سوق ملحوظةطرق تقييم غير مبنية على  المستوى الثالث: 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 39
 

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

المبدئي بالقيمة العادلة، مصنفة إلى مجموعات من المستوى  اإلدراجألدوات المالية التي تم قياسها بعد يقدم الجدول التالي تحليل ل 

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

 
 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     غير مدققة – 2018 مارس 31

     

     بالقيمة العادلة: مقاسةموجودات ومطلوبات 

     موجودات مالية

     الخسائر وأاألرباح بالقيمة العادلة من خالل  مدرجة استثمارات

     استثمارات مدرجة

 2.404.531 - - 2.404.531 صكوك  
     

 2.404.531 - - 2.404.531 
     

     
     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة استثمارات

     استثمارات مدرجة

 42.011 - - 42.011 أسهم  

 1.419.408 - - 1.419.408 صكوك  
     

 1.461.419 - - 1.461.419 
     

     استثمارات غير مدرجة
 50.636 50.636 - - صناديق   

 53.076 53.076 - - خاصة أسهم  
     

 - - 103.712 103.712 
     

 3.865.950 - 103.712 3.969.662 
     

     المطلوبات المالية
 7.193 - 7.193 - (27)إيضاح  لعقود التبادلالبدائل الشرعية 

     

     الموجودات التي تم اإلفصاح عن قيم عادلة لها:

 1.334.262 1.334.262 - - استثمارات عقارية 
     

 9.436.694 528.000 - 8.908.694 صكوك -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
     

     مدققة - 2017ديسمبر  31

     
     بالقيمة العادلة: مقاسةموجودات ومطلوبات 

     موجودات مالية
     األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل مدرجة استثمارات 

 1.377.491 - - 1.377.491 صكوك  
     
 1.377.491 - - 1.377.491 
     

     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة استثمارات
     استثمارات مدرجة

 42.307 - - 42.307 أسهم  
     

     استثمارات غير مدرجة
 53.619 53.619 - - صناديق   
 53.073 53.073 - - خاصة أسهم  
     

 - - 106.692 106.692 
     

 42.307 - 106.692 148.999 
     

     مطلوبات مالية
 4.901 - 4.901 - (27)إيضاح  لعقود التبادلالبدائل الشرعية 

     

     :لها عادلة قيم عن اإلفصاح تم التي الموجودات
 1.334.262 1.334.262 - - استثمارات عقارية

     

 10.368.476 264.000 - 10.104.476 صكوك -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 39

 

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

 

: تم تحويل استثمارات في األسهم المدرجة 2017)الحالية  الفترةبين المستوى األول والثاني والثالث خالل  تطرأ أية تحوياللم ت 

 .ألف درهم من المستوى الثالث إلى المستوى األول( 41.362والبالغة قيمتها 

 

 ة:إدراجها بالقيمة العادليتم  التيلمستوى الثالث مبلغ االفتتاح واالختتام لموجودات مالية من ا تسويةالجدول التالي  يبين 

 

 2018 مارس 31 

 (مدققة)
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم ألف درهم 

   

 132.698 106.692 في بداية الفترة

 (41.362) - المستوى األول إلىتحويل 

 13.940 (2.980) )االستبعادات( المشتريات صافي

 1.416 - ةالربح المدرج ضمن حقوق الملكي
   

 106.692 103.712 في نهاية الفترة
   

 

 

 


