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 تقرير مدقق الحسابات املستقل 
 

 ن ساهمياملالسادة 

 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع. 

 دبي 

 اإلمارات العربية املتحدة 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة   

 الرأي 

"املجموعة"(، التي تتألف من بيان املركز  يشار إليهم مًعا بـ) وشركاته التابعة)"البنك"(  لبنك دبي اإلسالمي ش.م.علقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة 

التدفقات بيان  و املوحد  التغيرات في حقوق امللكية  املوحد وبيان    الدخل الشاملاملوحد وبيان    أو الخسائروبيان األرباح  ،  2021ديسمبر    31املالي املوحد كما في  

 . الهامة  ل البيانات املالية املوحدةحو للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات املوحد النقدية 
 

،  2021ديسمبر    31، عن املركز املالي املوحد للمجموعة كما في  الجوهريةبصورة عادلة، من كافة النواحي    تظهـرفي رأينا، إن البيانات املالية املوحدة املرفقة  

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. ذلك البوعن أدائها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية 
ً
 تاريخ وفقا

 

 أساس الرأي 

للتدقيق.   الدولية  للمعايير   
ً
بتنفيذ تدقيقنا وفقا قمنا  فيلقد  املعايير موضحة  تلك  بموجب  الحسابات عن تدقيق   إن مسؤوليتنا  فقرة "مسؤولية مدققي 

املوحدة"   املالية  تقريرناالبيانات  في  الصادرة عن مجلس الواردة  القانونيين  للمحاسبين  املنهي  السلوك  لقواعد   
ً
املجموعة وفقا باستقاللية عن  نتمتع  إننا   .

إلى متطلبات أخالقيات املهنة للمحاسبين باإلضافة  العربية    ألخرى ا  املعايير األخالقية الدولية  في دولة اإلمارات  املالية املوحدة  للبيانات  بتدقيقنا  املتعلقة 

 .  لتوفر أساًسا لرأينامسؤولياتنا األخالقية األخرى. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة التزمنا باملتحدة، وقد 

 

 أمور التدقيق الرئيسية

تناول تلك الرئيسية هي تلك األمور التي لها األهمية الكبرى حسب اجتهادنا املنهي في تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة عن الفترة الحالية. تم  أمور التدقيق  إن  

 ر. األمور في سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل وفي تشكيل رأينا املتعلق بها، ونحن ال نعبر عن رأي منفصل بشأن تلك األمو 

 

 

 

 
(، راما  1056)   عباده محمد وليد القوتلي(،  726(، معتصم موس ى الدجاني )872(، موس ى الرمحي )717(، محمد خميس التح )1164(، محمد جالد )809(، جورج نجم )995سينتيا كوربي ) (،1141السادة أكبر أحمد )

 قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات العربية املتـحدة. ( مدققو حسابات 386(، سمير مدبك )701بادمانابها أشاريا )
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 تقرير مدقق الحسابات املستقل 

 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.)تتمة( لسادة مساهمي ل

 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
 

 كيفية تناول األمر في تدقيقنا  أمر التدقيق الرئيس ي 

 القيمة الدفترية للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةانخفاض 
 

اإلسالمية  اتدرج   واالستثمارية  التمويلية  املركز ملوجودات  بيان  في  للمجموعة 

في    187بمبلغ  املوحد    املالي مخصص   بلغ.  2021ديسمبر    31مليار درهم كما 

التاريخ، والذي    8.9الخسارة االئتمانية املتوقعة   في هذا   مثل مليار درهم كما 

قدره ، ومخصص  2و  1  احلاملر   عن تعرضاتمليار درهم    1.9مخصص قدره  

 املوجودات  وضمن  3املرحلة    ضمنمليار درهم مقابل التعرضات املصنفة    6.9

 املشتراة أو الناشئة منخفضة القيمة االئتمانية. 

 

تدقيقويع قيمة    د  اإلسالمية  اانخفاض  واالستثمارية  التمويلية  ملوجودات 

نظًرا   للتركيز  رئيسًيا   
ً

ت)  ملقدارهامجاال املوجودات  مثل  إذ  تلك  ٪ من 67نسبة 

املوجودات(   تعقيد    وألهميةإجمالي  واألحكامومدى  تم   التقديرات  التي 

في مراحل  املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  في تصنيف    استخدامها

من   5  اإليضاح رقم  يرجى الرجوع إلىتحديد خسائر االئتمان املتوقعة.  و   مختلفة

املوحدة   املالية  باالبيانات    6رقم  واإليضاح  ،  املحاسبيةات  لسياسواملتعلق 

والتقديرات   األحكام  على  رقم  لالطالع  واإليضاح  ن  بشأ   2-47الجوهرية، 

 مخاطر االئتمان.  حول إلفصاحات ا

 

الشركات   محفظة  تقييم  واالستثمارية   باملوجودات  املتعلقةيتم  التمويلية 

الخسائر في مخاطر االئتمان وقياس    الجوهريةبشكل فردي للزيادة  اإلسالمية  

ويقض ي   املتوقعة.  اإلدارة  االئتمانية  من  املستقبلية  املعلومات    تجميعذلك 

تقييم   أثناء  املعقولة والداعمة  في مخاطر   الجوهريةزيادة  الالنوعية والكمية 

وقد يتم كذلك االئتمان للتعرض.    انخفاض قيمةاالئتمان أو أثناء تقييم معايير  

 وفًقا لسياسات املجموعة. اليدوية  التعديالتمراحل حكم اإلدارة في تطبيق 

 

أعمال   لعمليات  تفصيلي  فهم  على  حصلنا  التمويلية ملالقد  وجودات 

للمجموعة بما في ذلك التقديرات املحاسبية الهامة   واالستثمارية اإلسالمية

في  نا املتخصصين  واألحكام املستخدمة. لقد قمنا بإشراك خبراء ملساعدتنا 

 . 2021ديسمبر   31في  كما الخسائر االئتمانية املتوقعة تدقيق نماذج

 

ذات الصلة والتي  عمل النظم الرقابية  لقد اختبرنا تصميم وتنفيذ وفعالية  

 : اختبار ما يليتضمنت 

 بشأن االعتراف  األنظمة االلكترونية واليدويةالقائمة على  نظم الرقابة   •

والسلفيات   ملوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةبافي الوقت املناسب  

 ؛ منخفضة القيمة

 . الخسائر االئتمانية املتوقعةنماذج حساب ب تعلقةنظم الرقابة امل •

 تقديرات تقييم الضمان. ب نظم الرقابة املتعلقة •

انخفاض  على شروطالحوكمة وعملية املوافقة ب نظم الرقابة املتعلقة •

ونماذج   املتوقعةالقيمة  االئتمانية  املستمر   الخسائر  التقييم  ذلك  في  بما 

 اإلدارة. الذي تجريه

 

 الخسائر االئتمانية املتوقعة السالمة النظرية لنموذج    بفهم وتقييمقمنا  لقد  

إشراك  وتقييمه   خالل  املتخصصين  من  امتثالخبراءنا  مع   لضمان   ذلك 

املعيار املالية رقم    متطلبات  التقارير  اختباًرا .  9الدولي إلعداد  أجرينا  ولقد 

الحسابية   املتوقعةلنموذج  للصحة  االئتمانية  عب  الخسائر  مليات إجراء 

واالفتراضات   املدخالت  مختلف  اتساق  بتقييم  قمنا  الحساب.  إعادة 

 املستخدمة من قبل إدارة املجموعة لتحديد انخفاض القيمة.

  



 

 

 

 

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل 

 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.)تتمة( لسادة مساهمي ل

 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

 كيفية تناول األمر في تدقيقنا  أمر التدقيق الرئيس ي 

 انخفاض القيمة الدفترية للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية )تتمة(

 

قياس   املتوقعةيتم  االئتمانية  املصنفة  البخصوص    الخسائر  تعرضات 

، ومع ذلك،  نماذج ذات تدخل يدوي محدودبواسطة    2واملرحلة    1كمرحلة  

 والخسارة بافتراض التعثر   التعثرأن تكون نماذج )احتمالية  من األهمية    فإن 

طوال    ساريةومؤشراتها  االقتصاد الكلي(  تعديالت  ، و التعثروالتعرض عند  

تعرضات على  اليتم تصنيف  . و تخضع لعملية التحققو   فترة إعداد التقرير

قدرة املتعامل على الوفاء    شكوك حول أنها منخفضة القيمة بمجرد وجود  

 للمجموعة وفًقا للشروط التعاقدية األصلية.  السداد ه نحوبالتزامات

 

القيمة   منخفضة  اإلسالمية  واالستثمارية  التمويلية  املوجودات  قياس  يتم 

في  بما  املتوقعة  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  أساس  على 

القيمة العادلة للضمان. ويتم احتساب  ذلك األسعار السوقية امللحوظة أو  

التمويلية   املوجودات  في  النقص  أساس  على  القيمة  انخفاض  خسارة 

التدفقات  من  صافية  الحالية  بالقيمة  املدرجة  اإلسالمية  واالستثمارية 

وتتضمن  األصلي.  الفعلي  الربح  معدل  باستخدام  املستقبلية  النقدية 

في االعتبار عن يتم أخذها  التي  القيمة العوامل  انخفاض  تحديد خسائر  د 

للعميل،   اإلجمالية  التمويالت  الفردي  للتقييم  خضعت  التي  الحسابات 

وتقييم املخاطر، وقيمة الضمان، واحتمال التملك التام والتكاليف املترتبة  

 على استرداد الديون.

 

يتعلق التعرضات املصنفة كمرحلة    باملخصصات  وفيما  ،  2واملرحلة    1مقابل 

ل  حصلنافقد   فهم  بمنهجية املجموعة  طبيعة  على   املخصصتحديد  املتعلقة 

  التي تستخدمهاوتقييم مدى معقولية االفتراضات األساسية وكفاية البيانات  

في   للزيادة الجوهريةدى مالءمة تحديد املجموعة  لقد أجرينا تقييًما ملاإلدارة.  

في مراحل مختلفة.   التعرضات  الناتج عن تصنيف  االئتمان واألساس  مخاطر 

مالءمة  ولقد   مدى  بفحص  بهاقمنا  تقوم  التي  التصنيف   املجموعة  عملية 

 . لعينات من التعرض

 

بشأن االفتراضات املستقبلية التي تستعين بها  أجرينا مناقشات مع اإلدارة  لقد  

في   املجموعة  املتوقعةإدارة  االئتمانية  الخسائر  بفحص ،  احتساب  قمنا  ثم 

 للعامة. الفتراضات باستخدام املعلومات املتاحة ل دقيق

 

من   عينات  اإلسالميةااخترنا  واالستثمارية  التمويلية  بتقييم   ملوجودات  وقمنا 

عند   التعرض  و دقة  مالتعثر  الخسارة مدى  وحسابات  التعثر  احتمالية  الءمة 

الخسائر عن السداد املستخدمة من قبل اإلدارة في حسابات    التعثرن  مالناتجة  

 . ذات الصلة االئتمانية املتوقعة

 

اختبرنا اعينات    لقد  من  املخاطر  واالستثمارية لبعض  التمويلية  ملوجودات 

أنها فردية  اإلسالمية تحديدها على  تم  للتدفقات   التي  اإلدارة  تقدير  وفحصنا 

معقولي بتقييم  وقمنا  املستقبلية،  حسابات  تالنقدية  وتقييم   املخصصات ها 

ذلك،   على  عالوة  دقيقالناتجة.  بشكل  فحصنا  واالفتراضات   لقد  التقديرات 

حول   اإلدارة  قبل  من  التعثـراملستخدمة  عند  الخسارة   للتعرضات   معدل 

فردًيا انخفاًضا  تقييم    املنخفضة  وكفاية  التنفيذ  قابلية  اختبار  خالل  من 

 . التعثـرالضمانات األساسية واالسترداد املقّدر عند 

 

اإلفصاحات  لقد   دقة  بتقييم  أيًضا  املوحدة ب  الواردةقمنا  املالية  البيانات 

 ملالية. لتقارير اإلعداد اعايير الدولية املمع متطلبات إن كانت متفقة لتحديد 

 

 

  



 

 

 

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل  

 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.)تتمة( لسادة مساهمي ل
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

 كيفية تناول األمر في تدقيقنا  أمر التدقيق الرئيس ي 

 أنظمة وضوابط تكنولوجيا املعلومات املتعلقة بعملية إعداد البيانات املالية

ـــــوابط  أنظمـــةلقـــد حـــددنـــا   ـــ ـــ التقـــارير املـــاليـــة بـــ   املتعلقـــةتكنولوجيـــا املعلومـــات    وضــ

ا  للبنــك كمجــال التركيز نظًرا لكبر وتنوع اجم املعــامالت   التي تتم معــالجتهــا يوميــً

ـــــطـة البنـك   ـــ ـــ ـــــوابط اليـدويـة ا ليـة   والتي تعتمـدبواســ ـــ ـــ ـــــغيـل الفعـال للضــ ـــ ـــ على التشــ

ـــــات.   املـعـلـومــ ـــــا  تـكـنـولـوجـيــ عـلـى  ـــــدة  املـحـــــــ   وتـنـطـوي املـعـتـمــ ـــــة إجـراءات  ا لـيــ ـــــة  ــبــ ـــ ـــ ـــ اســ

ــلة  ــ ــوابط الداخلية ذات الصــ ــ ــميًما  والضــ ــ ــميمها تصــ ــ على مخاطر تتعلق بعدم تصــ

الضــــوابط ذات الصــــلة فإن فعال. على وجه الخصــــوص، دقيًقا وال عملها بشــــكل  

ــة   ــد  املـــدمجـ ــة للتغيير في تعـ ــأ نتيجـ ــال والخطـ ــال االحتيـ ــد من احتمـ ــة للحـ ـــــروريـ ـــ ـــ ضــ

 التطبيق أو البيانات األساسية.

 

ـــوابط التكنولوجية ومن ثم فقد  لقد ارتكن منهجن ـــ ـــ ا في التدقيق على الضــ

ـــــول  ـــ ـــ الحصــ ـــــة  عمليــ على  ـــــار  اختبــ ـــــة إلجراء  ـــــاليــ التــ ـــــد اإلجراءات  ـــــديــ تحــ تم 

 والضوابط املتعلقة باألنظمة التكنولوجية.
 

ـــــلـة بـالتقـارير املـاليـة والبنيـة   ـــ ـــ ـــــلنـا على فهم للتطبيقـات ذات الصــ ـــ ـــ لقـد حصــ

 التحتية التي تدعم هذه التطبيقات.
 

ـــــوابط  اختبــاًراأجرينــا  لقــد   ـــ ـــ تكنولوجيــا املعلومــات ذات  لالعــامــة    على الضــ

ـــر التحكم ا لي واملعلومات  ـــلة بعناصــ ـــوبيةالصــ األمور    والتي تغطي  الحاســ

ــائــل التكنولوجيــة ــــ ـــ ـــ ــــــــ وتغييرات الب  املتعلقــة بــأمن الــدخول إلى الوســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ رامج  ـــ

 كز البيانات وعمليات الشبكة.اومر 
 

ــوبية  املعلومات    لقد قمنا بمراجعة ـــ ــتالحاســ ـــ خدمة في التقارير املالية  املســ

ـــــيــة   ـــ ـــ ـــــوابط الرئيســ ـــ ـــ ـــــلــة والضــ ـــ ـــ املتعلقــة بمنطقهــا  من التطبيقــات ذات الصــ

 .الحاسوبي في التقارير
 

ــــــر   ــــــوابطلقد أجرينا اختبارات على عناصــ ــــــية في أنظمة   ةا لي الضــ الرئيســ

 .األعمالبإدارة ذات الصلة  الجوهريةتكنولوجيا املعلومات 

 

 املعلومات األخرى 

تقرير مجلس اإلدارة الذي حصـــلنا عليه قبل تاريخ تقرير مدققي الحســـابات هذا وتقرير لجنة الرقابة    التي تتضـــمن اإلدارة مســـؤولة عن املعلومات األخرى إن  

 وتقرير مدقق الحسابات لدينا  البيانات املالية املوحدةعلى  املعلومات األخرى ال تشتمل  لنا بعد ذلك التاريخ.   أن يتاح لناالشرعية الداخلية الذي من املتوقع  

 .حولها
 

عبر عن أي استنتاجات تدقيقية بشأن هذه املع
ُ
 لومات.ال يشتمل رأينا حول البيانات املالية املوحدة على املعلومات األخرى، كما أننا لم ولن ن

 

، وعند القيام بذلك نضــع في االعتبار ما إذا كانت املعلومات األخرى فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، تنحصــر مســؤوليتنا في قراءة املعلومات األخرى 

 . جوهريةوبها أخطاء غير متسقة بصورة مادية مع البيانات املالية املوحدة أو مع املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تش
 

املعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق باملعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ إصدار تقرير  في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في  

 مدققي الحسابات، فإننا ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن.
 

 

 أثناء قراءتها، يتعين علينا إحاطة مسؤولي الحوكمة. في التقرير السنوي املعلومات املتبقيه مادي في في حال خلصنا إلى وجود خطأ 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل  

 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.)تتمة( لسادة مساهمي ل
 

 الحوكمة تجاه البيانات املالية املوحدةمسؤولية اإلدارة ومسؤولي 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، ودعدادها
ً
بما يتوافق مع  إن اإلدارة مسـؤولة عن إعداد وعرض البيانات املالية املوحدة بصـورة عادلة وفقا

لرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضــرورية إلعداد البيانات ، وعن ا2015( لســنة  2أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )

 املالية املوحدة بحيث تكون خالية من األخطاء املادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
 

 ملبدأ اال 
ً
ستمرارية، واإلفصاح حيثما عند إعداد البيانات املالية املوحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على مواصلة أعمالها وفقا

 عن األمور املتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 
ً
املجموعة أو يكون مناسبا

 إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك.
 

 ملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على ع
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة

ـــــكل مجمل، خالية من األخطاء املادية، الت ـــ ـــ ـــــول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات املالية املوحدة، بشــ ـــ ـــ ي تنتج تتمثل أهدافنا في الحصــ

تقرير مدققي الحســابات الذي يتضــمن رأينا. إن التأكيد املعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس    عن االحتيال أو الخطأ، ودصــدار

ـــــأ األ  ـــ  أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشــ
ً
ـــــف دائما ـــ ـــــوف تكتشــ ـــ  للمعايير الدولية للتدقيق ســ

ً
 بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقا

ً
ـــــمانا ـــ خطاء ضــ

عتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من املتوقع بشــكل معقول أن تؤثر بصــورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصــادية  نتيجة االحتيال أو الخط
ُ
أ وت

 التي يتخذها املستخدمون بناًء على هذه البيانات املالية املوحدة.
 

 للمعـايير الـدوليـة للتـدقيق، نقوم ب
ً
ـــــك املنهي خالل عمليـة كجزء من أعمـال التـدقيق التي يتم القيـام بهـا وفقـا ـــ ـــ ـــــع أحكـام مهنيـة مع اتبـاع مبـدأ الشــ ـــ ـــ وضــ

 بما يلي:
ً
 التدقيق. قمنا أيضا

قيق تحديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية املوحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التد •

تدقيق   أدلة  املخاطر والحصول على  لتلك  رأينا.  املناسبة  بأساس إلبداء  لتزويدنا  املادية    تعدكافية ومالئمة  اكتشاف األخطاء  مخاطر عدم 

 ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعم
ً
 باألخطاء املادية الناتجة عن الخطأ نظرا

ً
د أو الناتجة عن االحتيال أعلى مقارنة

 تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 

الرقابة الداخلية املتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي فهم نظام   •

 حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

 وعة من قبل اإلدارة. تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املوض •

التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس املحاسبية املتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء  •

 جوهرية حول قدرة املجم
ً
وعة على مواصلة  على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد ُتثير شكوكا

 ملبدأ االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسا
ً
بات إلى  أعمالها وفقا

د استنتاجاتنا على أدلة  اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات املالية املوحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتم

توقف   في  تتسبب  قد  املستقبلية  الظروف  أو  األحداث  أن  إال  الحسابات.  مدققي  تقرير  إصدار  تاريخ  حتى  عليها  الحصول  تم  التي  التدقيق 

 ملبدأ االستمرارية. 
ً
 املجموعة عن مواصلة أعمالها وفقا

املوحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام،  • املالية  البيانات  تمثل    تقييم عرض  املوحدة  املالية  البيانات  كانت  إذا  في ذلك اإلفصاحات، وما  بما 

 املعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة. 

رأي حول البيانات    الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن املعلومات املالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل املجموعة إلبداء •

 املالية املوحدة. نحن نتحمل مسؤولية توجيه وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة واإلشراف عليها. نحن مسؤولين وحدنا عن رأينا التدقيقي.
 

ملترتبة على أعمال نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني املحدد لها والنتائج الجوهرية ا

 التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.



 

 

 

 
 

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل 

 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.)تتمة( لسادة مساهمي ل
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة(

يتعلق باالستقاللية، ونطلعهم على كافة العال التزامنا بقواعد السلوك املنهي فيما   ملسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه 
ً
 إقرارا

ً
قات واألمور ُنقدم أيضا

 األخرى التي قد ُيعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.
 

اصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكثر أهمية أثناء تدقيق البيانات املالية املوحدة للفترة الحالية، وبذلك في ضوء األمور التي يتم التو 

عتبر هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعراض هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات مالم يكن اإلفصاح عن تلك األمور ل
ُ
لعامة ت

 بمو 
ً
جب القوانين أو التشريعات أو عندما نرى في حاالت نادرة للغاية أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من املتوقع أن  محظورا

 تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من املنافع التي تعود على املصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح. 
 

 التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

شير إلى ما    ،)و تعديالته(   2015( لسنة  2) رقم     املتحدة   اإلمارات العربية   لدولة   االتحادي   القانون  كما يقتض ي  
ُ
  31املنتهيه في   لسنة  ل   يلي فإننا ن

 : 2021ديسمبر 

 كافة املعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ علىلقد حصلنا  •
 

ا  • اإلمارات  لدولة  االتحادي  للقانون  الصلة  يتوافق مع األحكام ذات  بما  املادية،  النواحي  كافة  املوحدة، من  املالية  البيانات  إعداد  لعربية تم 

 ؛ )و تعديالته(  2015( لسنة 2)املتحدة رقم 

 محاسبية منتظمة؛  بسجالت احتفظ البنك •

السجال  • في  جاء  ما  مع  املوحدة،  املالية  البيانات  بهذه  يتعلق  ما  وبحدود  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  تقرير  في  الواردة  املالية  املعلومات  ت  تتفق 

 ؛للبنكاملحاسبية 

 في البيانات املالية املوحدة؛  11في اإليضاح  2021ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في  البنكتم اإلفصاح عن األسهم التي تم شراؤها من قبل  •

 في البيانات املالية املوحدة املعامالت املادية مع األطراف ذات العالقة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه املعامالت؛  43يبين اإليضاح رقم  •

 و  ؛2021ديسمبر    31عن املساهمات االجتماعية خالل السنة املالية املنتهية في  على البيانات املالية 31يفصح اإليضاح رقم  •

تيحت لنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن   •
ُ
،  2021ديسمبر   31، خالل السنة املالية املنتهية في  البنك قد خالفبناًء على املعلومات التي أ

، أو النظام األساس ي للبنك،  )و تعديالته(   2015( لسنة  2)اإلمارات العربية املتحدة رقم    أي من األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة

 . 2021ديسمبر   31على وجه قد يكون له تأثير مادي على أنشطته أو مركزه املالي املوحد كما في 
 

 

بمقتض ى    
ً

رقم  وعمال )  ( 114)املادة  رقم  اتحادي  بقانون  املرسوم  لسنة  14من  املعلومات  2018(  كافة  على  حصلنا  قد  أننا   
ً
أيضا نؤكد  فإننا   ،

 واإليضاحات التي رأينا أنها ضرورية ألغراض تدقيقنا.
 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط( 
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   املوحدالخسائر  و أبيان األرباح 

   2021 ديسمبر   31املنتهية في  للسنة

  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  إيضاح 

    صافي اإليرادات 

   10,370,351   9,012,708 31 التمويلية واالستثمارية اإلسالمية اإليرادات من املعامالت 

   1,645,616   1,654,805 32 إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية  

   50,661   20,602 33 بالقيمة العادلة، صافي   قاسةامل اإليرادات من االستثمارات األخرى 

   53,693   82,451 34 اإليرادات من العقارات املحتفظ بها للتطوير والبيع، صافي  

   83,287   224,635 35 اإليرادات من العقارات االستثمارية

   20,141   115,948 4-12 ةمشاريع مشتركالحصة من أرباح شركات زميلة و 

   918,582   683,855 36 إيرادات أخرى 

   13,142,331   11,795,004  إجمالي اإليرادات  

: حصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح
ً
 ( 3,671,626) (2,373,425) 37 ناقصا

 9,470,705   9,421,579  صافي اإليرادات 
    

    املصروفات التشغيلية 

 ( 1,699,532) ( 1,511,374) 38 مصروفات املوظفين 

 (837,682) ( 838,565) 39 العمومية واإلدارية املصروفات 

 ( 56,678) ( 57,841) 1-14 استهالك عقارات استثمارية

 (134,028) ( 121,497) 16 استهالك ممتلكات ومعدات 

 ( 2,727,920) ( 2,529,277)  إجمالي املصروفات التشغيلية
    

   6,742,785   6,892,302  والضريبةصافي اإليرادات التشغيلية قبل صافي خسائر انخفاض القيمة 

 ( 4,551,689) ( 2,448,172) 40 خسائر انخفاض القيمة، صافي  

   1,014,654 - 2-50 الربح من صفقة شراء 

   3,205,750   4,444,130  أرباح السنة قبل مصروفات ضريبة الدخل 

 ( 46,063) (38,102) 3-22 مصروفات ضريبة الدخل  

   3,159,687   4,406,028  صافي أرباح السنة 
 

    إلى:  عائدة 

   3,293,820    4,390,996  مالكي البنك  

 (134,133)   15,032   3-17 الحصص غير املسيطرة   

 3,159,687   4,406,028  صافي أرباح السنة 
    

 0.38  0.53 41 ربحية السهم األساسية واملخفضة )درهم لكل سهم(

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.  102إلى  13املدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات 
ً
 جزءا
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 املوحد   الدخل الشاملبيان 

   2021ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   

    

 3,159,687   4,406,028  صافي أرباح السنة 
    

    اإليرادات / )الخسائر( الشاملة األخرى بنود 
    

 إلى األرباح أو الخسائر: 
ً
    البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقا

 ( 81,962) ( 137,204)  أسعار الصرف الناتجة من تحويل العمليات الخارجية، صافي   فروق

   3,164 ( 554)  )خسارة( / ربح القيمة العادلة من استثمارات الصكوك 

    

 إلى األرباح أو الخسائر: 
ً
    البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقا

 (317,913)   130,557  ، صافي الدخل الشامل ا خرمن خالل  القيمة العادلة الستثمارات أخرى مسجلة بالقيمة العادلة)خسارة( ربح / 
    

 (396,711) ( 7,201)  للسنة الخسائر الشاملة األخرى 
    

 2,762,976   4,398,827  للسنة   الدخل الشاملإجمالي 

    

    إلى:  عائـدة 

   2,901,209   4,383,288  مالكي البنك  

 (138,233)   15,539  الحصص غير املسيطرة   

 2,762,976   4,398,827  للسنة   الدخل الشاملإجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.  102إلى  13املدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات 
ً
 جزءا
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 ة املوحد  يكبيان التغيرات في حقوق املل

   2021 ديسمبر 31املنتهية في  للسنة

   --------------------------------------------------------------------------------------- البنكمالكي  املنسوبة إلىحقوق امللكية  -------------------------------------------------- 

 رأس املال 

صكوك الشق  

  األول 

  أخرى احتياطيات 

 وأسهم خزينة  

القيمة  احتياطي 

 العادلة لالستثمارات

احتياطي صرف 

 اإلجمالي األرباح املحتجزة العمالت 

الحصص غير  

 ة يكجمالي حقوق امللإ املسيطرة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

   34,732,071   2,739,256   31,992,815   10,131,960 ( 1,094,745) ( 1,174,698)   11,112,963   6,427,750   6,589,585 2020يناير  1الرصيد في 

   3,159,687 ( 134,133)   3,293,820   3,293,820 - - - - - لسنة  )الخسارة( ل  / الربحصافي 

 ( 396,711) ( 4,100) ( 392,611) - ( 81,962) ( 310,649) - - - الخسائر الشاملة األخرى للسنة   

   2,762,976 ( 138,233)   2,901,209   3,293,820 ( 81,962) ( 310,649) - - - للسنة   الشاملة ( الخسارة)الدخل / إجمالي 
         

         املعامالت مع املالكين املسجلة مباشرة ضمن حقوق امللكية:

 ( 2,532,689) ( 3,200) ( 2,529,489) ( 2,529,489) - - - - - توزيعات األرباح املدفوعة  

 ( 349,613) ( 3,836) ( 345,777) ( 345,777) - - - - - (23الزكاة )اإليضاح 

   3,574,864 -   3,574,864 - - - 2,923,705 -   651,159 إصدار أسهم 

   1,836,500 -   1,836,500 - - - -   1,836,500 - ( 50الشق األول اإلضافي من اندماج األعمال )إيضاح 

   3,673,000    -   3,673,000    -    -    - -   3,673,000 - إصدار صكوك من الشق األول 

 ( 534,877) - ( 534,877) ( 534,877) - - - - - توزيعات أرباح صكوك من الشق األول 

 ( 4,930) - ( 4,930) ( 4,930) - - - - - تكاليف إصدار صكوك من الشق األول 

 ( 20,000) - ( 20,000) ( 20,000) - - - - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

 - - -   252,000 - - ( 252,000) - - االحتياطي التنظيمي ملخاطر االئتمان 

    -    - - ( 382,896) -   382,896 - - - الدخل الشامل ا خر بالقيمة العادلة من خالل مدرجة املحول من استبعاد استثمارات أخرى 

 ( 6,927) ( 6,752) ( 175) ( 175) - - - - - أخرى 

   43,130,375   2,587,235   40,543,140   9,859,636 ( 1,176,707) ( 1,102,451)   13,784,668   11,937,250   7,240,744  2020ديسمبر  31الرصيد في 

 

   43,130,375   2,587,235   40,543,140   9,859,636 ( 1,176,707) ( 1,102,451)   13,784,668   11,937,250   7,240,744 2021يناير  1الرصيد في 

   4,406,028   15,032   4,390,996   4,390,996 - - - - - صافي أرباح السنة  

 ( 7,201)  507 ( 7,708) - ( 137,204)   129,496 - - - للسنة   الشاملة ( الخسارة)الدخل / 

   4,398,827   15,539   4,383,288   4,390,996 ( 137,204)   129,496 - - - للسنة   الشاملة ( الخسارة)الدخل / إجمالي 
         

         املعامالت مع املالكين املسجلة مباشرة ضمن حقوق امللكية:

 ( 1,445,422)    - ( 1,445,422) ( 1,445,422) - - - - - ( 29توزيعات األرباح املدفوعة )اإليضاح 

 ( 363,952) ( 3,711) ( 360,241) ( 360,241) - - - - - (23الزكاة )اإليضاح 

   1,836,500    -   1,836,500    -    -    - -   1,836,500 - إصدار صكوك الشق األول 

 ( 5,509,500) - ( 5,509,500) - - - - ( 5,509,500) - استرداد صكوك من الشق األول 

 ( 554,393) - ( 554,393) ( 554,393) - - - - - توزيعات أرباح صكوك من الشق األول 

 ( 2,778) - ( 2,778) ( 2,778) - - - - - تكاليف إصدار صكوك من الشق األول 

 ( 24,500) - ( 24,500) ( 24,500) - - - - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

 - - - ( 300,000) - -   300,000 - - االئتمان االحتياطي التنظيمي ملخاطر 

 (531) (531)    -    - - - - - - أخرى 

   41,464,626   2,598,532   38,866,094   11,563,298 ( 1,313,911) ( 972,955)   14,084,668   8,264,250   7,240,744  2021ديسمبر  31الرصيد في 
 

 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 102إلى  13املدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات 
ً
 جزءا
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 املوحد بيان التدفقات النقدية 

 2021 ديسمبر   31املنتهية في  للسنة
 

  2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم   

    األنشطة التشغيلية 

   3,205,750   4,444,130  مصروفات ضريبة الدخلأرباح السنة قبل 

    تسويات لـ: 

 ( 20,141) ( 115,948)  ة مشاريع مشتركالحصة من أرباح شركات زميلة و 

 ( 53,693) ( 82,451)  األرباح من استبعاد عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع 

 ( 50,271) ( 20,602)  إيرادات توزيعات األرباح

 ( 389)     -  استبعاد استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة الخسائر من 

 (1)     -  إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (526,326) ( 415,525)  صكوك الألرباح من بيع استثمارات في ا

 ( 5,498) (13,319)  األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات 

 ( 18,382) ( 128,314)  األرباح من عقارات استثمارية 

   134,028   121,497  استهالك ممتلكات ومعدات 

   56,678   57,841  استهالك عقارات استثمارية

   22,158     -  االستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة  تخفيضمن الخسارة 

   4,312   4,869  إطفاء خصم صكوك 

   33,131  33,441  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين مخصص 

   67,795   67,795  إطفاء موجودات غير ملموسة

 - ( 75,000)  الربح من استبعاد شركة زميلة 

 ( 1,014,654) -  الربح من صفقة شراء 

   4,551,689   2,448,172  انخفاض القيمة للسنة، صافي   مصاريف

 
   

 6,386,186   6,326,586  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية 
    

   49,924 ( 146,900)  النقص في الودائع واملرابحات الدولية املستحقة خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر)الزيادة( / 

 ( 19,096,056)   7,442,941  في املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية (الزيادة النقص / )

 (110,020)   1,964,240  واملوجودات األخرى  االلتزامات في (الزيادة النقص / )

   6,358,059   510,261  ودائع املتعاملين الزيادة في 

   7,815,947 (10,104,622)  في املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى  / الزيادة  )النقص(

 ( 2,196,779) ( 2,408)     سدادواملطلوبات األخرى والزكاة مستحقة ال االلتزاماتفي  النقص
    

 (792,739)   5,990,098  العملياتالناتج من / )املستخدم في(  النقد
    

 ( 37,685) ( 16,686)  تعويضات نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين  

 ( 56,072) (44,783)  ضرائب مدفوعة

 (886,496)   5,928,629   األنشطة التشغيلية الناتج من / )املستخدم في(   صافي النقد

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من  102إلى  13املدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات 
ً
 هذه البيانات املالية املوحدة. جزءا
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   )تتمة(بيان التدفقات النقدية املوحد 

 2021ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

  2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم   

    األنشطة االستثمارية 

   2,471,463 ( 6,213,486)  الصكوكصافي الحركة في االستثمارات في 

   231,927  13,303  بالقيمة العادلة   مقاسة صافي الحركة في استثمارات أخرى 

   50,271   20,602  توزيعات األرباح املستلمة 

 (272,149) ( 259,756)  إضافات إلى عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع 

   226,943   314,018  املتحصالت من استبعاد عقارات محتفظ بها للبيع والتطوير 

 ( 24,468) ( 350,842)  عقارات استثمارية   إضافات إلى

 -   908,867  عقارات استثماريةاملتحصالت من استبعاد 

 ( 7,214)   38,829  ة  مشاريع مشتركالحركة في استثمارات في شركات زميلة و 

 (199,012) (171,633)  ، بالصافيممتلكات ومعدات إضافات إلى

 2,477,761 ( 5,700,098)  األنشطة االستثمارية الناتج من /  )املستخدم في( النقدصافي 

    

    األنشطة التمويلية

   4,780,625   3,671,325  إصدار أدوات تمويل الصكوك 

 ( 4,407,568) ( 1,836,500)  سداد أدوات تمويل الصكوك 

   3,673,000   1,836,500  األول  الشقإصدار صكوك من 

 - ( 5,509,500)  األول  الشقاسترداد صكوك من 

 (534,877) (554,393)  األول  الشقتوزيع أرباح صكوك من 

 ( 4,930) ( 2,778)  األول  الشق تكلفة إصدار صكوك من 

 ( 2,532,689) ( 1,445,422)  توزيعات أرباح مدفوعة

 973,561 ( 3,840,768)  الناتج من األنشطة التمويلية )املستخدم في( / صافي النقد

 
   

   2,564,826 (3,612,237)  في النقد وما يعادله)النقص( / الزيادة  صافي

   22,229,709   33,883,760  النقد وما يعادله في بداية السنة 

   9,110,587     -  ( 50النقد وما يعادله من اندماج األعمال )إيضاح 

 ( 21,362)   2,023  تأثير التغيرات في أسعار الصرف على رصيد النقد املحتفظ به بالعمالت األجنبية

 33,883,760   30,273,546  ( 42 إيضاحالنقد وما يعادله في نهاية السنة )

    

 

 

 ال يتجزأ من هذه البيانات  102إلى  13املدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات 
ً
 املالية املوحدة. جزءا
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 املالية املوحدة   البياناتإيضاحات حول 

  2021 ديسمبر 31املنتهية في  للسنة
 

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

هجري، املوافق  1395صفر   29تأسس بنك دبي اإلسالمي )شركة مساهمة عامة( )"البنك"( بموجب املرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 

 تسجيله كشركة مس  1975مارس    12
ً
اهمة عامة بموجب قانون بغرض تقديم الخدمات املصرفية والخدمات املتعلقة بها وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. تم الحقا

 )وتعديالته(.  1984لسنة  8الشركات التجارية رقم 
 

 )يشـار إليها  17رقم في اإليضاح املبينة  التابعة البنك وشركاتهطة أنش املرفقة وحدةة املاملالي  البيانات تتضمن
ً
 "(.املجموعة"بـ معا

 

 تم إدراج البنك في سوق دبي املالي )املؤشر: "دي آي بي"(.  
 

وتقوم بتنفيذ عملياتها من خالل فروعها املحلية  والخدمات املصرفية االستثمارية  واألفراد  لشركات  لالخدمات املصرفية  بتقديم  بصورة رئيسية  املجموعة    تقوم

 دة. حول هذه البيانات املالية املوح 17يضاح اإل في  لشركات املجموعةاألنشطة الرئيسية  يتم بيان . وشركاتها التابعة الخارجية 
 

 ، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.1080إن العنوان املسجل للمكتب الرئيس ي للبنك هو ص.ب 
 

 تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة  .2

طبقة  2-1
ُ
 على املعلومات املالية املوحدة   جوهري تأثير  بدون املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة امل

في    ،2021يناير    1  الية، والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعداملالية الجديدة واملعدلة الت  إلعداد التقاريراملعايير الدولية  تم اعتماد  

للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر   املدرجةأي تأثير مادي على املبالغ  املعدلة هذه املعايير الدولية للتقارير املالية  يترتب على تطبيقهذه البيانات املالية. لم 

 للمعامالت أو الترتيبات املستقبلية.  على املحاسبة

إلعداد    الدولي   واملعيار ،  7  رقم   إلعداد التقارير املالية   الدولي   واملعيار ،  39  ومعيار املحاسبة الدولي رقم ،  9  رقم   إلعداد التقارير املالية   املعيار الدولي تعديالت على   ▪

 (. 51)راجع إيضاح سعر الربح املعياري  من إصالحات    الثانية املتعلق باملرحلة    16  رقم   إلعداد التقارير املالية   الدولي   واملعيار ،  4  رقم   التقارير املالية 

 
 

 قيد اإلصدار وغير السارية بعد املالية الجديدة واملعدلة  إلعداد التقارير املعايير الدولية  2-2

الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يتم العمل بها بعد. إن اإلدارة بصدد  لم تقم املجموعة بعد باالعتماد املبكر للمعايير  

 إجراء تقييم لتأثير املتطلبات الجديدة.
 

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة

سارية للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد 
  

  

 2022يناير  1 قبل االستخدام املقصود.   بالعائدات   واملتعلق   املمتلكات وا الت واملعدات   16  رقم   إلعداد التقارير املالية   الدولي   املعيار تعديالت على  
  

 2022يناير  1 املتعلقة بالعقود املرهقة.   املحتملة املخصصات واملطلوبات الطارئة واملوجودات    37  رقم   تعديل على معيار املحاسبة الدولي 
  

 2022يناير  1 املتعلقة باإلشارة إلى اإلطار املفاهيمي   األعمال   عمليات اندماج :  3  رقم   إلعداد التقارير املالية   الدولي   املعيار تعديالت على  
  

 2022يناير  1 2021- 2018املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  التحسينات السنوية على  
  

 2023يناير  1   السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء املحاسبية   8  رقم   معيار املحاسبة الدولي تعديالت على  
  

 2023يناير  1 بتصنيف املطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة   واملتعلقة   عرض البيانات املالية   1  رقم   التعديالت على معيار املحاسبة الدولي 
  

 2023يناير  1 عقود التأمين   17املالية رقم    إلعداد تعديل على املعيار الدولي  
  

االستثمارات في الشركات الزميلة    28  واملعيار املحاسبي الدولي رقم   البيانات املالية املوحدة   10تعديل على املعيار الدولي للتقارير املالية  

 من املستثمرين   املوجودات بيع أو مساهمة    بمعامالت فيما يتعلق    واملشاريع املشتركة 

تم تأجيل تاريخ السريان إلى  

 أجل غير مسمى.
 

 

ـــــيرات والتعديالت الجديدة في البيانات املالية للمجموعة    اعتماد هذه توقع اإلدارة   ـــ ـــــيرات  ، وأال يترتب على ا فترة التطبيق األولي في  املعايير والتفســ ـــ عتماد هذه املعايير والتفســ

 تأثير جوهري على البيانات املالية للبنك في فترة التطبيق األولي. أي  والتعديالت الجديدة قد  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  
  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

   تعريفات 3

 لقد تم استـخدام املصطححات التالية في البيانات املالية املوحدة مع معانيها املحددة:
 

 املرابحة  3-1

بعد قيام البائع بشراء األصل وقبضه وتملكه بناًء على وعد املشتري بشراء  بسعر مؤجل  هي عقد تبيـع املجموعة )"البـائع"( بموجبه أصل ما ألحد عمالئها )"املشتري"(  

ه بشكل مسبق. يتم احتساب قيمة ربح  بموجب شروط وأحكام مرابحة معينة. يتألف سعر بيع املرابحة من تكلفة األصل وهامش ربح متفق عليمن البائع  األصل  

 على أساس زمني على مدار فتـرة العقد بناًء على مبلغ التمويل األصلي قيد السداد. يتم سـداد ثمن بيع املرابحة من ق
ً
بل املشتري للبائع على أقساط املرابحة داخليا

 خالل املدة املنصوص عليها في عقد املرابـحة.
 

 تمويل السلم 3-2

 لجدهو عقد تشت
ً
، في حين يقوم العميل بتسليم كميات السـلع طبقا

ً
ول  ري املجموعة بموجبه كميـة محددة من سلعة معينة وتسدد ثمن السلم بالكامل مقدما

 من معامالت السلم عندما يتم استالم سلعة السلم من 
ً
 إلى طرف آخر ااملتعامل  التسليـم املتفق عليه. تجني املجموعة أرباحا

ً
مقابل ربح. يتم احتساب  وبيعها الحقا

 على أساس زمني على مدار فتـرة عقد السلم بناًء على قيمة سلعة السلم قيد السداد.
ً
 ربح السلم داخليا

 

 االستصناع  3-3

)"املصنوع"( ألحد عمالئها )"املستصنع"  إنشاء أصل أو عقار محدد  تصنيع أو  هو عقد بيع بين طرفي العقد، بحيث تتعهد املجموعة )"الصانع" أو "البائع"( بموجبه ب

، على أن يتضم
ً
 ملواصفات متفق عليها بشكل مسبق، على أن يتم التسليم خالل فتـرة متفق عليها مقابل ثمن محدد سلفا

ً
ن ذلك الثمن تكلفة أو "املشتري"( وفقا

، بالكامل أو  عملية اإلنشاء/التطوير أو التصنيعفحسب، بل من املمكن تنفيذ  إنجاز العمل، املتعهد به، على الصانع    يتطلبوهامش ربح. وال    أو التصنيع  اإلنشاء

. وبموجب عقد االستصناع، قد تقوم املجموعة بدور  لتسليم املصنوع في وقته املتفق عليه   أي جزء منه، عن طريق طرف ثالث تحت إشراف ومسؤولية الصانع

 على أساس الصانع أو املستصنع. يتم احتساب ربح االستصناع )الفار 
ً
ق بين ثمن بيع املصنوع للمتعامل وإجمالي تكلفة االستـصناع التي تتكبدها املجموعة( داخليا

 زمني على مدار فتـرة العقد بناًء على مبلغ التمويل األصلي قيد السداد. 
 

 اإلجارة  3-4

 اإلجـارة منتهيـة بالتمليك  3-4-1

 هي اتفاقية تؤجر املجموعة )"املؤجر"( بموجبها أص
ً
ل ما ألحد عمالئها )"املستأجر"( )بعد شراء / حيازة األصل املعين، إما من بائع آخر أو من املتعامل نفسه وفقا

 أجرة ثابتة أو متغيرة. ب سدادأجرة محددة ملدة / لفترات إيجارية محددة، على أن يستحق ال سدادباالستئجار(، مقابل  وبوعدهلطلب املتعامل 
 

األجرة، كما يتعهد املستأجر بموجب تلك االتفاقية    سدادتحدد اتفاقية اإلجارة األصل املستأجر وتنص على فتـرة اإلجارة وأساس احتساب األجرة ومواعيد سداد  

 األجرة ذات الصلة بما يتفق مع الجدول الزمني املحدد والصيغة املعمول بها على مدار فتـرة اإلجارة. سدادداد مبالغ بتجديد الفترات اإليجارية وس
 

  يبيع عليه بموجب اتفاقية اإلجارة،    املترتبةبعد أن يقوم املستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات  اإلجارة  وفي نهاية مدة    .اإلجارةيحتفظ املؤجر بملكية األصل طيلة مدة  

 إلى تعهد بالبيع الذي قدمه املؤجر.
ً
 األصل املؤجر للمستأجر بقيمة رمزية استنادا

 

ستحق 
ُ
 تكلفة األصل املؤجـر(. املستحقةالثابتة األجرة ات سدادفور بدء عقد اإلجارة وتستمر طيلة فتـرة اإلجارة بناًء على األجرة  سدادت

ً
 )والتي تمثل غالبا

 

 إلى املستأجر.فتـرة اإلنشاء  خالل  اإليجارات املحصلة    وترد املجموعةاإلجارة ا جلة  ُتلغى  املجموعة في منح حيازة األصل بموجب اإلجارة ا جلة إلى املستأجر،    إن أخفقت
 

 اإلجارة اآلجلة  3-4-2

اتفاقية   الذمة( هي  في  املوصوفة  )اإلجارة  ا جلة  بموجبها،    تقدماإلجارة  )"املؤجر"(  لتؤجره ألحد  في  املجموعة  بمواصفات معينة  املستقبل، أصل  في  تاريخ محدد 

 . )البيع( طّور أو املقاول أو املتعامل الذي اشترت منه املجموعة ذلك األصل عن طريق االستصناععند إتمامه وتسلمه من قبل املعادة عمالئها )"املستـأجر"( 
 

 تحدد اتفاقية اإلجارة ا جلة تفاصيل األصل املؤجر وتنص على فتـرة اإلجارة وأساس احتساب اإليجار ومواعيد سداد اإليجار. 
 

اإلجارة ا جلة خالل فتـرة اإلنشاء على أساس   اإليجار املتغير  قيمة  ، على أن يتم احتسابةمتعدد  اتسدادواحد أو    سداد  للبائعأثناء فتـرة اإلنشاء، تسدد املجموعة  

األجرة األولى أو   سداد مقدم من األجرة أو مع    سدادإما خالل فتـرة اإلنشاء ك  اإليجاراألجر. وتستلم مبالغ    سدادزمني مقسم على مدار فتـرة اإلنشاء وعلى حساب  

 ثانيـة بعد بدء اإلجارة. ال
 

فترات اإلجارة وسداد مبالغ   ال تستحق األجرة في اإلجارة ا جلة إال بعد تسلم املستأجر األصل من املؤجر. ويتعهد املستأجر بموجب اتفاقية اإلجارة املؤجلة بتجديد

 األجرة املتعلقة بكل فتـرة وفًقا لحجدول الزمني املتفق عليه والصيغة املعمول بها خالل مدة اإلجارة.  سداد
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 ضاحات حول البيانات املالية املوحدة  إي

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

   )تتمة(تعريفات  3

 )تتمة(  اآلجلةاإلجارة  3-4-2
 

اإلجارة ا جلة، يبيع املؤجر    يحتفظ املؤجر بملكية األصل طيلة مدة اإلجارة، وفي نهايتها إذا قام املستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات املترتبة عليه بموجب اتفاقية

 .لى تعهد البيع الذي قدمه املؤجـراألصل املؤَجر إلى املستأجر بقيمة رمزية بناًء ع
 

 

 املشاركة  3-5

 أو    هي اتفاقية بين املجموعة وأحد عمالئها
ً
 للقيمة التي يتم  يساهم كال الطرفين في رأسمال املشاركة )"رأسمال املشاركة"(، ويجوز أن تكون املساهمة نقدا

ً
 وفقا

ً
عينا

ائمة أو متناقصة  تحديدها وقت إبرام عقد املشاركة. ويجوز أن يكون موضوع املشاركة مشروع استثماري معين، قائم أو جديد، أو ملكية عقار معين إما بصفة د

 لنسبة توزيع الربح امل
ً
 كما هو منصوص عليه في عقد املشاركة. يتم توزيع ربح  تنتهي بتمليك محل املشاركة بالكامل للعميل. يتم تقسيم األرباح وفقا

ً
تفق عليها سلفا

يتم تقسيم الخسارة، إن وجدت، بناًء على نسبة مساهمة كل وعلى الرغم من ذلك، من قبل الشـريك املدير.  الربح إعالن / توزيعو  تنضيض املشاركة املشاركة عند

عدم إهمال الشريك املدير أو مخالفته لبنود عقد املشاركة أو تخلفه عن السداد، يجب أن تقدم للمجموعة   من الشريكين في رأس املال، مع مراعاة أنه في حالة

 
ً
 مقنعا

ً
 التنبؤ بتلك القوى القاهرة أو تفادي تبعاتها السلبية على املشاركة. تعذر عليه ن تلك الخسارة قد حدثت بسبب قوى قاهرة، وأن الشريك املدير على أدليال

 

 

 

 

 املضاربة   3-6

ف ا خر )"املضـارب"(، املضاربة هي عقد بين طرفين، يكون أحدهما املمول )"رب املال"( وهو الطرف الذي يقدم مبالغ مالية معينة )"رأسمال املضاربة"( إلى الطر 

على خبرته مقابل حصة محددة )متفق عليها مسبًقا( من   وهو الطرف الذي يقوم على إثر ذلك باستثمار رأسمال املضاربة في أحد املشاريع التجارية أو األنشطة بناءً 

من قبل    الربح  / توزيع    إعالن   تنضيض املضاربة أو  الربح الناتج، إن وجد، على أال يتدخل رب املال في إدارة نشاط املضاربة. األصل أن يتم توزيع ربح املضاربة عند

ويتحمل املضارب الخسارة في   ريعة بالتنضيض الحكمي للمضاربة وتوزيع األرباح على أساسه. ، ولكن حيث إن التنضيض الحقيقي غير ممكن، تسمح الشاملضارب

   حالة التخلف عن السداد، أو اإلهمال أو املخالفة لشروط وأحكام عقد املضاربة، وإال فإن رب املال هو من يتحمل الخسارة، شريطة تلقي رب
ً
 مقنعا

ً
املال دليال

على املضاربة. وبموجب عقد املضاربة، فقد    الضارةأو تفادي تبعاتها    بهات بسبب قوى قاهرة، وأن املضارب لم يكن بوسعه التنبؤ  يفيد بأن تلك الخسارة قد وقع 

 أو رب املال، حسب الحالة.
ً
 تكون املجموعة مضاربا

 

 

 

 الوكالة  3-7

يقوم بتقديم مبلغ مالي محدد )"رأسمال الوكالة"( إلى وكيل )"الوكيل"(، وهو   الوكالة هي اتفاقية بين طرفين، يكون أحد الطرفين هو املمول )"املوكل"(، وهو الذي

 لدراسة الجدوى / خطة االستثمار التي يقدمها الوكيل للم
ً
وكل. يستحق الوكيل الذي يقوم باستثمار رأسمال الوكالة بطريقة تتفق مع الشريعة اإلسالمية طبقا

 )"أجر الوكالة"( كمبلغ مقطو 
ً
 محددا

ً
وقد يتم منح الوكيل أي مبالغ  على أن يحق للموكل كل الربح الناتج من الوكالة.    ع أو نسبة مئوية من رأسمال الوكالةأتعابا

إعالن  أو    التنضيضعند    . يتم توزيع ربح الوكالةكما يستحق املوكل جميع أرباح الوكالة  إضافية تزيد على نسبة الربح أو العوائد املتفق عليها كحافز على حسن األداء

ويتحمل  لكن حيث إن التنضيض الحقيقي غير ممكن، تسمح الشريعة بالتنضيض الحكمي للوكالة وتوزيع األرباح على أساسه.  من قبل الوكيل. و   الربح    توزيع  /

ن املوكل هو من يتحمل الخسارة، شريطة حصول الوكيل الخسارة في حالة التخلف عن السداد، أو اإلهمال أو املخالفة لشروط وأحكام اتفاقية الوكالة، وإال فإ

تبعاتها السلبية على  املوكل على دليل مقنع يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب قوى قاهرة، وأن الوكيل لم يكن بوسعه التنبؤ بتلك القوى القاهرة أو تفادي  

 الوكالة، حسب الحالة.
 

 

 

 الصكوك 3-8

. والصكوك املعنية  وجوداتيعرف بأنه "شهادات استثمار ذات قيمة متساوية تمثل حصص ملكية شائعة في محفظة من املالصكوك هي جمع "صك" وهو مصطحح  

 تستخدم كبديل إسالمي ملصطحح السندات املالية، إال أنها على عكس السندات املالية التقليدية التي تمثل ملكية ّدين، فهي تمثل 
ً
املعنية   وجوداتملكية املعموما

 بل حامل الصك مع كافة الحقوق وااللتزامات الخاصة بامللكية. من ق
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 أساس اإلعداد  4

 بيان التوافق 4-1

واملتطلبات املعمول بها في قوانين دولة   عن مجلس معايير املحاسبة الدوليةتم إعداد البيانات املالية املوحدة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة 

"( املعدل بالقانون   2015  يالشركات اإلمارات)"قانون    2015  لسنة   2بما في ذلك القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم    ،اإلمارات العربية املتحدة

 . 2018( لسنة 14اتحادي رقم )قانون برسوم املو ، 2020سبتمبر  27الصادر في  2021لسنة  26االتحادي رقم 
 

  2022يناير    2وسيدخل حيز التنفيذ في    2021سبتمبر    20بشأن الشركات التجارية )"قانون الشركات الجديد"( في    2021  لسنة  32صدر القانون االتحادي رقم  

على أن الشركة بصدد مراجعة األحكام الجديدة  إن  "(.  2015بصيغته املعدلة )"قانون    ،بشأن الشركات التجارية  2015لعام    2ليحل محل القانون االتحادي رقم  

 في موعد أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.  طلبات القانون الجديدتستوفي مت
 

 

 أساس القياس 4-2

 السياسات املحاسبية أدناه.   توضحكما  بالقيمة العادلة املقاسة الية املدوات بعض األ تم إعداد البيانات املالية املوحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء 
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات املالية املوحدة 4-3

 ذكر خالف ذلك. يُ   ما لماأللف،  إلى أقرب عدد صحيح ب  كافة القيم  وُتقرب  )"الدرهم اإلماراتي"(  تم عرض هذه البيانات املالية املوحدة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة
 

 السياسات املحاسبية الرئيسية املطبقة عند إعداد هذه البيانات املالية املوحدة.   تم أدناه بيان 

 

 السياسات املحاسبية الهامة  5

 س التوحيد  أس 5-1

 دمج األعمال    5-1-1

قياس    بصورة عامةيتم  يه تحويل السيطرة إلى املجموعة.  يتم احتساب دمج األعمال من خالل طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ، وهو التاريخ الذي يتم ف

يتم اختبار أي شهرة تجارية تنشأ من حددة التي تم االستحواذ عليها.  الثمن املحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة التي يتم احتسابها على أنها صافي املوجودات امل

 للتحق
ً
يتم بيان تكاليف الخسائر.  أرباح من الشراء بسعر منخفض مباشرة ضمن األرباح أو    االعتراف بأيق من تعرضها النخفاض في القيمة. يتم  الدمج سنويا

 ملكية.      أدوات حقوق أو  أدوات تمويل إسالمياملعاملة كمصروفات عند تكبدها باستثناء التكاليف املتعلقة بإصدار 
 

حول على املبالغ املتعلقة بتسوية العالقات ا
ُ
 ما يتم االعتراف بهذه املبالغ ضمن األرباح أو الخسائر. ال يشتمل الثمن امل

ً
 لسابقة. غالبا

 

ه بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. عندما يتم تصنيف املبلغ املحتمل كحقوق ملكية، ال تتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية  سداديتم قياس أي مبلغ ُيحتمل  

 ضمن حقوق امللكية. بخالف ذلك، يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمبلغ املحتمل ضمن األرباح أو الخسائر.     
 

 التابعة   الشركة  5-1-2

 موعة:تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للمجموعة واملنشآت الخاضعة لسيـطرة املجموعة. تتحقق السيطرة عندما يكون لدى املج

 سلطة على املنشأة املستثمر بها،  ▪

 تعرض إلى، أو لديها حقوق في، العوائد املتغيرة من ارتباطها باملنشأة املستثمر بها، و   ▪

 القدرة على استخدام سلطتها على املنشأة املستثمر بها للتأثير على قيمة عوائدها. ▪
 

تغيرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيـطرة الثالثة   وجود  الحقائق والظروف تشير إلىإن كانت  املجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على املنشأة املستثمر بها    تعيد

 املوضحـة أعاله. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

    )تتمة(أسس التوحيد  5-1

 )تتمة( الشركة التابعة 5-1-2

السلطة على تلك املنشأة املستثمر بها    للمجموعةفي أي من املنشآت املستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون    للمجموعةتصويت  العندما تقل حقوق  

جموعة كافة الحقائق والظروف  امل  تراعي.  ةمنفرد  بصورة  صلة باملنشأة املستثمر بهاحقوق التصويت ملنحها قدرة عملية على توجيه األنشطة ذات ال  تكفيعندما  

 بشكل يكفي ملنحها السيـطرة، ومن بين تلك الحقائق والظروف:  وق التصويت في املنشأة املستثمر بهاحق للمجموعةذات الصلة عند تقييم ما إذا كان 

 خرين؛ التصويت لحاملي حقوق التصويت ا   حجم حقوق بمقارنة  املجموعة لدىمجم حقوق التصويت  ▪

 خرين واألطراف األخرى؛ للمجموعة وحاملي حقوق التصويت ا  حقوق التصويت املحتملة  ▪

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و ▪

الحاجة التخاذ  لى توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحالية ع القدرة، تمتلك، أو ال تمتلكاملجموعة  والظروف األخرى التي تشير إلى أن غيرها من الحقائق  ▪

 قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للمساهميـن. 
 

وبصورة  التابعة.   يبـدأ توحيد أي من الشركات التابعة عندما تحصل املجموعة على السيطرة على الشركة التابعة، ويتوقف بفقد املجموعة للسيطرة على الشركة

املوحد من تاريخ حصول    األرباح أو الخسائرفي بيان    السنةخالل    استبعادهاأو    اعليه  الشركة التابعة التي يتم االستحواذ  مصروفاتإيرادات و   إدراج، يتم  دةمحد

فيه   تتوقف  الذي  التاريخ  السيطرة وحتى  التـابعة.سيطرة  املجموعة على  الشركة  على  الخسـائر وكافة مكونات    تكون   املجموعة  أو  ا خر األرباح  الشامل   الدخل 

   . غير املسيـطرة الحصصوإلى  املجموعةإلى مالكي  منسوبة
 

 غير املسيـطرة. الحصصنتج عن ذلك عجز في رصيد  إن حتى الحصص غير املسيـطرة و املجموعة إلى مالكي  للشركات التابعة الدخل الشامل إجمالي ُينسب
 

 . للمجموعة مع السياسات املحاسبية  املحاسبية سياساتها  تتوافق لكيتعديالت على البيانات املالية للشركات التابعة  إجراءيتم عند الضرورة، 
 

 توحيد.البالكامل عند   املجموعةوالتدفقات النقدية املرتبطة باملعامالت بين منشآت  املصروفات جميع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات و  تحذف
 

  حقوق   كمعامالت  احتسابها، يتم  للسيطرة على الشركات التابعة  املجموعةفي الشركات التابعة، والتي ال تؤدي إلى فقدان    املجموعةإن التغيرات في حصص ملكية  

حصص غير املسيطرة لتعكس التغيرات في حصصهم في الشركات التابعة.  يتم االعتراف مباشرة في حقوق  الملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص املجموعة و 

 وُينسب إلى،  املقبوض/مستحق القبضأو    سدادمستحق ال /دفوعحصص غير املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املالتعديل    املبلغ الذي يتم بهامللكية بالفرق بين  

 .مالكي املجموعة
 

 العمالت األجنبية 5-1-3

منشأة )العمالت األجنبيـة( عند إعداد البيـانات املالية املوحدة، يتم االعتراف بمعامالت كل منشأة من منشآت املجموعة التي تتم بعمالت غير العملة الرسمية لكل 

با املالية  البـنود  يتم تحويل  نهاية كل فتـرة تقرير،  في تـواريخ املعامالت. وفي   ألسـعار الصرف السـائدة 
ً
في ذلك  وفقا  ألسـعار الصرف السائدة 

ً
لعمالت األجنبية وفقا

 ألسـعار الصرف السائدة في التـاريخ الذي
ً
يتم فيه تحديد القيمة العادلـة. ال    التـاريخ. يتم تحويل البنود غير املالية بالعمالت األجنبية املسجلة بالقيمة العادلة وفقا

 التكلفة التاريخية بأي من العمالت األجنبيـة.ب املقاسةتتم إعادة تحويل البـنود غير املالية 
 

 يتم االعتراف بفروقات الصرف للبنود املالية في بيـان األرباح أو الخسائر املوحد في الفتـرة التي تنشأ فيها باستثناء:

 فروقات أسـعار الصرف للمعامالت املبرمة للتحوط من مخاطر عمالت أجنبية محددة؛ و  ▪

الصرف من البـنود املالية املستحقة من، أو املستحقة إلى، عملية خارجية لم يتم تخطيط تسوية لها وليس من املحتمل حدوثها )ولذلك فروقات أسعار   ▪

 في الدخل الشامل ا خر ويعاد تصنيفها من حقو 
ً
 من صافي االستثمار في العملية الخارجية(، والتي يتم االعتراف بها مبدئيـا

ً
إلى بيـان  ق امللكية  تشكل جزءا

 األرباح أو الخسائر املوحد عند تسوية البـنود املالية. 
 

ض البيانات املستخدمة ألغراض عرض البيـانات املالية املوحدة، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية للمجموعة إلى الدرهم اإلماراتي، وهو عملة عر 

 ملتوسط أسعار الصرف السـائدة في  من قبل املجموعة، باستخدام أسعار الصرف  
ً
السائدة في نهاية كل فتـرة تقرير. ويتم تحويل بنود اإليرادات واملصروفات وفقا

الحصص غير املسيطرة الفتـرة. يتم االعتـراف بفروقات الصرف، إن وجـدت، ضمن الدخل الشامل ا خر ويتم بيان القيمة املتراكمة في حقوق امللكية )وتنسب إلى  

(.  حيثما
ً
 يكون مناسبا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

    )تتمة(س التوحيد أس 5-1

 )تتمة( العمالت األجنبية 5-1-3

األرباح أو  إلى بيـان    املجموعةبتلك العمليـة العائدة إلى مالكي    في حقوق امللكية املتعلقةاملتراكمة    الصرف   فروقاتجميع    عاد تصنيفيُ ،  خارجيةعملية  عاد  عند استب

 وحد. امل الخسائر
 

تلك الشركة  عند قيام املجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة بحيث ال ينتج عن هذا االستبعاد فقدان املجموعة للسيطرة على  ذلك،  عالوة على

 فيما يتعلق وحد.  امل  ائراألرباح أو الخسان  طرة وال يتم االعتراف بها في بيغير املسي  الحصص  علىالصرف املتراكمة    فروقاتمن    التناسبيةعاد توزيع الحصة  التابعة، يُ 

األخرى  الجزئي  االستبعاد  بعمليات  لشركات  استبعاد    أي)  بكافة  مشتركأو    زميلةجزئي  ذلك  و ة  مشاريع  عن  ينتـج  املجموعةال   السيطرةأو    الهام للتـأثير    فقدان 

 املـوحد. األرباح أو الخسائران الصرف املتراكمة إلى بي فروقاتمن  التناسبيةعاد تصنيف الحصة (، يُ ةاملشترك
 

 للعملية كموجودات ومطلوبات  حواذ على عملية خارجية  نتيجة االست  التي تم االستحواذ عليها  حددةاملطلوبات  املموجودات و للتعديالت القيمة العادلة    تتم معاملة

 الخارجية ويتم تحويلها 
ً
 ة. حقوق امللكي ضمنأسعار الصرف  فروقاتفي نهاية كل فتـرة تقريـر، ويتم االعتراف ب لسعر الصرف السائدوفقا

 

 فقدان السيطرة   5-1-4

على أنها  أرباح أو خسائر فقدان السيطرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر املوحد ويتم احتسابها  بعندما تفقد املجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم االعتراف  

(، التجارية  ( القيمة الدفترية السابقة للموجودات )بما في ذلك الشهرة2و )  ،إجمالي القيمة العادلة للمبلغ املقبوض والقيمة العادلة لححصص املتبقية(  1)الفرق بين  

 في بيان    يتم احتسابمسيطرة.  غير  حصص  أي  ومطلوبات الشركة التابعة و 
ً
الشركة التابعة  فيما يتعلق بهذه    الدخل الشامل ا خركافة املبالغ املعترف بها مسبقا

األرباح أو الخسائر أو تحويلها إلى    إلىبشكل مباشر )أي تم إعادة تصنيفها    بالشركة التابعةاملوجودات واملطلوبات ذات الصلة    تقد استبعد  املجموعةكما لو أن  

 (.  امللكية قوق ح فئة أخرى من فئات
 

 
ُ
لقيمة العادلة عند االعتراف املبدئي لالحتساب الالحق  أنها هي افي شركات تابعة سابقة بتاريخ فقدان السيطرة    محتفظ بها  استثماراتعتبر القيمة العادلة ألي  ت

 لل
ً
 . ائتالف مشتركزميلة أو شركة دئي لالستثمار في ، التكلفة عند االعتراف املب، وعند االقتضاء9معيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم وفقا

 

 املنشآت ذات األغراض الخاصة   5-1-5

 مثل توريق موجودات أو تنفيذ معام
ً
لة تمويل إسالمي تتمثل املنشآت ذات األغراض الخاصة في املنشآت التي يتم تأسيسها لتحقيق أهداف محدودة ومحددة جيدا

املنشأة ذات   توحيد  يتم  للمخاطر محددة.  تقييم  املجموعة وكذلك  تقييم جوهر عالقتها مع  إلى   
ً
استنادا تسيطر عليها  أنها  املجموعة  رأت  إذا  الخاصة  األغراض 

 واالمتيازات املرتبطة بها. 

 

 األنشـطة االئتمانية  5-1-6

ن بالنيابة عن أمناء أو مؤسسات أخرى. ال يتم إدراج هذه  تعمل املجموعة بصفة أمين/مدير أو بغيرها من الصفات التي ينتج عنها االحتفاظ بموجودات بصفة أمي 

   املوجودات واإليرادات الناتجة عن األنشطة االئتمانية في البيانات املالية املوحدة للمجموعة حيث إنها ليست موجودات خاصة باملجموعة.
 

 األدوات املالية  5-2

 االعتراف املبدئي     5-2-1

 في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة.  
ً
 يتم االعتراف باملوجودات واملطلوبات املالية عندما تصبح إحدى شركات املجموعة طرفا

 

 القياس املبدئي   5-2-2

بالقيمة العادلة. إن تكاليف املعاملة املنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة أو إصدار املوجودات واملطلوبات املالية تتم   مبدئًيا  املوجودات واملطلوبات املاليةتقاس  

، عند االعتراف املبدئي.  
ً
نسوبة بصورة  تكاليف املعاملة امل  تقيدإضافتها إلى أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات املالية أو املطلوبات املالية، حيثما يكون مناسبا

 في بيان األرباح أو ا
ً
 لخسائر املوحد. مباشرة إلى حيازة املوجودات املالية أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر فورا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  تمة()تالسياسات املحاسبية الهامة  5

 )تتمة(األدوات املالية  5-2

 املوجودات املالية  5-3

. تتمثل الطرق االعتيادية للشراء أو البيع في مشتريات أو  التداول بعمليات شراء أو بيع املوجودات املالية بالطرق االعتيادية في تاريخ    إلغاء االعترافيتم االعتراف و 

 . ذات الصلةمع مراعاة الضوابط الشرعية السوقية  زمني تحدده االتفاقيات أو اللوائح ضمن نطاقتسليم املوجودات   تقض ي مبيعات املوجودات املالية التي 
 

 في 
ً
 مجملها إما بالتكلفة املطـفأة أو بالقيمة العادلة، بـناًء على تصنيف املوجودات املالية. يتم قياس كافة املوجودات املالية املعترف بها الحقا

 

 تصنيف املـوجودات املالية 5-3-1

  يتم  
ً
ات في صكوك  االستثمار و   اإلسالمية   املوجودات التمويلية واالستثماريةو   واملستحق من البنوك واملؤسسات املالية   قياس األرصدة لدى البنوك املركزية الحقا

 الشروط التـالية بالتكلفة املطفأة ناقص  ينطبق عليهاالتي    إسالمية وبنود من الذمم املدينة واملوجودات األخرى 
ً
، إن  املؤجلةانخفاض القيمة واإليرادات    خسائر  ا

 عند االعتراف املبدئي(: خل الشامل ا خر أو الدالخسـائر  وجدت )باستثناء تلك املوجودات املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
 

 بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  املوجودات محتفظ أن تكون  ▪

 .قيد السداد ياألصل املبلغوأرباح على  للمبلغ األصليات سدادفقط  تمثل، في تواريخ محددة، تدفقات نقديـة باألداةالبـنود التعاقدية الخاصة  توفرأن  ▪
 

 بالقيكافة املوجو  يتم قياس
ً
 مة العادلة.دات املالية األخرى الحقا

 

 تقييم نموذج األعمال  5-3-2

ذلك بشكل أفضل الطريقة التي  تقوم املجموعة بإجراء تقييم ملوضوعية نموذج األعمال الذي يتم في إطاره االحتفاظ باألصل على مستوى املحفظة حيث يوضح  

 لها إدارة األعمال وتقديم املعلومات إلى اإلدارة. تتضمن املعلومات التي تم أخذها باالعتبار على ما يلي:
ً
 يتم وفقا

 

 كيفية تقييم أداء املحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة البنك؛  ▪

 )واملوجودات املالية املحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة تلك املخاطر؛ واملخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال  ▪

على سبيل املثال؛ ما إذا كانت التعويضات ترتكز على القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو التدفقات النقدية   –كيفية تعويض مديري األعمال   ▪

 التعاقدية التي تم تحصيلها.

 قيمة وتوقيت املبيعات التي تعتبر من األمور الهامة التي يتم مراعاتها أثناء تقييم البنك.  مدى تكرار و  ▪
 

الح ’السيناريوهات  أو  السيناريوهات‘  ’أسوأ  االعتبار  بعين  األخذ  معقولة دون  بصورة  متوقعة  على سيناريوهات  األعمال  نموذج  تقييم  تحققت  يرتكز  إذا  رجة‘. 

اف املبدئي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للبنك، ال يقوم البنك بتغيير تصنيف املوجودات املتبقية املحتفظ بها في نموذج  التدفقات النقدية بعد االعتر 

  .
ً
 منذ ذلك الحين فصاعدا

ً
   األعمال، ولكن يتم إدراج تلك املعلومات عند تقييم املوجودات املالية التي تم استحداثها أو شراؤها مؤخرا

 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    يتم قياسهافيما يتعلق باملوجودات املالية املحتفظ بها للبيع أو إلدارتها والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة،  

 قات النقدية التعاقدية أو لبيع املوجودات املالية. ا خر حيث لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية كما لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدف
 

 تقييم خصائص التدفق النقدي   5-3-3

تدفقات نقدية تتوافق مع الترتيب التمويلي األساس ي. تتوافق  إن كانت ستولدتتضمن خصائص التدفق النقدي التعاقدي تقييم السمات التعاقدية ألداة ما لتحديد 

 املبلغ األصلي والربح على املبلغ األصلي القائم.  سدادكانت تمثل التدفقات النقدية املتعلقة فقط ب إن التدفقات النقدية التعاقدية مع ترتيب التمويل األساس ي 
 

الزيادة على األصل نتيجة القيمة العادلة لألصل املالي عند االعتراف املبدئي، في حين ُيعرف "الربح" على أنه  ألغراض هذا التقييم، ُيعرف "املبلغ األصلي" على أنه  

 عدل الربح.خالل فترة زمنية محددة ومقابل التكاليف ومخاطر التمويل األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة إلى هامش مالتجارة 
 

ات املبلغ األصلي والربح، يأخذ البنك باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة. ويتضمن ذلك  سدادم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط  عند تقيي

 صل بهذا الشرط.  تقييم ما إذا كان األصل املالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األ 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

  )تتمة(املوجودات املالية  5-3

 الربح الفعلي معدل طفأة وطريقةالتكلفة امل 5-3-4

  يتمثل .  ذات الصلة  الفترة  دىتوزيع اإليرادات على مو   بالتكلفة املطفأة  املقاسةالربح الفعلي هي طريقة احتسـاب التكلفة املطفـأة لألدوات املالية  معدل  إن طريقة  

  املقبوضة وم والنقاط املدفوعة أو  )بما في ذلك كافة الرسـ  املقدرةالنقدية املستقبلية    للمقبوضاتالقيمة الحالية    الحتساب  املستخدم  املعدل  في  الفعلي  الربح  معدل

 ال يتجزأ من  
ً
لألدوات االستثمارية والتمويليـة أو،  املتوقع  العمر    على مدىالخصومات األخرى(    وأوتكاليف املعامالت واألقسـاط    الفعلي  الربح  معدلالتي تشكل جزءا

 االعتـراف املبـدئي.صافي القيمة الدفتريـة عند  لتحديدفتـرة أقصر  على مدى، أمكنإن 
 

 بالتكلفة املـطفأة. املقاسة التمويلية واالستثمارية اإلسالميةالربـح الفعلي لألدوات  معدل على أساسوحد اح أو الخسائر املبفي بيـان األر اإليرادات  تقيد
ً
 الحقا

 

، تقوم املجموعة املعياري   املالي املقاسة بالتكلفة املطفأة نتيجة إلصالح معدل الربحإذا كان أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املالي أو االلتزام  

التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ويعد  .  الذي يتطلبه اإلصالحعندئذ بتحديث معدل الربح الفعلي لألصل املالي أو االلتزام املالي ليعكس التغيير  

 إذا تم استيفاء الشروط التالية:  دل الربح املعياري إصالح معمن خالل  مطلوًبا
 

 التغيير ضروري كنتيجة مباشرة لإلصالح ؛ و أن يكون  ▪

 أي األساس قبل التغيير مباشرة.  -األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصادًيا لألساس السابق أن  ▪
 

معدل الربح الل إصالح  إذا تم إجراء تغييرات على أصل مالي أو التزام مالي باإلضافة إلى تغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية املطلوبة من خ

 بتحديث معدل الربح الفعلي لألصل املالي أو االلتزام املالي ليعكس التغيير املطلوب م  ،املعياري 
ً
 ، . بعد ذلكمعدل الربح املعياري ن خالل إصالح  تقوم املجموعة أوال

 تقوم املجموعة بتطبيق سياسات املحاسبة عن التعديالت املبينة أعاله على التغييرات اإلضافية. 
 

 املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  5-3-5

)على أساس كل أداة على حدة( تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق ملكية تتفق مع أحكام الشريعة   عند االعتراف املبدئي، يمكن للمجموعة أن تختـار بشكل نهائي

ستثمار في حقوق امللكية اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر. وال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر إذا كان اال 

 رة. محتفظ به لغرض املتاج
 

 ُيعتبر األصل املالي أنه محتفظ به لغرض املتاجرة إذا: 
 

 لغرض البيع في املستقبل القريب، أو ▪
ً
 تم شراؤه أساسا

 من محفظة أدوات مالية محددة تديرها املجموعة وله طابع فعلي حديث لححصول على أرباح في فترات قصير  ▪
ً
 ة، أو كان، عند االعتراف املبدئي، جزءا

 مشتقة إسالمية غير مصنفة وفّعالة كأداة تحوط إسالمية أو كضمان مالي.كان أداة  ▪
 

 إليها تكاليف املعاملة. و   تقاس
ً
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر بالقيمة العادلة مضافا

ً
 بالقيمة العادلة    مقاسةاملوجودات مبدئيا

ً
األرباح وتقيد  الحقا

 يمة العادلة في الدخل الشامل ا خر. لن تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر املتراكمة إلى األرباح أو الخسـائر عند االستبعاد. والخسائر الناتجة عن التغير في الق
 

 

 

 

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  5-3-6

 الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر في حالة تحقق الشرطين التاليين:  تقاس أدوات

 ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقديـة التعاقديـة وكذلك بيع املوجودات املالية؛ و    ت األداة يحتفظ بهاإذا كان ▪

 . ربحبمتطلبات اختبار مدفوعات أصل الدين والإذا كانت الشروط التعاقدية لألصل املالي تفي  ▪
 

 بالقيمة العادلة مع األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرا
ً
ت في القيمة العادلة املعترف  يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر الحقا

، يتم إعادة إلغاء االعترافاح وخسائر صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر. عند  بها ضمن الدخل الشامل ا خر. يتم االعتراف بإيرادات الربح وأرب

 ضمن الدخل الشامل ا خر من الدخل الشامل ا خر
ً
 . إلى األرباح أو الخسائر تصنيف األرباح أو الخسائر املتراكمة التي تم االعتراف بها سابقا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

  )تتمة(املوجودات املالية  5-3

 وجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر امل 5-3-7

قم خالل األرباح أو الخسائر، ما لم تكموجودات مالية بالقيمة العادلة من    تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  ملكيةنيف االستثمارات في أدوات حقوق  يتم تص

 .املبدئيعند االعتراف  الدخل الشامل ا خربالقيمة العادلة من خالل  االستثماربتصنيف  املجموعة
 

عالوة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر.    التكلفة املطفأةب  معايير القياس   ينطبق عليهاامللكية( التي ال  حقوق  املوجودات املالية )بخالف أدوات    يتم قياس

كنها غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل ولينطبق عليها معايير القياس بالتكلفة املطفأة  امللكية( التي    حقوق   ذلك، فإن املوجودات املالية )بخالف أدوات  على

بالقيـمة العادلة من خالل   املوجودات املالية )بخالف أدوات حقوق امللكية(  يتم تصنيفاألرباح أو الخسائر تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر. قد  

من قيـاس املوجودات  والذي قد ينشـأالقياس أو االعتراف التضارب في أو يقلل بشكل مححوظ األرباح أو الخسائر عند االعتراف املبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي 

 أو املطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر عليها على أسس مختلفة. 
 

 امللكية( بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر. حقوق  أية موجودات مالية )بخالف أدوات املجموعةصنف لم ت
 

ينطبق عليها معايير  يعد    يير نموذج األعمال بحيث التغ  عنديعاد تصنيف املوجودات املالية من التكلفة املطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر  

امللكية( املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عند    حقوق   تصنيف املوجودات املالية )بخالف أدواتالتكلفة املطفـأة. ال يسـمح بإعادة  ب  القياس

 االعتـراف املبدئي.
 

رباح أو خسـائر تنشأ من إعادة أية أب  مع االعترافيتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر بالقيمة العادلة في نهاية كل فتـرة تقرير  

رات أخرى من استثما  األرباحاملوحد في بـند "  األرباح أو الخسائرصافي األرباح أو الخسـائر املعترف بها في بيان    إدراجاملوحد. يتم    األرباح أو الخسائرقياس في بيـان  

 القيمة العادلة وفق يتم تحديداملوحد.  األرباح أو الخسائران بالقيمة العادلة" في بي
ً
 وحدة.حول هذه البيـانات املالية امل 1-2-46يضاح اإل لطريقة املبينة في ل ا

 

 

 

 

 

 أرباح وخسـائر صرف العمالت األجنبيـة 5-3-8

 أل أجنبية بتلك العملة األجنبيـة    بعملةالقيمة العادلة للموجودات املالية    يتم تحديد
ً
الفورية في نهاية كل فتـرة تقرير. تشكل مكونات    ر الصرفسـعاويتم تحويلها وفقا

 لذلك،
ً
 من ربح أو خسـارة قيمتها العادلة. وطبـقا

ً
 صرف العمالت األجنبيـة جزءا

 

با ▪ يتعلق  في بيـان  فيما  يتم االعـتراف بمكون صرف العمالت األجنبية  العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر،  بالقيمة  املالية املصنفة  األرباح أو ملوجودات 

 املـوحد؛ و الخسائر

العادلة من خالل  با  فيما يتعلق ▪ بالقيمة  املالية املصنفة  بأي مكون الدخل الشامل ا خرملوجودات  يتم االعتراف  صرف العمالت األجنبية من مكونات    ، 

 .الدخل الشامل ا خر ضمن
 

 إلى ربـاح وخسـائر صرف العمالت األجنبية  بالتكلفة املطفأة في نهاية كل فتـرة تقرير، فيتم تحديد أ  املقاسةلعمالت األجنبيـة  فيما يتعلق باألدوات املالية با
ً
  استنادا

 املـوحد.  األرباح أو الخسائراملالية ويتم االعتراف بها في بيـان  للموجوداتالتكلفة املطفأة 
 

 

 

 نخفاض قيمة املوجودات املالية ا 5-3-9

 كل تقرير.  تاريخالقيمة في في نخفاض ال  للتحقق من تعرضهابالتكلفة املطفأة  املقاسةاملوجودات املالية  يتم تقييم
 

 ملتطلبات امل  تمان باستخداميقوم البنك بتطبيق منهجية ترتكز على ثالث مراحل لقياس مخصص خسائر االئ
ً
عيار الدولي  منهجية خسائر االئتمان املتوقعة وفقا

 :بالتكلفة املطفأة املقاسة، وذلك للفئات التالية من األدوات املالية 9إلعداد التقارير املالية رقم 

 التي تمثل أدوات مالية واستثمارات في صكوك؛ التمويلية واالستثمارية اإلسالميةاملوجودات  ▪

 مصدرة خارج امليزانية العمومية؛أدوات  ▪

 عقود ضمانات مالية مصدرة؛  ▪

 املستحق من بنوك ومؤسسات مالية؛   ▪

 األرصدة لدى املصارف املركزية؛ و   ▪

 موجودات مالية أخرى.   ▪
 

 إلى التغير في مخاطر االئتمان منذ االعتراف املبدئي.
ً
 تمر املوجودات املالية بثالث مراحل استنادا

 

 ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة من استثمارات األسهم. 
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 انات املالية املوحدة  إيضاحات حول البي

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

  )تتمة(املوجودات املالية  5-3

  )تتمة( انخفاض قيمة املوجودات املالية 5-3-9

 نموذج انخفاض قيمة خسائر االئتمان املتوقعة 

مراحل يرتكز على التغير في الجودة االئتمانية للموجودات املالية منذ االعتراف املبدئي. تعكس خسائر يتكون من ثالث    يشمل نموذج خسائر االئتمان املتوقعة منهج

 التالية أو )1االئتمان املتوقعة القيمة الحالية للعجز في النقد املتعلق بحاالت التعثر عن السداد إما )
ً
املتوقع   ( على مدى العمر2( على مدى فترة االثنى عشر شهرا

 البداية.  من التراجع االئتمانيلألداة املالية بناء على 
 

▪  
ً
  12في حالة عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف املبدئي، سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان املتوقعة ملدة   –  1لمرحلة  ل  طبقا

 .
ً
سائر االئتمان  خ التي تمثل عمر األداة املالية  على مدى  بأنها الجزء من خسائر االئتمان املتوقعة شهر 12يتم احتساب خسائر االئتمان املتوقعة ملدة شهرا

    12خالل    املتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر ألداة مالية املحتملة
ً
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة ملدة  يقوم البنك باحتساب    .بعد تاريخ التقريرشهرا

 إلى    12
ً
 استنادا

ً
 التي تلي تاريخ التقرير.    توقع حدوث تعثر خالل فترة االثنى شهرا

ً
    12يتم تطبيق احتماليات التعثر املتوقع خالل  عشر شهرا

ً
على التنبؤ شهرا

  .األصلي التقريبي  الفعلي الربحمعدل ب ويتم تخفضيهابالتعرض عند التعثر ويتم ضربها في الخسارة املحتملة عند التعثر 
 

▪  
ً
في حالة وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف املبدئي ولكن ال تعتبر األدوات املالية قد تعرضت النخفاض ائتماني، سوف   –  2لمرحلة  ل  طبقا

خسارة املحتملة عند التعثر  املرجحة الحتمالية التعرض للتعثر. يتم تقدير احتمالية التعثر واليتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان املتوقعة بناء على املدة  

 التقريبي. األصلي الفعلي الربحعلى مدى عمر األداة ويتم تخفيض العجز النقدي املتوقع بمعدل 

في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير، سوف يتم تصنيف هذه األدوات املالية كأدوات تعرضت النخفاض   –  3بموجب املرحلة   ▪

 ٪.  100احتمالية التعثر هي نسبة  بافتراض أن الية عمر املوجودات امليعادل خسائر االئتمان املتوقعة على مدى  سوف يتم قيد مبلغائتماني و 
 

الجزء املتوقع من االلتزام التي سيتم سحبه على مدى عمره املتوقع. وبذلك عند تقدير خسائر االئتمان املتوقعة لاللتزامات غير املسحوبة، يقوم البنك بتقدير  

  الربح . يتم تخفيض العجز النقدي املتوقع بمعدل التمويلتستند خسائر االئتمان املتوقعة إلى القيمة الحالية للعجز املتوقع في التدفقات النقدية في حالة سحب 

   على التمويل. التقريبي الفعلي املتوقع 
 

 اإلطفاء املتراكم املعترف به ضمن بيان الدخل، أو مخصص خسا
ً
 ناقصا

ً
ئر االئتمان املتوقعة،  يتم قياس التزام البنك بموجب كل ضمان باملبلغ املعترف به مبدئيا

املتأيهما أعلى.   للمدفوعات  القيمة الحالية  إلى   
ً
استنادا بتقدير خسائر االئتمان املتوقعة  البنك  وقعة لتعويض حامل الضمان عن خسائر ولهذا الغرض، يقوم 

 املعدل في ضوء املخاطر املناسب للتعرض.   الخصم االئتمان التي يتكبدها. يتم تخفيض العجز بمعدل
 

للظروف االقتصادية املستقبلية عند تحديد الزيادات    بأدلة  مةومدعّ   يقتض ي االستناد إلى توقعات معقولةو يمثل نموذج خسائر االئتمان املتوقعة نظرة مستقبلية  

 الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان املتوقعة. 
 

 

 والخسارة االئتمانية املتوقعة    19كوفيد  جائحة

شتى، كما ألقى  األعمال التجارية بطرق  بيئة  في الحياة العادية و   في  اضطرابات  2021أوائل عام    في  في العالم  (19لقد أدى تفش ي فيروس كورونا املستجد )كوفيد  

الحكومات والبنوك في العديد من    وقد اتخذتبشكل كبير، سواء من منظور األعمال واملحاسبة وإعداد التقارير.    البنكية االقتصاد العاملي والنظم  بظالله على  

من    البلدان  للتخفيف  استثنائية  لـاملالي  التأثيراتتدابير  واالقتصادية  كوفيدة  و 19  جائحة  تدابير  .  من    الدعمتشمل  اختيارًيامجموعة  السداد  عمليات    إيقاف 

 .الجهات الرقابيةللعمالء، ودعم السيولة وتخفيف رأس املال من قبل 
 

لتي يوفرها البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية ، جنًبا إلى جنب مع اإلجراءات ا 19  جائحة كوفيد  التي نجمت عناملجموعة الظروف والبيئة االستثنائية    استعرضت

 املجموعة  وقد قامتاملتحدة بموجب خطة الدعم االقتصادي املستهدف لتحديد متطلبات الخسائر االئتمانية املتوقعة كما في تاريخ التقرير، حسب االقتضاء.  

بشأن تحديد الخسائر    2021أبريل    4ولجنة بازل الصادرة في    2021مارس    27لية في  أيًضا املبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدو   بمراجعة

 االئتمانية املتوقعة. 
 

على  عند حساب الخسائر االئتمانية املتوقعة. كما وافقت على تعديالت    الطارئةإجراءات الدعم    الحسبان وفًقا إلرشادات لجنة بازل، يجب أن تأخذ البنوك في  و 

 االئتمانية املتوقعة.  لحخسائراالنتقالية ملعاملة رأس املال التنظيمي  الترتيبات
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(  5

 املوجودات املالية )تتمة(  5-3

 انخفاض قيمة املوجودات املالية )تتمة(  5-3-9

 قياس خسائر االئتمان املتوقعة  

 إلى سيناريوهات قائمة على االحتمالية  يقوم البنك  
ً
 التقريبي.  الفعلي  الربحخفض بمعدل  لقياس العجز النقدي املتوقع امل باحتساب خسائر االئتمان املتوقعة استنادا

عيار الدولي  يأخذ امل يتمثل العجز النقدي في الفرق بين التدفقات النقدية املستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك الحصول عليها.  

عند   والتعرضالتعثر    عة على أنها حاصل ضرب احتمالية التعثر والخسارة املحتملة عندباالعتبار احتساب خسائر االئتمان املتوق  9إلعداد التقارير املالية رقم  

 .هاديتعق ودرجة  للمحافظ ونوعيتهااالعتبار الحجم النسبي مع األخذ بعين التعثر. قام البنك بوضع منهجيات ونماذج 
 

 وغيرها من البيانات اإلحصائية وتخضع للتعديل لتوضيح املعلومات االستشرافية. تستند هذه املعايير بصورة عامة إل
ً
 ى نماذج إحصائية موضوعة داخليا

 

 

 فيما يلي تفاصيل هذه املعايير/املدخالت اإلحصائية:
 

 ؛ مالية على مدى فترة زمنية معينةتتمثل في تقدير احت –احتمالية التعثر  ▪

 ؛ وقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير تقدير التعرض للتعثر في تاريخ مستقبلي مع الوضع بعين االعتبار التغيرات املتو يتمثل في  –التعرض عند التعثر  ▪
 

ية يتمثل في تقدير الخسارة املترتبة على حدوث حالة تعثر في وقت معين. يستند التعرض عند التعثر إلى الفرق بين التدفقات النقد –الخسارة املحتملة عند التعثر 

بما في ذلك  (3)والتدفقات النقدية املتوقعة عموًما في حالة حسابات املرحلة    الحصول عليها  املقرضكان يتوقع  التعاقدية املستحقة والتدفقات النقدية التي    ،

 التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض عند التعثر.  
ً
 التدفقات النقدية من مصادرة الضمان. يتم عادة

 

افية والسيناريوهات املتعددةالعوامل االقتص   ادية العامة واملعلومات االستشر

تقدير عادل ومرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتمالية من خالل تقييم نطاق النتائج املحتملة الذي يتضمن   9يتطلب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 التنبؤات الخاصة بالظروف االقتصادية املستقبلية.  
 

بمعدالت أوزان ترجيح نسبتها   ثالثة سيناريوهات )سيناريو أساس ي، سيناريو إيجابي، سيناريو سلبي(يأخذ البنك باالعتبار  عند تقدير خسائر االئتمان املتوقعة،  

 عملية تقييم السيناريوهات املتعددة احتمالية تحصيل   منها. يرتبط كل سيناريو على التوالي ٪30و  ٪30و  40٪
ً
بالدرجات املختلفة الحتمالية التعثر. تتضمن أيضا

 باإلضافة إلى قيمة الضمان أو املبلغ الذي سوف يتم الحصول عليه مقابل بيع األصل.   تمويالت، بما في ذلك احتمالية سداد ال املتعثرة تمويالتال
 

 يعتمد البنك في نماذج خسائر االئتمان املتوقعة على معلومات استشرافية واسعة النطاق كمدخالت اقتصادية مثل:  

 أبو ظبي ودبي  -أسعار العقارات  ▪

 عرض النقود ▪

 املؤشر الحقيقي - الفعالسعر الصرف  ▪

 اإلنفاق -الحكومية العامة  التمويالت ▪

 أسعار السلع  ▪

 الرقم القياس ي ألسعار املستهلك  ▪
 

ة جوهرية في مخاطر يجب إدراج العوامل االقتصادية العامة واملعلومات االستشرافية ضمن عملية قياس خسائر االئتمان املتوقعة وتحديد ما إذا كان هناك زياد

في كل فترة تقرير معلومات مناسبة ومدعم التقرير حول  االئتمان منذ تقديم االئتمان. يجب أن توضح عملية قياس خسائر االئتمان املتوقعة  تاريخ  في  بأدلة  ة 

ر االئتمان املتوقعة  األحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات املتعلقة بالظروف االقتصادية املستقبلية. إن املدخالت والنماذج املستخدمة الحتساب خسائ

 جميع سمات السوق في تاريخ البيانات املالية. لبيان تلك السمات، يتم
ً
 إجراء تعديالت نوعية أو تسويات باعتبارها تعديالت مؤقتة عندما   قد ال ترصد دائما

ً
أحيانا

 تكون تلك الفروقات مادية بصورة جوهرية. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

  )تتمة(املوجودات املالية  5-3

  )تتمة(انخفاض قيمة املوجودات املالية  5-3-9

 تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  

ية صورة جوهرية منذ بدايتم إجراء تقييم للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي. من أجل تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل املالي زادت ب

ثر عند بداية نشأة األصل املالي  نشأة األصل املالي، يقوم البنك بمقارنة بمخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر املتوقع لألصل املالي في تاريخ التقرير بمخاطر التع

 من قبل
ً
البنك. سوف يتم تقييم التغير في مخاطر االئتمان في   باستخدام مؤشرات املخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات إدارة املخاطر املتبعة حاليا

 تاريخ كل تقرير وذلك لكل أصل يعتبر هام بصورة منفردة وعلى مستوى القطاعات بالنسبة لحاالت التعرض الفردي. 
 

 عندما:  2إلى املرحلة  1يتم تحويل مجموعة املوجودات من املرحلة 

 إلى درجة تتجاوز الحد املوضوع من البنك فيما يتعلق باالعتراف املبدئي؛ تصنيف مخاطر االئتمان أو احتمالية التعثر تتغير  ▪

؛ و   30تكون األداة متأخرة السداد ألكثر من   ▪
ً
 يوما

 إلى املعايير النوعية املوضوعة من قبل البنك.    ▪
ً
عتبر مخاطر االئتمان املرتبطة باألداة مرتفعة استنادا

ُ
 ت

 

 لسياسة البنك.   1من املرحلة  2حولة إلى املرحلة تبقى األدوات امل
ً
 في نفس املرحلة حتى تفي باملعايير املوضوعة على مدى فترة محددة طبقا

 

 .التقريرنيف االئتماني في تاريخ على ما إذا كانت املوجودات املالية قد تعرضت النخفاض في التص 3إلى املرحلة  2ترتكز عملية التحويل من املرحلة 

 

 الحكم االئتماني القائم على الخبرة  

مل التأثير املقدر  تتطلب منهجية البنك فيما يتعلق بتكوين مخصص خسائر االئتمان املتوقعة أن يقوم البنك باستخدام حكمه االئتماني القائم على الخبرة ليش

 للعوامل التي لم يتم رصدها في نتائج نموذج خسائر االئتمان املتوقعة في جميع فترات التقارير.   
 

تبار  ئتمان املتوقعة، يتعين على البنك أن يضع باعتباره أقص ى فترة تعاقدية يتعرض خاللها البنك ملخاطر االئتمان. كما يجب األخذ بعين االعأثناء قياس خسائر اال 

 وخيارات التمديد والتجديد.  سدادجميع الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة املتوقعة، بما في ذلك خيارات ال
ً
 مقدما

 

، دون الحجوء إلى االفتراضات  9ثر الذي يتبعه البنك لتقييم االنخفاض في القيمة متطابق مع توجيهات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ال يزال تعريف التع

 كما يتوافق مع املتطلبات التنظيمية. إن السياسة املتعلقة بشطب معامالت التمويل ظلت دون تغيير. 
 

 العمر املتوقع 

يع الشروط ر االئتمان املتوقعة، يأخذ البنك باعتباره أقص ى فترة تعاقدية يتعرض خاللها البنك ملخاطر االئتمان. كما يجب األخذ بعين االعتبار جمعند قياس خسائ

 وخيارات التمديد والتجديد.   سدادالتعاقدية عند تحديد الفترة املتوقعة، بما في ذلك خيارات ال
ً
 مقدما

 

 تعريف التعثر  

 يعتبر البنك أن األصل املالي متعثر السداد عندما:  

بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه البنك دون لجوء البنك التخاذ إجراءات مثل مصادرة الضمان    تعامل، ألسباب مالية أو غير مالية، أن يفي املأال يحتمل ▪

 )إن وجد(؛ أو 

.  90ماته االئتمانية املادية تجاه البنك ملدة تزيد عن عن الوفاء بأي من التزا املتعامليعجز  ▪
َ
 يوما

 

 تعثر عن السداد، يأخذ البنك باالعتبار املؤشرات التالية:  املتعاملعند تقييم ما إذا كان 

 مثل اإلخالل املادي بالتعهد؛ –مؤشرات نوعية  (1)

 نفس العميل / مجموعة العميل تجاه البنوك؛ و مثل التأخر عن السداد أو عدم سداد التزام آخر من قبل  –مؤشرات كمية  (2)

 والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية. (3)
ً
 بناًء على البيانات املعدة داخليا

 

 الظروف.في  إن املدخالت املستخدمة في تقييم ما إذا كان هناك أداة مالية في حالة تعثر عن السداد وأهميتها قد تتغير بمرور الوقت لتعكس التغيرات
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

  )تتمة(املوجودات املالية  5-3

  )تتمة(انخفاض قيمة املوجودات املالية  5-3-9

 عليها تسهيالت التمويل املعاد التفاوض 

 لألزمات املالية التي يواجهها    يقدم البنك أحياًنا
ً
 عن مصادرة الضمان أو اتخاذ اإلجراءات    املتعامل تنازالت أو تعديالت على الشروط األصلية للتمويل نظرا

ً
عوضا

املالية الحالية أو املتوقعة    تقديم هذه التنازالت أو إجراء تلك التعديالت نتيجة األزمات  الالزمة لتحصيل الضمان. يعتبر البنك أن هذا التمويل متعثر السداد عند 

في وضع مالي جيد. تشتمل املؤشرات على وجود أزمات مالية على عدم الوفاء بالتعهدات أو تعرض    املتعاملوالتي ما كان البنك ليوافق عليها في حال كان    للمتعامل

تمديد اتفاقيات السداد واالتفاق على شروط تمويل جديدة. فور إعادة    العميل لظروف تجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. قد ينطوي التعثر على

سياسة البنك،  وفق  التفاوض على الشروط، يتم قياس أي انخفاض في القيمة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي الذي تم احتسابه قبل تعديل شروط التمويل.  

 ات املستحقة  سدادسداد التتم متابعة التمويل املتعثر للتأكد من استمرار  
ً

على أساس كل تمويل على   3واملرحلة    2. يتم تحديد التصنيف بين املرحلة  مستقبال

 لحين تحصيله أو شطبه.   3ضمن املرحلة  منخفض القيمةحدة. إذا أظهرت هذه اإلجراءات وجود خسارة متعلقة بالتمويل، يتم اإلفصاح عنها ومعاملتها كأصل 
 

به، يقوم البنك بإعادة تقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. كما يضع    إلغاء االعترافض بشأن التمويل أو تعديله دون  إذا تم إعادة التفاو 

شهر    12حتى    . فور تصنيف األصل كتمويل متعثر، يظل ضمن هذه الفئة لفترة اختبار ممتدة3البنك بعين االعتبار مدى ضرورة تصنيف املوجودات ضمن املرحلة  

 على األقل. من أجل إعادة تصنيف التمويل خارج فئة التمويل املتعثر، يتعين على العميل الوفاء بجميع املعايير التالية:  
 

 يجب أن تكون جميع التسهيالت املقدمة للعميل منتظمة السداد؛  ▪

 من التاريخ الذي تم ▪
ً
 فيه اعتبار التمويل منتظم السداد؛ و  ُمض ي فترة االختبار التي تبلغ مدتها سنة واحدة اعتبارا

 .رة منتظمة خالل فترة االختباربصو  ربحة ذات قيمة منخفضة من املبلغ األصلي أو السدادسداد أكثر من  ▪

 

 املستحوذ عليه التمويل 

ال يتم تسجيل أي مخصص لخسائر االئتمان املتوقعة في بيان املركز املالي   ،يتم قياس جميع التمويالت املشتراة مبدئًيا بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. نتيجة لذلك

أو    املشترى )   الناش ئ منخفض القيمة االئتمانيةأو    املشترى أو التمويل    التشغيلياملوحد في تاريخ الشراء. قد يتناسب التمويل املكتسب مع أي من الفئتين: التمويل  

 (. الناشئة منخفضة القيمة االئتمانية
 

لخسائر االئتمان   وتخضع تلك االئتماناتفي تاريخ االستحواذ.  1الناش ئ وينعكس في املرحلة   التشغيلياملشترى نفس املحاسبة مثل التمويل  التشغيليتبع التمويل ي

الخسارة    واملقيدةشهًرا    12املتوقعة ملدة   أو  الربح  بيان  في  املتوقعة  االئتمان  الكمخصص لخسائر  القيم املوحد عندما تتخطى  املوجودات  لتلك  الدفترية  قيمة 

 التمويل.  العمر الزمني لذلك على مدى    إيرادات األرباح. يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة الذي تم إعداده لهذا التمويل في تاريخ االقتناء في  االسمية للتعرض املكتسب
 

لخسائر االئتمان. يتم تسجيل أي  على مدى العمر الزمني ويخضع دائًما ملخصص  بشكل منفصل االئتمانيةالناش ئ منخفض القيمة أو  املشترى التمويل  يتم عرض

فترات    كل في نهاية    املوحد / استرداد في مخصص خسائر االئتمان في بيان الربح أو الخسارة    كمصاريفتغييرات في التدفقات النقدية املتوقعة منذ تاريخ الحيازة  

 تاريخ االستحواذ. التقارير الالحقة ل

 
 

  



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 
 

 26 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
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  )تتمة(املوجودات املالية  5-3

 باملوجودات املالية إلغاء االعتراف 5-3-10

األصل املالي وكافة نقدية من األصل أو عندما يتم تحويل  في الحصول على تدفقات    عندما تنتهي الحقوق التعاقدية  باألصل املالي  إلغاء االعترافتقوم املجموعة ب

  تواستمر بصورة فعلية  مللكية  مخاطر وامتيازات ابتحـويل أو االحتفاظ بكافة    املجموعةقم  أخرى. إذا لم ت  منشأةإلى    األصل بصورة فعليةملكية    وامتيازاتمخاطر  

الس املحول،  في  بها  باالعتراف بحصتها  تقوم املجموعةيـطرة على األصل  تحتفظ  إلى  باإل في األصل    التي  ب  االلتزامضافة  تلتزم  قد  التي  باملبالغ  إذا  سداداملرتبط  ها. 

 بالتمويل اإلسالميكما تعترف  في االعتـراف باألصل املالي  املجموعة  ستمر  ت،  األصل املالي املحول ملكية    مخاطر وامتيازات  ت املجموعة بصورة فعلية بكافةاحتفظ

 للعائدات املستـلمة. الخاضع لضمان 
 

تحق القبض باألصل املالي الذي يتم قياسه بالتكلفة املطفـأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وقيمة إجمالي املبلغ املقبوض ومس  إلغاء االعترافعند  

 باح أو الخسائر املوحد.في بيـان األر 
 

، ال تتم إعادة تصنيـف األرباح أو  الدخل الشامل ا خربالقيـمة العادلة من خالل    املصنفو   الذي يمثل استثماًرا في أداة األسهم   باألصل املالي  إلغاء االعترافعند  

 في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات في حقوق  
ً
امللكية إلى بيـان األرباح أو الخسائر املوحد، ولكن يتم تحويله إلى األرباح املحتجزة الخسائر الكلية املتراكمة سابقا

 ضمن حقوق امللكيـة.

 

 الضمانات املالية واالعتمادات املستندية والتزامات التمويل غير املسحوبة  5-3-11

 االعتراف بالضمانات املالية في البيانات املالية يقوم البنك بإصدار ضمانات مالية واعتمادات مستندية والتزامات تمويل في سياق أعما
ً
له االعتيادية. يتم مبدئيا

 لالعتراف املبدئي، يتم قياس التزام البنك بموجب كل ضمان باملبلغ املعترف به
ً
 اإلطفاء املتراكم    بالقيمة العادلة، التي تعادل األقساط املستلمة. الحقا

ً
 ناقصا

ً
مبدئيا

 ائر االئتمان املتوقعة، أيهما أكبر.  في بيان الدخل أو مخصص خس
 

 يتم االعتراف باألقساط املستلمة في بيان الدخل ضمن صافي إيرادات الرسوم والعموالت على أساس القسط الثابت على مدى مدة الضمان. 
 

عميل بناء على شروط  ل إلى التتمثل التزامات التمويل غير املسحوبة واالعتمادات املستندية في التزامات يلتزم بموجبها البنك، على مدى فترة االلتزام، بتقديم تموي 

. تقع هذه العقود ضمن نطاق متطلبات خسائر االئتمان املتوقعة.  
ً
 محددة سلفا

 

 املقاصة 5-4

املالي املوحد، وذلك فقط عندما يكون لدى املجموعة ح بيان املركز  في  املبلغ  بيان صافي  املالية ويتم  النفاذ تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات  ق قانوني واجب 

 . بمقاصة املبالغ املعترف بها ويكون لديها رغبة في التسوية على أساس صافي املبلغ أو تحصيل املوجودات وتسوية املطلوبات بصورة متزامنة
 

مجموعة من املعامالت عن  يتم عرض اإليرادات واملصروفات على أساس صافي املبلغ عندما تجيز املعايير املحاسبية ذلك، أو فيما يتعلق باألرباح والخسائر الناتجة  

 املماثلة مثل نشاط التداول في املجموعة. 
 

 في عدد من الترتيبات،  
ً
اتفاقيات التسوية الرئيسية، والتي تمـنحها الحق في مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ولكن عندما ال يكون    ومنهاتعتبر املجموعة طرفا

 ملبلغ أو بصورة متزامنة وبالتالي يتم عرض املوجودات واملطلوبات املعنية على أساس إجمالي املبلغ.لديها الرغبة في تسوية املبالغ على أساس صافي ا
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 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(  5

 امللكية  حقوق  املطلوبات املالية وأدواتتصنيف  5-5

 لجوهـر  املجموعة هاامللكية التي تصدر حقوق و  يتم تصنيف أدوات الدين
ً
وتعريف املطلوبات املالية   االتفاق التعاقديإما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا

 امللكية.حقوق وأدوات 

 

 امللكية حقوق  أدوات 5-6

حقوق امللكية   أدواتب  يتم االعترافبعد اقتطاع كافة املطلوبات املترتبة عليها.    متبقية في موجودات أي منشأة وجود حصص  أي عقد يثبت    فيامللكية    حق  أداة  تتمثل

 . املباشرة اإلصدار تكاليف خصمبقيمة صافي املبالغ املحّصلة بعد  املجموعةصدرهـا التي ت
 

)أسهم الخزينة( وُتخصم مباشرة في حقوق  عن طريق أي من شركاتها التابعة    التي استحوذت عليها بنفسها أو  بالبنكامللكية الخاصة    حقوق   يتم االعتراف بأدوات

 . بالبنك املوحد من شراء أو بيع أو إصـدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية الخاصة  األرباح أ الخسائرخسائر في بيان   أية أرباح أوب ال يتم االعترافامللكية. 
 

قة من الشق األول في صكوك مضاربة دائمة وغير قابلة لالسترداد من قبل حاملي الصكوك ويستحقون توزيعات أرباح غير متراكمة بناًء على مواف  تتمثل الصكوك

 لذلك، يتم عرض الصكوك من الشق األول كأحد مكونات أدوات حقوق امللكية املصدرة من قبل املجموعة في حقوق امللكي
ً
 .ـةمجلس اإلدارة. وطبقا

 

املوافقة عليها من   يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من األسهم العادية وتوزيعات أرباح الصكوك من الشق األول كمطلوبات وُتخصم من حقوق امللكية عندما يتم

بعد تاريخ التقرير كحدث غير معدل بعد تاريخ  قبل مساهمي املجموعة ومجلس اإلدارة على الترتيب. ويتم اإلفصـاح عن توزيعات األرباح للسنة التي تم املوافقة عليها  

 التقرير.

 

 املطلوبات املالية 5-7

 بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح و 
ً
 الخسائر.يتم قياس كافة املطلوبات املالية الحقا

 

باط املستمر، والضمانات على الرغم من ذلك، فإن املطلوبات املالية التي تنشأ عندما يكون تحويل أصل مالي غير مؤهل إللغاء االعتراف أو عند تطبيق طريقة االرت

وفقا للسياسات املحاسبية   يتم قياسهاوق  املالية املصدرة من قبل املجموعة، وااللتزامات املصدرة من قبل املجموعة لتقديم تسهيالت بمعدل ربح أقل من سعر الس

 املحددة املبينة أدناه. 

 

 بالتكلفة املطفأة  املقاسةاملطلوبات املالية  5-7-1
ً
 الحقا

نهاية الفترات ة املطفأة في  يتم قياس املطلوبات املالية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض املتاجرة وغير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالتكلف

 بالتكلفة املطفأة على أساس طريقة معدل الربح الفعلي.   املقاسةاملحاسبية الالحقة. يتم تحديد القيم الدفترية للمطلوبات املالية 
ً
 الحقا

 

ن من األرباح على الفترة ذات الصلة. يتمثل تتمثل طريقة معدل الربح الفعلي في الطريقة التي يتم بها احتساب التكلفة املطفأة لاللتزام املالي وتوزيع حصة املودعيـ

نقاط املدفوعة أو املستلمة  معدل الربح الفعلي في املعدل املستخدم الحتساب القيمة الحالية للمقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة )بما في ذلك كافة الرسـوم وال

 ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي وتكاليف املعامالت(
ً
، على مدى فتـرة أقصر    التي تشكل جزءا

ً
على مدى العمر االفتراض ي املقدر لاللتزام املالي أو، إن كان مناسبـا

 لتحديد صافي القيمة الدفتريـة عند االعتـراف املبـدئي. 
 

وأدوات الصكوك وبعض الذمم الدائنة واملطلوبات   املتعاملين ودائع  بالتكلفة املطفـأة على املستحق إلى البـنوك واملؤسسات املالية و   املقاسةتشتمل املطلوبات املالية  

 األخرى.
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  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

 )تتمة( املطلوبات املالية 5-7

 أرباح وخسـائر صرف العمالت األجنبيـة 5-7-2

بالعمالت األجنبية   املالية  للمطلوبات  نهاية   املقاسة و بالنسبـة  في  أرب  بالتكلفة املطفـأة  بناءً اح وخسكل فتـرة تقرير، فيتم تحديد  على    ـائر صرف العمالت األجنبية 

 املوحد. األرباح أو الخسائرالتكلفة املطفأة لألدوات ويتم االعتراف بها في بيـان 
 

 لسعر الصرف الفوريبعملة أجنبية بتلك العملة األجنبيـة املقومة لمطلوبات املالية لالقيمة العادلة  يتم تحديد
ً
 تقرير.الفي نهاية فتـرة  ويتم تحويلها وفقا

 

 الضمان املالي 5-7-3

ات محددة لتعويض حامل الضمان عن أي خسارة يتكبدها من جراء عجز طرف محدد عن الوفاء سداديتمثل الضمان املالي في تعهد/التزام من املصدر بسداد  

 للشروط التعاقدية.  
ً
 بالتزاماته عند استحقاقها وفقا

 

 قياس الضمانات املالية املصدرة من قبل املجموعة بقيمتها العاد 
ً
، إذا لم يتم تحديدها كأداة مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح يتم مبدئيا

ً
لة، كما تقاس الحقا

 والخسائر، بالقيمة األعلى ألي من:

 ، املخصصـات، االلتزامات املحتملة واملوجودات املحتملة؛ و37قيمة االلتزام بموجب الضمان املالي، طبقا للمعيـار املحاسبي الدولي رقــم  ▪

 لسياسات االعتراف باإليرادات. ▪
ً
 منها، إن أمكن، اإلطفاء املتراكم املعترف به طبقا

ً
 مخصوما

ً
 القيمة املعترف بها مبدئيا

 
 

 إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية  5-7-4

يتم إلغـاؤها أو انتهاء صالحيتها. يتم االعتراف بالفرق   تقوم املجموعة بإلغاء االعتراف باملطلوبات املالية وذلك فقط عندما تتم تسوية التزامات املجموعة أو عندما

ال بها واملبلغ املدفوع أو مستحق  إلغاء االعتراف  التي تم  املالية  للمطلوبات  القيمة الدفترية  النقدية املحولة أو املطلوبات سدادبين  في ذلك املوجودات غير  بما   ،

 املفترضة، في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.
 
 

 األدوات املالية املشتقة اإلسالمية   5-8

 العتبارات متغيرة وتتطلب استثمار مبدئي محدود  
ً
أو قد ال تتطلب أي استثمار مبدئي تتمثل األداة املالية املشتقة اإلسالمية في األداة املالية التي تتغير قيمتها تبعا

تبـرم املجموعة معامالت متنوعة ألد تاريخ مستقبلي.  في  الربح وأسعار صرف العمالت ويتم سدادها  التعرض ملخاطر معدالت  مالية إسالمية مشتقة إلدارة  وات 

 األجنبية وتتضمن تعهدات أحادية )وعد من طرف واحد لبيع/ شراء عمالت وترتيبات خيارات إسالمية ملعدالت الربح. 
 

 بالتكلفة التي تمثل القيم
ً
 بالقيمة العادلة. يتم تسجيل يتم قياس األدوات املالية املشتقة اإلسالمية مبدئيا

ً
ة العادلة كما في تاريخ العقد ويتم إعادة قياسها الحقا

مها العادلة سالبة.  كافة األدوات املشتقة اإلسالمية بقيمها العادلة كموجودات عندما تكون القيم العادلة موجبة ضمن املوجودات أو كمطلوبات عندما تكون قي

تقات اإلسالمية الناشئة عن معامالت مختلفة إذا كانت املعامالت مع الطرف املقابل نفسه، وعندما يوجد حق قانوني إلجراء تتم مقاصة موجودات ومطلوبات املش

 املقاصة، ويعتزم الطرفان تسوية التدفقات النقدية على أساس صافي املبلغ. 
 

. عندما ال يكون هناك سوق نشط ألداة ما، تشتق القيمة يتم تحديد القيم العادلة للمشتقات اإلسالمية من األسعار املدرجة في األسواق ا
ً
لنشطة حيثما يكون متاحا

 العادلة من أسعار ملكونات مشتقات إسالمية باستخدام نماذج التسعير أو التقييم املناسبة. 
 

بها   للمتاجرة أو تم تصنيفها كأدوات تحوط، وإذا للتحوط  تعتمد طريقة االعتراف بأرباح وخسائر القيمة العادلة على ما إذا كانت املشتقات اإلسالمية محتفظ 

تقات اإلسالمية املحتفظ بها  فتعتمد على طبيعة املخاطر التي يتم التحوط منها. يتم االعتراف بكافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمش

 للمتاجرة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.
 

 

 أحادية لشراء/ بيع عمالت )"التعهدات"( تعهدات 5-9

باستخدام األسعار السائدة   يتم بيان التعهدات بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة للتعهد تعادل األرباح أو الخسائر غير املحققة الناتجة عن ربط التعهد بالسوق 

محققة( ضمن املوجودات األخرى بينما يتم إدراج التعهدات ذات القيمة السوقية السالبة  في السوق. يتم إدراج التعهدات ذات القيمة السوقية املوجبة )أرباح غير  

 )خسائر غير محققة( ضمن املطلوبات األخرى في بيان املركز املالي املوحد.
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 النقد وما يعادله  5-10

لتحصيل من أو املحولة يتضمن النقد وما يعادله النقد املتوفر في الصندوق وأرصدة لدى البنوك املركزية والودائع واألرصدة املستحقة من البنوك والبنود قيد ا

ن ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ، واملعرضة ملخاطر غير هامة نتيجة التغير في قيمتها العادلة، والتي  إلى بنوك أخرى واملوجودات السائلة التي تستحق خالل أقل م

 تستخدمها املجموعة إلدارة التزاماتها قصيرة األجل. يتم تسجيل النقد وما يعادله بالتكلفة املطفأة في بيان املركز املالي املوحد. 
 

 ة   مشاريع مشتركاستثمارات في شركات زميلة و  5-11

ارات املتعلقة بالسياسة املالية  تتمثل الشركة الزميلة في املنشأة التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها. ويتمثل التأثير الهام في القدرة على املشاركة في اتخاذ القر 

 لك السياسات.  والتشغيلية للشركة املستثمر بها ولكن هذا التأثير ال يعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على ت
 

الترتيب املشترك.   الترتيب حقوق في صافي موجودات  التي تسيطر بصورة مشتركة على  في ترتيب مشترك يمنح األطراف  تتمثل السيطرة يتمثل االئتالف املشترك 

 ملا تم االتفاق عليه بصورة تعاقدية، ويحدث ذلك عندما ت
ً
تطلب القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة موافقة املشتركة في االشتراك في السيطرة على الترتيب وفقا

 جماعية من قبل األطراف املشتركة في السيطرة.
 

ادلة للموجودات عند االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك، فإن أي زيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة املجموعة من صافي القيمة الع

في القيمة   وُتدرجكشهرة تجارية  قيدهااملطلوبات املحتملة للشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة املعترف بها في تاريخ االستحواذ، يتم واملطلوبات القابلة للتحديد و 

عن تكلفة االستحواذ،  لة  الدفترية لالستثمار. إن أي زيادة في حصة املجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات القابلة للتحديد واملطلوبات املحتم

 مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد في الفترة التي تم فيها االستحواذ على االستثمار.  قيدهابعد إعادة التقييم، فيتم 
 

 لحقوق امللكية.  يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة ضمن هذه البيانات املالية املوحدة باستخدام طري
ً
قة املحاسبة وفقا

 باالستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة في بيان املركز املالي امل
ً
 لطريقة حقوق امللكية، يتم االعتراف مبدئيا

ً
وحد بالتكلفة ويتم تعديلها فيما بعد  وفقا

 خر للشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة.  لالعتراف بحصة املجموعة من األرباح أو الخسائر والدخل الشامل ا  
 

لتي تتضمن أي حصص عندما تزيد حصة املجموعة في خسائر الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة عن حصتها في هذه الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة )ا

 من صافي استثمار املجموعة في الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة(، تتوقف  
ً
املجموعة عن االعتراف بحصتها في طويلة األجل، والتي في جوهرها، تشكل جزءا

ات بالنيابة عن الشركات  سدادالخسـائر الالحقة. يتم االعتراف بالخسـائر اإلضافية فقط إلى مدى تكبد املجموعة التـزامات قانونية أو ضمنية أو قيامها بسداد  

 الزميلة واالئتالف املشتركة. 
 

املالية لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة فيما يتعلق باستثمار  يتم تطبيق متطلبات املعايير الدولية إلعداد التقارير

ختـبار انخفاض القيمة كأصـل  املجموعة في الشركة الزميلة واالئتالف املشتركة. وعند الضـرورة، يتم عرض كامل القيمة الدفتـرية لالستثمار )بما في ذلك الشـهرة( ال 

الدفتمنفر  قيمته  مع  أعلى(  أيهما  البيع،  تكاليـف   
ً
ناقصا العادلة  والقيمة  املستـخدمة  )القيمة  لالسترداد  القابلة  قيمته  مـقارنة  خالل  من  خسائر  د  وتشكل  ـرية، 

 من القيمة الدفتـرية لالستثمار. ويتم االعتراف بأي عكس لخسائر انخفاض القيمة إلى امل
ً
 قيمة االستثمار انخـفاض القيمة املعترف بها جزءا

ً
دى الذي تزيـد فيه الحقا

 القابلة لالسترداد. 
 

 من التاريخ الذي لم يعد فيه االستثمار يمثل شركة زميلة أو ائتالف مشترك. ع
ً
ندما تحتفظ املجموعة تتوقف املجموعة عن استخدام طريقة حقوق امللكية اعتبارا

تلك الحصة املحتفظ بها عبارة عن أصل مالي، تقوم املجموعة بقياس الحصة املحتـفظ بها بالقيمة    بحصتها في أي شركة زميلة أو ائتالف مشترك سابق وكانت

ال القيمة  بين  لتلك الحصة عند االعتراف املبدئي. إن الفرق  العادلة  القيمة  العادلة هي  القيمة  تعتبر  التاريخ، على أن  في ذلك  أو  العادلة  الزميلة  دفترية للشركة 

في تاريخ إيقاف استخدام طريقة حقوق امللكية والقيمة العادلة ألي حصة محتفـظ بها ويتم إدراج أية متحصالت ناتجة عن استبعاد جزء من االئتالف املشترك  

 الحصص في الشركة الزميلة أو االئتالف املشترك عند تحديد األرباح أو الخسائر من استبعاد الشركة الزميلة أو االئتالف املشترك.  
 

 في ائتالف مشترك أو عندما يصبح االستثمار في ائتستمر املج
ً
تالف مشترك  موعة في استخدام طريقة حقوق امللكية عندما يصبح االستثمار في شركة زميلة استثمارا

 في شركة زميلة. ال تتم إعادة قياس القيمة العادلة عقب هذه التغيرات في حصص امللكية. 
ً
 استثمارا
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تلك   على  الهام  لتأثيرها  املجموعة  فقدان  االستبعاد  ذلك  عن  وينتج  املشتركة  واالئتالفات  الزميلة  الشركات  من  أي  استبـعاد  واالئتالفات عند  الزميلة  الشركات 

عتـراف املبـدئي به كأصل مالي. املشتركة، يتم قياس أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة في ذلك التـاريخ، ويتم اعتبار القيمة العادلة أنها قيمته العادلة عند اال 

الزميلة واالئتالفات   القيمة الدفترية السـابقة للشركات  بين  أو  يتم إدراج الفرق  في تحديـد األرباح  العادلة  بها وبين قيمتها  إلى الحصة املحتفظ  املشتركة املنسوبة 

الزميلة واالئتالفات املشتركة. عالوة على ذلك، تقوم املجموعة باحتساب كافة املبالغ املعت تلك الشركات  الناتجة من استبعاد  في الدخل  الخسـائر   
ً
بها سابقا رف 

ه الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة على نفس األسـاس املطلوب إذا ما كانت الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة قد قامت  الشامل ا خر فيما يتعلق بهذ

 في ا
ً
ا خر من قبل  لدخل الشاملمباشرة باستبعاد املوجودات أو املطلوبات ذات الصـلة. وعليه، إذا تمت إعـادة تصنيف أية أرباح أو خسائر تم االعتراف بها سابقا

بإعادة تصنيف األرباح أو    هذه الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة إلى األرباح أو الخسـائر عند استبـعاد املوجودات أو املطلوبات ذات الصلة، تقوم املجموعة 

 التأثير الهام على تلك الشـركات الزميـلة واالئتالفات املشتركة.  الخسـائر من حقوق امللكية إلى األرباح أو الخسـائر )كـتـعديل بناًء على إعادة تصنيف( عندما تفقد
 

األرباح أو الخسـائر الناتجة عن املعامالت مع هذه الشركة الزميـلة  تقيد عندما تتعامل أي من كيانات املجموعة مع شركة زميلة أو ائتالف مشترك تابع للمجموعة، 

 وحدة للمجموعة فقط إلى مدى الحصص في الشركة الزميلة أو االئتالف املشترك التي ال تتعلق باملجموعة.  أو االئتالف املشترك في البيانات املالية امل
 

 العقارات املحتفظ بها للبيـع  5-12

في القيمة القابلة للتحقق، أو إنشاؤها لغرض البيع كعقارات محتفظ بها للبيع. يتم بيان العقارات املحتفظ بها للبيع بالتكلفة أو صا  املستحوذ عليهاالعقارات    تصنف

 التكاليف املقدرة لإلنجاز والتكاليف الالزمة إل
ً
 تمام عملية البيع. أيهما أقل. تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقق في سعر البيع املقدر للعقارات ناقصا

 

الصل ذات  األخرى  واملصروفات  واإلنشاءات  التحتية  والبنية  األراض ي  تكلفة  على  التكاليف  املتعلقة  تشتمل  الهندسية  األعمال  وتكاليف  املهنية  األتعاب  مثل  ة 

 باملشروع، والتي تتم رسملتها عندما تكون األنشطة الالزمة لتجهيز املوجودات لالستخدام املزمع لها قيد التنفيذ.  
 

 العقارات االستثمارية     5-13

االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية و/أو لزيادة رأس املال )بما في ذلك العقارات قيد اإلنشاء لهذه األغراض(.  تتمثل العقارات االستثمارية في العقارات التي يتم  

 االستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم احتساب االستهالك لالستثما
ً
  ر في املباني على أساس يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا

 سنة.  40القسط الثابت على مدى 
 

ت االستثمارية أو العوائد منها. يتم إدراج العقارات االستثمارية املمولة من صندوق ودائع الوكالة بالقيمة العادلة والتي ترتبط مباشرة بالقيمة العادلة لهذه العقارا

يجريه  يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية على أساس التقييم الذي  حيث    ،ادلة لهذه العقارات االستثماريةقامت املجموعة باختيار نموذج القيمة الع

تقييمها. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة    يجري وذو صلة ولديه خبرة حديثة في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي    امعترف به  تمقيم مستقل لديه مؤهال   دوًيا

 ادلة في بيان الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.عن التغيرات في القيمة الع
 

افع اقتصادية مستقبلية  يتم إلغاء االعتراف بالعقار االستثماري عند استبعاده أو عند سحبه من االستخدام بصورة نهائية وال يكون من املتوقع الحصول على أي من

إلغاء االعتراف بالعقار )املحتسبة على أنها الفرق بين صافي املتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية من االستبعاد. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن  

 لألصل( ضمن بيان األرباح أو الخسائر املوحد في الفترة التي يتم فيها إلغاء االعتراف بالعقار.  
 

االستخدام ُيستدل عليه من خالل انتهاء إشغال العقار من قبل املالك أو بدء عقد إيجار تتم التحويالت إلى العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في  

 تشغيلي لطرف آخر أو االنتهاء من أعمال اإلنشاء أو التطوير.  
 

 .للبيعطوير التحويالت من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام ُيستدل عليه من خالل إشغال العقار من املالك أو بدء التُتجرى 
 

 القبوالت 5-14

تـعامل كأصل مالي. ولذلك، فقد تم احتساب االلتزامات يتم االعتراف بالقبوالت كالتزام مالي في بيان املركز املالي املوحد مع االعتراف بالحق التعاقدي للسداد من امل

 املتعلقة بالقبوالت كموجودات مالية ومطلوبات مالية. 
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 املمتلكات واملعدات  5-15

صروفات املنسوبة املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية بعـد طرح االستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة التـاريخية امليتم بيان  

 بشكل مباشر إلى االستحواذ على املوجودات. 
 

، وذلك فقط عندما يكون من املرجح أن تتدفق يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها كأ
ً
صل منفصل، حسبما يكون مالئما

حات والصيانة األخرى املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند إلى املجموعة، ويمكن قياس تكلفة البند بصورة موثوقة. يتم تحميل كافة مصروفات اإلصال 

 ة تكبـدها.على بيان األرباح أو الخسائر املوحد في فتر 
 

 يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة أو تقييم املوجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية املقّدرة باستخدام طريقة القسط الثابت كما يلي:

 سنة؛   25 – 15مباني  ▪

 سنوات؛ و    5 – 3أثاث ومعدات مكتبية وسيارات  ▪

 سنوات.   5 – 3تقنية املعلومات  ▪
 

اب تأثير أي  استـهالك ألراض ي التملك الحر. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة، ويتم احتسال يتم احتساب  

.
ً
 تغيرات في التقديرات منذ ذلك الحين فصاعدا

 

أو عندما ال يكون من املتـوقع أن تتدفق أي منافع اقتصـادية مستقبلية من االستخدام   يتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود املمتلكات، ا الت واملعدات عند استبـعاده

ين عائدات البيع والقيمة املستمر لألصل. يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو سحب بند من بنود املمتلكات وا الت واملعدات على أنها الفرق ب

 ف بها في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.الدفترية لألصل ويتم االعترا
 

 أية خسائر انخفاض  يتم تسجيل العقارات أو املوجودات في مرحلة اإلنشاء بغرض اإلنتـاج أو التوريد أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم تحدد بعد بالتـكلفة نا
ً
قصا

املباشرة املنسوبة لتصميم وإنشـاء العقارات، بما في ذلك التكاليف املتعلقة بالعمالة، وبالنسبـة القيمة املعترف بها، إن وجدت. تتضمن التكلفة كافة التكاليف  

 للسيـاسة املحاسبية للمجموعة. عندما تكون املوجـودات جاهزة لالستخدام املزمع
ً
لها، يتم تحويل األعمال   للموجودات املؤهلة، فتتم رسملة تكاليف التـمويل وفقا

 لسياسات املجموعة.الرأسمالية قيد 
ً
 اإلنجاز إلى الفئة املناسبة من املمتلكات وا الت واملعدات ويتم احتساب االستهالك وفقا

 

 انخفاض قيمة املوجودات امللموسة  5-16

ل على تكبد تلك املوجودات لخسائر  في نهاية كل فتـرة تقرير، تقوم املجموعة بمراجعة القيم الدفترية ملوجوداتها امللموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر يد

 تعذر ن وجدت(. إن  نتيجة انخفاض القيمة. في حال وجود مثل هذه املؤشرات، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات لتحديد خسائر انخفاض القيمة )إ

 د للوحدة املنتجة للنقد التي ينتمي إليها األصل. تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالستردا
 

 منها تكلفة البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أكبر. عند تقييم القيم
ً
ة من االستخدام، يتم احتساب تتمثل القيمة القابلة لالسترداد في القيمة العادلة مطروحا

 خدام معدل ربح يعكس تقييمات السوق الحالية للمخاطر املتعلقة باألصل.  القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة باست
 

صل )أو الوحدة املنتجة  إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد املقدرة لألصل )أو الوحدة املنتجة للنقد( أقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لأل 

 القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.للنقد( إلى أن تصل إلى قيمته 
 

، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة املنتجة للنقد( إلى أن تصل للقيمة القابلة لال 
ً
سترداد املقدرة املعدلة  إذا تم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقا

ة  ة الدفترية املعدلة عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو لم يكن قد تم االعتراف بانخفاض القيمة لألصل )الوحدة املنتجبحيث ال تزيد القيم

 للنقد( في السنوات السابقة. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة التي تم عكسها في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.
 

 

 ر امللموسةاملوجودات غي 5-17

يتم إثبات املوجودات غير امللموسة    ،يتم قياس املوجودات غير امللموسة املكتسبة من اندماج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. بعد التحقق املبدئي

تاجية املقدرة. تتم مراجعة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء املتراكم وخسائر انخفاض القيمة املتراكمة. يتم إثبات اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلن

 ثير أي تغييرات في التقدير على أساس مستقبلي.مع حساب تأ ،العمر اإلنتاجي املقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير
 

األرباح أو  وتقيد أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو االستبعاد.  ،املوجودات غير امللموسة عند االستبعاد يلغى االعتراف بأي من

 في الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل. ،والتي تقاس بالفرق بين صافي عائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل ،استبعاد األصل غير امللموسمن الخسائر 
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  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

 املخصصات  5-18

بتسوية هذا االلتزام  يتم االعتراف باملخصصات عندما يترتب على املجموعة التزام حالي )قانوني أو ضمني( نتيجة حدث سابق ويكون من املرجح أنها ستكون ملزمة  

 ويمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة. 
 

لتزام الحالي في نهاية فتـرة التقرير مع األخذ في االعتبار املخاطر والشكوك املحيطة  تتمثل القيمة املعترف بها كمخصص في أفضل تقدير للمبلغ املطلوب لتسوية اال

 قيمته الدفترية القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.   تمثلبااللتزام. إذا تم قياس املخصص باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية هذا االلتزام، 
 

بعض أو جميع املنافع االقتصادية الالزمة لتسوية أحد املخصصات من طرف آخر، يتم االعتراف باملبلغ مستحق القبض كأصل   عندما يكون من املتوقع استرداد

 إذا أصبح من املؤكد بصورة معقولة أنه سيتم استالم التعويض وإذا أمكن قياس املبلغ املستحق بصورة موثوقة. 
 

على املترتبة  الحالية  بااللتزامات  االعتراف  و   يتم  بااللتزامات  املثقلة  لدى    تقاسالعقود  يكون  عندما  بااللتزامات  مثقل  عقد  أنه  العقد  اعتبار  يتم  كمخصصات. 

 تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات التعاقدية عن املنافع االقتـصادية املتوقع الحصول عليها
ً
 من العقد.  املجموعة عقدا

 

 نهاية الخدمة للموظفينتعويضات  5-19

 للقانون االتحادي رقم    تسهم
ً
ديالته  وتع  2000لسنة    2املجموعة في مخصص املعاشات والتأمينات الوطنية ملوظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة وفقا

 . 2021لسنة  33بالقانون االحتادي رقم 
 

 لقانون العمل بدولة اإلمارات العربية املتـحدة.تقوم املجموعة بتكوين مخصص لتعويضات نهاية الخدمة مل
ً
 وظفيها غير املواطنين وفقا

 

ى األقل.  يرتكز استحقاق املوظف في الحصول على هذه التعويضات على الراتب األخير للموظف ومدة خدمته شريطة أن يكون قد أكمل فترة خدمة واحدة عل

 فترة الخدمة.   تستحق التكاليف املتوقعة لهذه التعويضات على مدى 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  5-20

 للمادة  
ً
 للنظام األساس ي للبنك، يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على مكافآت بما ال يزيد 2015لسنة    2من القانون االتحادي الدولي رقم    169طبقا

ً
، ووفقا

 واالحتياطيات. ٪ من صافي األرباح بعد اقتطاع االستهالك 10عن 
 

 الضرائب 5-21

قة في الدول التي تزاول فيها يتم تكوين مخصص للضرائب الحالية واملؤجلة املترتبة على النتائج التشغيلية للشركات التابعة الخارجية وفًقا للتشريعات املالية املطب

 الشركات التابعة أعمالها.
 

 الضرائب املؤجلة  5-21-2

بية املقابلة املستخدمة الضريبة املؤجلة املتعلقة بالفروقات املؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات في البيانات املالية املوحدة واألوعية الضريتسجيل 

ا املؤقتة  الفروقات  لجميع  املؤجلة  الضريبية  بااللتزامات  االعتراف   
ً
عامة ويتم  للضريبة.  الخاضعة  األرباح  احتساب   في 

ً
عادة االعتراف  يتم  للضريبة.  لخاضعة 

توفر أرباح خاضعة للضريبة في املستقبل يمكن في مقابلها استخدام    مدى احتماليةباملوجودات الضريبية املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة القابلة لحخصم إلى  

إذا كانت الفروقات املؤقتة تنشأ عن الشهرة التجارية أو من االعتراف املبدئي  املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة  تقيد  الفروقات املؤقتة القابلة لحخصم. ال  

 )بخالف حاالت دمج األعمال( باملوجودات واملطلوبات األخرى في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة أو الربح املحاسبي.
 

ضريبة املرتبطة باستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والحصص في االئتالفات يتم االعتراف بمطلوبات الضريبة املؤجلة للفروقات املؤقتة الخاضعة لل

ملنظور. ويتم االعتراف املشتركة، إال إذا كانت املجموعة قادرة على السيطرة على عكس الفرق املؤقت ويكون من املرجح أال يتم عكس الفرق املؤقت في املستقبل ا

ا املؤجلة  الضريبة  أرباح  بموجودات  توفر  فيه  الذي يحتمل  الحد  إلى  بهذه االستثمارات والحصص فقط  املرتبطة  لحخصم  القابلة  املؤقتة  الفروقات  لناتجة عن 

 خاضعة للضريبة كافية في املستقبل يمكن في مقابلها استخدام الفروقات املؤقتة ويكون من املتوقع أن يتم عكسها في املستقبل املنظور. 
 

افية الدفترية ملوجودات الضريبة املؤجلة في نهاية كل فتـرة تقرير ويتم تخفيضها إلى املدى الذي ال يحتمل فيه توفر أرباح خاضعة للضريبة كتتم مراجعة القيمة  

 تتيح استرداد كامل األصل أو جزء منه.
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 الزكاة     5-22

 .)"الحجنة"( لجنة الرقابة الشرعية الداخليةاملساهمين بناًء على "طريقة صافي األموال املستثمرة" بما يتوافق مع رأي من قبل زكاة ال يستحق سداد
 

 النحـو التالي:يتم احتساب زكاة املساهمين على 
 

 احتساب الزكاة من قبل البنك بالنيـابة عن املساهمين  5-22-1

 التابعة للبـنك بناًء على األسس التالية:  لجنة الرقابة الشرعية الداخليةالزكاة وفًقا لعقد التأسيس والنظام األساس ي للبـنك، ويتم اعتمادها من قبل  ُتحتسب

ال ▪ الزكاة مستحقة  و    سداديتم احتساب  املحتجزة"  العام" و"األرباح  القانوني" و"االحتياطي  "االحتياطي  املساهمين على  نيابة عن  البنك  قبل  "الدخل  من 
 ؛ "مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين"الشامل ا خر" و "احتياطي تحويل العمالت" و 

صافي الربح فقط يتم تسوية الزكاة املدفوعة من قبل الشركات املستثمر بها بشكل مباشر مع الزكاة املستحقة على املساهمين، في حال قيام البنك باحتساب   ▪
 بعد احتساب الزكاة املستحقة على الشركة املستثمر بها؛ 

من رصيد احتياطي مخاطر االستثمار للمودعين املحتفظ به من قبل البنك، وُيضاف    يتم احتساب الزكاة على احتياطي مخاطر االستثمار للمودعين وخصمها ▪
 إلى رصيـد ذمم الزكاة املستحقة؛ و 

 لالئحة الداخلية املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة ▪
ً
والسياسة التي   ُتصرف أموال الزكاة بواسطة لجنة يتم تعيينها من قبل مجلس اإلدارة والتي تعمل وفقا

 .ا الحجنةوافقت عليه
 

 من قبل املساهمين  سدادالزكاة مستحقة ال 5-22-2

 من قبل املساهمين مباشرة في الزكاة التفاضلية/ املتبقيـة بعد خصم الزكاة املحتسبة من قبل البنك بالنيابة عن املساهمين.  سدادتتمثل الزكاة مستحقة ال
 

 االعتراف باإليرادات      5-23

 يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ املقبوضة أو مستحقة القبض. 
 

 بالتكلفة املطفأة  املقاسةاإليرادات من املوجودات املالية  5-23-1

املجموعة ويمكن قيـاس قيمة    يتم االعتراف باإليرادات من األصل املالي الذي يتم قياسه بالتكلفة املطفـأة عندما يكون من املرجح أن تتدفق املنافع االقتصادية إلى

 اإليرادات بصورة موثـوقة.  
 

ستحق/ُتطفئ اإليرادا
ُ
 إلى املبلغ األصلي قيد السداد ومعدل الر ت

ً
بح  ت من األصل املالي الذي يتم قياسه بالتكلفة املطفـأة على أساس االستحقاق الزمني، استنادا

املالي الحتساب صافي   صلالفعلي املطبق، وهو املعدل املستخدم في خصم القيمة الحالية لصافي املقبوضات النقدية املستقبلية املتوقعة من خالل العمر املتوقع لأل 

 القيمة الدفتـرية لألصل عند االعتـراف املبـدئي.
 

 إيرادات الرسوم والعموالت 5-23-2

ات املقدمة  يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت عند تقديم الخدمات ذات الصلة. تحصل املجموعة على دخل الرسوم والعموالت من مجموعة من الخدم

 يعتمد االعتراف بالرسوم والعمولة في بيان الربح أو الخسارة على األغراض التي من أجلها يتم تحصيل الرسوم على النحو التالي: لعمالئها. 

 من تقديم الخدمات كإيرادات عند تقديم الخدمات. باإليرادات املكتسبة يتم االعتراف  •

 اكتمال الفعل ؛ و  من تنفيذ عمل مهم كإيراد عند باإليرادات املكتسبةيتم االعتراف  •

 . ل الربح الفعلي ويعتبر كدخل ممول جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ألداة مالية كتعديل ملعدباإليرادات التي تشكل يتم االعتراف  •
 

 توزيعات األرباح  5-23-3

 امللكية عند ثبوت الحق في استالم توزيعات األرباح. يتم االعتراف بإيرادات توزيعات أرباح من االستثمارات األخرى بالقيمة العادلة في حقوق 
 

 اإليرادات من إلغـاء عقود بيع العقارات 5-23-4

باعة والتي لم يتم االعتراف يتم االعتراف باإليرادات من إلغـاء عقود بيع العقارات )إيرادات سقوط امللكيـة( في بيان األرباح أو الخسائر املوحد، في حالة العقار 
ُ
ات امل

ستمرة مع العميل  ا بعد كإيرادات، عندما يعجز العميل عن الوفاء بشروط السداد التعاقدية. يتم اعتبار أن هذا الحدث قد وقع، وعلى الرغم من املتابعة املبه

 للقرار الصادر عن مؤسسة  املتخلف عن السداد، في حال استمرار عجز العميل عن الوفاء بالشروط التعاقدية ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية املبل
ً
غ أو طبقا

 التنظيم العقاري بدبي. 



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 
 

 34 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(   5

 صافي اإليرادات من بيع العقـارات  5-23-5

املبلغ   تعكس  بقيمة  باإليرادات  بمجرديتم االعتراف  )أو  إلى عميل وذلك عندما  أو خدمات  للمجموعة مقابل تحويل بضائع  بالتزام  أن   املستحق  تفي املجموعة   )

 بالتعهدات بتحويل بضائع إلى عميل( أو على مدى فترة زمنية )يتعلق
ً
 بالتعهدات بتحويل    التنفيذ. قد يتم الوفاء بالتزام التنفيذ في وقت محدد )يتعلق عادة

ً
عادة

نية من خالل اختيار ى عميل(. فيما يخص التزامات التنفيذ التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية، تقوم املجموعة باالعتراف باإليرادات على مدى فترة زمخدمات إل 

    .طريقة مالئمة لقياس مرحلة الوفاء بالتزام التنفيذ
 

 جارات إيرادات اإلي 5-23-6

 العادلة للمقابل املستلم أو املستحق.يتم قياس اإليرادات بالقيمة 
 

 اإليرادات املستبعدة   5-23-7

إلى ذلك، الداخلية. باإلضافة  الرقابة الشرعية  النحو الذي تحدده لجنة  للمعامالت على  في املعامالت وتنفيذ خاطئ  ناتج عن أخطاء  أيًضا إضافة    هو دخل  يتم 

هذا  بنك، يتعين على املجموعة تحديد  سداد التزاماتهم إلى نفس الحساب. وفًقا لحجنة الرقابة الشرعية الداخلية للخطوا  ممن تالعمالء    السداد املتأخر منتبرعات  

 ألسباب وأنشطة خيرية وفًقا للسياسة املعتمدة لخدمات دعم املجتمع.للسداد وتخصيص املبلغ في حساب منفصل يستخدم  الدخل
 

 احتساب حصة املودعين من األرباح    5-24

عتمدالبنكبإلجراءات املوحدة املتبعة وفق املوزعة على املودعين واملساهمين األرباح ا تحتسب
ُ
 البنك. ب لجنة الرقابة الشرعية الداخليةمن قبل  ، وت

 

   احتياطي معدل الربح  5-25

مستوى معين من العائد وذلك لححفاظ على    قبل تخصيص حصة املضارب  ،املضاربة املشتركمحفظة  احتياطيات معادلة األرباح هي املبالغ املخصصة من دخل  

 املضاربة املشترك. محفظة على االستثمارات لجميع حاملي حسابات االستثمار واملستثمرين ا خرين في  
 

 احتياطي مخاطر االستثمار للمودعين 5-26

كاحتياطي.   األرباح املخصصة  في  املودعين  للمودعين جزًءا من حصة  احتياطي مخاطر االستثمار  للمودعين  هذا االحت  ويسدديمثل  الرقابة بياطي  لجنة  موافقة 

 ملودعين. امن رصيد احتياطي مخاطر استثمار  وتخصماحتياطي مخاطر االستثمار للمودعين ضمن الزكاة املستحقة  فيالزكاة  وتدرجالشرعية الداخلية للبنك. 
 

 

 عقود اإلجارة   5-27

ي إعادة  بأ، املعدلة  بالتكلفة ثم تقاس الحًقا بالتكلفة ناقًصا االستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمةتقوم املجموعة في البداية بقياس أصل حق االستخدام  

بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار املستقبلية مخصومة باستخدام معدل الخصم   االلتزامات اإليجاريةبقياس    مبدئًياتقييم اللتزامات اإليجار. تقوم املجموعة  

 .وكذلك تأثير تعديالت اإليجار ،واإليجار  ربحملدفوعات ال االلتزامات اإليجاريةتعديل ، من بين أمور أخرى، ، يتمد اإليجار. بعد ذلكالضمني في عق
 

عقود اإليجار قصيرة األجل )أي خيار   بشأن على متطلباتها العامة    16املسموح به بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم    اإلعفاءاختارت املجموعة تطبيق  

اإليجار املرتبطة    تعترف املجموعة بمدفوعات  ،منخفضة القيمة. ولهذا  املوجوداتشهًرا أو أقل( وعقود إيجار    12مدة تأجير في تاريخ بدء    ويبلغال يتضمن خيار شراء  

على غرار   ،ستأجربتلك اإليجارات كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو على أساس منتظم آخر إذا كان هذا األساس يمثل نمط مزايا امل 

 املحاسبة الحالية لعقود اإليجار التشغيلية . 
 

 

 التقارير حول القطاعات    5-28

عنصر مميز لدى املجموعة يشترك إما في تقديم املنتجات أو الخدمات )قطاع األعمال(، أو في تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية  يتمثل القطاع في  

اع وأداء  ات القطمحددة )قطاع جغرافي(، ويخضع ملخاطر وامتيازات تختلف عن املخاطر واالمتيازات الخاصة بالقطاعات األخرى. تشتمل إيرادات القطاع ومصروف

 حول التقارير عن قطاع األعمال.  44القطاع على التحويالت ما بين قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية. راجع اإليضاح 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 اليقين  األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية لتقدير حاالت عدم   6

، قامت إدارة املجموعة بوضع بعض األحكام. كان لهذه األحكام تأثير جوهري على القيم الدفترية للموجودات 5خالل تطبيق السياسات املحاسبية املبينة في اإليضاح  

املشتقة اإلسالمية. فيما يلي محخص لألحكام الهامة املوضوعة من قبل  التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واألوراق املالية االستثمارية والقيم العادلة لألدوات املالية  

 املالية املشتقة اإلسالمية: اإلدارة لتحديد القيم الدفترية للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واألوراق املالية االستثمارية والقيم العادلة لألدوات 
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان   6-1

، أو خسائر 1شهر ملوجودات املرحلة    12، يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة كمخصص يعادل خسائر االئتمان املتوقعة ملدة  9-3-5كما هو مبين في اإليضاح  

اطر االئتمان بصورة جوهرية منذ االعتراف إذا زادت مخ 2. ينتقل األصل إلى املرحلة 3أو املرحلة  2االئتمان املتوقعة على مدى عمر األداة املالية ملوجودات املرحلة 

شهدت ما هي الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل ما قد    9املبدئي. ال يعرف املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  

 ية نوعية وكمية معقولة ومدعومة.    ، يأخذ البنك بعين االعتبار معلومات استشرافزيادة جوهرية أم ال
 

السيناريوهات الثالثة.   في ضوءذات الصلة    واألوزان الترجيحيةتقوم املجموعة بتقييم الحساسية الناتجة عن الحركة في كل متغير من متغيرات االقتصاد الكلي  

 : 2024إلى  2021يحخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية املدرجة في السيناريوهات االقتصادية للسنوات املنتهية من 

 

 2024 2023 2022 2022 السيناريو متغيرات االقتصاد الكلي 

 أبوظبي ودبي  -أسعار املنازل: العقارات السكنية 

( ,Index 2010=100, NSA) 

 103.6 102.3 102.5 100.1 الحالة األساسية 

 111.7 109.5 106.9 100.1 تصاعدي

 88.2 88.4 96.1 100.1 هبوط 

 2,048.3 1,912.4 1,743.7 1,554.4 الحالة األساسية  )M2،  )Bil. AED, NSAالنقود: عرض 

 2,416.1 2,205.2 1,912.4 1,554.4 تصاعدي

 1,800.6 1,734.7 1,669.2 1,554.4 هبوط 

 املؤشر العريض الحقيقي  -سعر الصرف الفعال 

 (Index 2010=100, NSA ) 

 95.1 96.1 99.2 101.2 الحالة األساسية 

 97.5 97.4 99.3 101.2 تصاعدي

 96.8 101.2 104.9 101.2 هبوط 

 أسعار السلع: النفط

[Dubai Fateh], )USD per Bbl, NSA( 

 55.3 54.5 64.6 68.7 الحالة األساسية 

 59.4 58.5 67.2 68.7 تصاعدي

 46.1 42.5 42.8 68.7 هبوط 

 الرقم القياس ي ألسعار املستهلك: اإلجمالي 

(Index 2014=100, SA ) 

 112.4 110.7 108.9 106.7 الحالة األساسية 

 118.8 115.4 111.3 106.7 تصاعدي

 106.6 105.7 105.4 106.7 هبوط 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( عدم اليقين حاالتاملحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية لتقدير  األحكام  6

 تكوين مجموعات من املوجودات التي لها سمات متشابهة من حيث مخاطر االئتمان    6-2

بمراقبة مدى مالءمة   عند قياس خسائر االئتمان املتوقعة بصورة جماعية، يتم تجميع األدوات املالية على أساس السمات املتشابهة من حيث املخاطر. يقوم البنك

ما إذا كانت ستظل متشابهة. هذا األمر ضروري لضمان إعادة تقسيم املوجودات بشكل مناسب في حالة تغير سمات   سمات مخاطر االئتمان بصورة مستمرة لتقييم

ملوجودات من  مخاطر االئتمان. قد يترتب على ذلك تكوين محافظ جديدة أو تحويل موجودات إلى محفظة قائمة تعكس بشكل أفضل السمات املتشابهة ملجموعة ا

   حيث مخاطر االئتمان.
 

 النماذج واالفتراضات املستخدمة   6-3

أحكام لتحديد أنسب نموذج لكل  وتطبق النماذج واالفتراضات لقياس القيمة العادلة للموجودات املالية وتقدير خسائر االئتمان املتوقعة.  عديديستخدم البنك 

 االئتمان.   نوع من أنواع املوجودات، ولتحديد االفتراضات املستخدمة في هذه النماذج، بما في ذلك االفتراضات املتعلقة باملحركات الرئيسية ملخاطر
 

 تصنيف االستثمارات   6-4

اإلدارة   تستخدمه  الذي  األعمال  نموذج  إلى  املالية  املوجودات  وقياس  تصنيف  النقدية  إل يستـند  التدفقات  سمات  على  كذلك  ويستند  املالية،  موجوداتها  دارة 

 ومقاسة بالشكل املناسب.   التعاقدية للموجودات املالية الخاضعة للتقييم. إن اإلدارة لديها القناعة أن استثمارات املجموعة في األوراق املالية مصنفة
 

بالتكلفة املطفـأة في تلك املوجودات املحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات لتحصيل التدفقات النقدية   املقاسةتتمثل املوجودات املالية  

 ات فقط للمبلغ األصلي والربح. سدادالتعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل 
 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر في استثمارات استراتيجية في أدوات حقوق امللكية وصناديق استثمار غير محتفظ    املقاسة تتمثل املوجودات املالية  

اإلدارة أن تصنيف تلك األدوات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر بها لالستفادة من التغيرات في قيمة القيمة العادلة وغير محتفظ بها للمتاجرة. ترى  

 . يقدم طريقة للعرض تالئم حصتها متوسطة وطويلة األجل في استثماراتها أكثر من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائر
 

رباح أو الخسائر يتم االحتفاظ بها بغرض املتاجرة أو يتم تصنيفها كموجودات بالقيمة العادلة من خالل  بالقيمة العادلة من خالل األ   املقاسةإن املوجودات املالية  

 األرباح أو الخسائر. 

 

 انخفاض قيمة الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة   6-5

 لحقوق امللكية، تحدد املجموعة ما إذا كانت هناك ضرورة لال 
ً
عتراف بأي خسائر إضافية نتيجة االنخفاض في القيمة الدفترية بعد تطبيق طريقة املحاسبة وفقا

 منها تكلفة لالستثمارات في الشركة الزميلة واالئتالفات املشتركة من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد مع القيمة من االستخدام أو القيم ال
ً
عادلة مطروحا

 البيع بقيمتها الدفترية، أيهما أعلى. 
 

 عند تحديد القيمة من االستخدام لالستثمار، تقوم املجموعة بتقدير:  

النقدية من ع ▪ التدفقات  بما فيها  الزميلة،  النقدية املستقبلية املقدرة املتوقع أن تحققها الشركات  للتدفقات  القيمة الحالية  مليات الشركات حصتها من 

 الزميلة واملتحصالت من االستبعاد النهائي لالستثمار، أو 

 مار. القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقع أن تنشأ من توزيعات األرباح املتوقع استالمها من االستثمار ومن االستبعاد النهائي لالستث ▪

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية  6-6

قامت اإلدارة بوضع إجراءات للتقييم تتضمن قسم خدمات التمويل يتم قياس بعض املوجودات واملطلوبات بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقارير املالية. وقد  

 وقسم الخدمات املصرفية االستثمارية لتحديد أساليب التقييم املناسبة واملدخالت املستخدمة في قياس القيمة العادلة. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

   )تتمة(األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية لتقدير حاالت عدم اليقين   6

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات املالية  6-6

تلك فيه  تتوفر  الذي  املدى  إلى  املححوظة  السوقية  البيانات  املالي، تستخدم املجموعة  االلتزام  أو  العادلة لألصل  القيمة  تقدير  إطار  تكون   في  البيانات. وعندما 

شتق مدخالت هذه النماذج من  غير متوفرة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة من أساليب التقييم التي تتضمن استخدام نماذج حسابية.    1مدخالت املستوى  
ُ
ت

حكام بعض االعتبارات البيـانات السوقية املححوظة إن أمكن، وفي حال كانت تلك البيانات غير متاحة، يتعين وضع أحكام لتحديد القيم العادلة. وتتضمن تلك األ 

 وافتراضات معدل التعثر لألوراق املالية املدعمة بموجودات.  املتعلقة بمدخالت السيـولة والنموذج مثل معدالت احتساب القيمة الحالية ومعدالت السـداد
 

العادلة    46رقم  اإليضاح    يتناول  القيم  تحديد  في  املستخدمة  التقييم واملدخالت  بأساليب  املتعلقة  املعلومات  املوحدة اإلفصاح عن  املالية  البيانات  حول هذه 

 للموجودات واملطلوبات املختلفة.
 

 العقارات االستثماريةتقييم  6-7

. يتم إجراء التقييمات على افتراضات مؤهلون تحدد املجموعة القيمة العادلة لعقاراتها االستثمارية على أساس تقييمات السوق التي أعدها مثمنون مستقلون  

 فإن أي تغيير مستقبلي في ظروف السوق يمكن أن يكون له تأثير على القيم العادلة.  ،تاريخ التقرير. لذلكب الراهنةتستند إلى ظروف السوق 
 

 تحديد السيطرة على الشركة املستثمر بها    6-8

 .  1-5اإليضاح بناًء على مؤشرات السيطرة الواردة في تطبق اإلدارة أحكامها لتحديد ما إذا كانت املجموعة تسيطر على شركة مستثمر بها 
 

 النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية   7

 التحليل حسب الفئة 7-1

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

   2,200,174   2,067,247  النقد في الصندوق 

    األرصدة لدى بنوك مركزية:  

 

 

 
 

 9,505,265   8,512,007 3-7 أرصدة متطلبات االحتياطي لدى البنوك املركزية    

 17,500,149   17,500,486  لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي  شهادات إيداع   

 29,205,588 8,079,740  اإلجمالي  
 

 . 2020ديسمبر  31و   2021ديسمبر  31كما في  1تصنف األرصدة لدى البنك املركزي في املرحلة 
 

 التحليل حسب املوقع الجغرافي   7-2

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 28,756,268   27,529,367 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 449,320  550,373 خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة  

 29,205,588 28,079,740 اإلجمالي  
 

 متطلبات االحتياطي النقدي اإللزامي  7-3

بالعمالت املحلية لتلك الدول وبالدوالر    وكينيا  يتم االحتفاظ باالحتياطي اإللزامي لدى البنوك املركزية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية باكستان اإلسالمية

يتغير مستوى الصلة.    األمريكي. إن هذه االحتياطيات غير متاحة لالستخدام في األنشطة اليومية للمجموعة، وال يمكن سحبها بدون موافقة البنوك املركزيـة ذات

األخرى كل شهر وفًقا ملتطلبات توجيهات البنوك    البلدان يوًما بينما يتغير في    14ل  االحتياطي املطلوب من قبل املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ك

 املركزية املعنية. 



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 
 

 38 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 املستحق من البنوك واملؤسسات املالية    8

 التحليل حسب الفئة 8-1

  2021 2020 

 ألف درهم درهم ألف   

   2,164,669   1,900,638  حسابات جارية 

   889,306   280,359  ودائع وكالة  

   3,397,534  1,125,333  قصيرة األجل   –مرابحات دولية 

 ( 2,918) (2,918)  يطرح: مخصص انخفاض القيمة 

 6,448,591 3,303,412  اإلجمالي  

 

 التحليل حسب املوقع الجغرافي   8-2

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 3,721,327   383,341 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 2,727,264   2,920,071 خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة  

 6,448,591 3,303,412 اإلجمالي  
 

 .  2020ديسمبر   31و  2021ديسمبر  31في  1من البنوك واملؤسسات املالية في املرحلة  تصنف املبالغ املستحقة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي  9

 التحليل حسب الفئة 9-1

 2020 2021 إيضاح   

 ألف درهم درهم ألف   

    املوجودات التمويلية اإلسالمية 

   8,739,071   8,311,504  سيارات مرابحة

   49,225,764   30,847,165  طويلة األجل  –دولية  مرابحة

 6,356,245   5,435,548  أخرى  مرابحة

   64,321,080 44,594,217  إجمالي املرابحات

    

   59,619,862   58,170,776  ة إجار 

   20,769,759  21,496,603  إجارة تمويل منزل   

   20,694,070   20,284,722  تمويل شخص ي 

   873,582   797,990  استصناع 

 1,954,023   2,077,226  بطاقات ائتمان إسالمية  

  147,421,534  168,232,376   

: اإليرادات املؤجلة  
ً
 ( 3,707,679) (3,552,477)  ناقصا

: عقود االستصناع املتعلقة بمقاولين واستشاريين  
ً
 ( 6,784) (6,784)  ناقصا

 164,517,913 143,862,273  إجمالي املوجودات التمويلية اإلسالمية

    

    املوجودات االستثمارية اإلسالمية

   6,710,619   6,401,053  ة مشارك

   9,764,912   9,918,806  ةمضارب

 24,096,435   35,434,448  ةوكال

 40,571,966 51,754,307  إجمالي املوجودات االستثمارية اإلسالمية

    

 205,089,879 195,616,580  إجمالي املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

 

   

: مخصصات انخفاض القيمة  
ً
 ( 8,400,848) ( 8,926,029) 3-9 ناقصا

 196,689,031 186,690,551  إجمالي املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

   )تتمة(املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي  9

 القيمة الدفترية للتعرض حسب فئة تصنيف املخاطر الداخلية وحسب املرحلة 9-2

   2021ديسمبر  31كما في 
 

 

 خسائر االئتمان املتوقعة )ألف درهم(    القيم الدفترية اإلجمالية )ألف درهم(   

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

مشتراة أو ناشئة  

منخفضة القيمة 

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة   اإلجمالي االئتمانية 

مشتراة أو ناشئة  

منخفضة القيمة 

 اإلجمالي االئتمانية 

            

  14,978      -      -      -   14,978     47,098,862      -      -      -    47,098,862  منخفضة 

  1,150,155      -      -    475,638    674,517     112,097,042      -      -   9,808,046    102,288,996  متوسطة

   818,359      -      -    545,910    272,449     22,636,864      -      -   9,996,996    12,639,868  عادلة 

  6,942,537    157,407   6,785,130      -      -     13,783,812   1,027,990    12,755,822      -      -  متعثـرة 

  8,926,029    157,407   6,785,130   1,021,548    961,944     195,616,580   1,027,990    12,755,822    19,805,042    162,027,726  اإلجمالي

 

   2020ينايـر  1كما في 
 

 

 خسائر االئتمان املتوقعة )ألف درهم(    الدفترية اإلجمالية )ألف درهم( القيم   

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

مشتراة أو ناشئة منخفضة  

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة   اإلجمالي القيمة االئتمانية 

مشتراة أو ناشئة منخفضة  

 اإلجمالي القيمة االئتمانية 

            

   19,162     -     -     -   19,162    67,446,626     -     -     -   67,446,626 منخفضة 

   1,085,782     -     -   312,057   773,725    97,628,823     -     -   6,431,144   91,197,679 متوسطة

   964,347     -     -   624,562   339,785    27,953,502     -     -   10,052,806   17,900,696 عادلة 

   6,331,557   16,899   6,314,658     -     -    12,060,928   1,221,971   10,838,957     -     - متعثـرة 

   8,400,848   16,899   6,314,658   936,619   1,132,672   205,089,879   1,221,971   10,838,957   16,483,950  176,545,001 اإلجمالي
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

   املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي )تتمة( 9

 مخصص انخفاض القيمة:   9-3
 

2021 

 1املرحلة  إيضاح

 3املرحلة  2املرحلة 

مشتراة أو ناشئة منخفضة  

 اإلجمالي  القيمة االئتمانية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

   8,400,848   16,899   6,314,658   936,619   1,132,672  يناير  1الرصيد في 

 

      

   1,971,260   140,508   1,643,212   331,000 ( 143,460) 40 ، بالصافيخسائر انخفاض القيمة خالل السنة

 (  1,436,148) - ( 1,436,148)     -     -  شطب

 - -   246,071 ( 246,071) -  إلى مراحل أخرى  تحويل

 (9,931) -  17,337 - ( 27,268)  تعديالت الصرف وتعديالت أخرى  

   8,926,029   157,407   6,785,130   1,021,548   961,944  ديسمبر  31الرصيد في 

       

2020 

 1املرحلة  إيضاح

 3املرحلة  2املرحلة 

مشتراة أو ناشئة منخفضة  

 اإلجمالي  القيمة االئتمانية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

       

   6,080,683 -   4,038,742   965,945   1,075,996  يناير  1الرصيد في 

 
      

 3,809,394   16,899   3,510,583   225,236   56,676 40 ، بالصافيخسائر انخفاض القيمة خالل السنة

 (  1,642,234) - ( 1,642,234)     -     -  شطب

 - - 254,562 (254,562) -  تحويل إلى مراحل أخرى 

   153,005     - 153,005     -     -  تعديالت الصرف وتعديالت أخرى  

   8,400,848   16,899   6,314,658   936,619   1,132,672  ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2021ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

   )تتمة(املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي  9

 الضمانات والحد من املخاطر   9-4

االعتيادي لتقديم التمويل، باالحتـفاظ بضمانات لححد من مخاطر االئتمان املرتبطة باملوجودات التمويلية واالستثمارية اإٍلسالمية.  تقوم املجموعة، في السياق  

التمويلية  وجودات  تتضمن هذه الضمانات رهن على أراض ي ومباني ومجز على ودائع وأسهم وموجودات ثابتة أخرى. فيما يلي القيمة التقديرية للضمانات مقابل امل

 واالستثمارية اإٍلسالمية التي تمثل بصورة رئيسية تمويل مدعم بموجودات:
 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   64,727,008   70,260,112  عقارات ورهونات

   7,264,805   2,467,173  ودائع وأسهم  

   20,670,135   19,316,139  موجودات منقولة

   3,533,441 2,484,967  ومالية ضمانات حكومية 
 

تبلغ   2021ديسمبر    31التسهيالت التي تعرضت النخفاض في القيمة بصورة فردية كما في  بشأن  إن القيمة العادلة املقدرة للضمانات التي تحتفظ بها املجموعة  

 درهم(.مليار  7.3: 2020مليار درهم ) 9.0
 

، استحوذت املجموعة على العديد من املوجودات ذات الصلة التي تتكون بشكل رئيس ي من سيارات وعقارات سكنية  2021ديسمبر    31خالل السنة املنتهية في  

مليون   75.9ت بقيمة مليون درهم(، واستحوذت على عقارا44.7: 2020مليون درهم )  41.9مرهونة. قامت املجموعة ببيع موجودات معاد االستحواذ عليها بقيمة 

 مليون درهم( حيث تم تسويتها مقابل الذمم املدينة القائمة.  79.8:  2020درهم )

 

 

 

 



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 
 

 43 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

   )تتمة(املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي  9

 التحليل حسب القطاع االقتصادي واملوقع الجغرافي   9-5

داخل اإلمارات العربية   

 املتحدة

خارج اإلمارات العربية  

 املتحدة

 اإلجمالي  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2021      

   17,399,013    4,557,188    12,841,825  الحكومة

   4,840,552    100,972    4,739,580  املؤسسات املالية 

   44,082,847    495,020    43,587,827  العقارات 

   5,705,412    1,006,151    4,699,261  املقاوالت 

   8,340,118    973,721   7,366,397  التجارة

   19,767,764    102,664    19,665,100  الطيران  

   44,273,121    4,044,573    40,228,548  الخدمات واألخرى 

   28,940,495    660,870    28,279,625  تمويل لألفراد

   22,267,258   326,739    21,940,519  تمويل منازل لألفراد

  183,348,682    12,267,898    195,616,580   

: مخصص انخفاض القيمة
ً
 ( 8,926,029)    ناقصا

 186,690,551    اإلجمالي  

    

 

2020      

   26,410,963   3,691,050   22,719,913 الحكومة

   9,474,831   1,076,379   8,398,452 املؤسسات املالية 

   42,402,403   493,451   41,908,952 العقارات 

   5,340,236   1,146,929   4,193,307 املقاوالت 

   8,160,257   1,068,915   7,091,342 التجارة

   20,545,969   120,522   20,425,447 الطيران  

   41,949,404   3,607,718   38,341,686 الخدمات واألخرى 

   29,662,040   546,695   29,115,345 تمويل لألفراد

   21,143,776   259,149   20,884,627 تمويل منازل لألفراد

 193,079,071   12,010,808   205,089,879   

: مخصص انخفاض القيمة
ً
 ( 8,400,848)   ناقصا

 196,689,031   اإلجمالي  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 الصكوك االستثمارات في  10

 الجغرافي  حسب املوقع التحليل 10-1

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   19,664,339   19,506,228 داخل اإلمارات العربية املتحدة

   7,216,564  13,568,733 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى  

 8,580,988   8,948,483 باقي دول العالم 

 42,023,444   35,461,891   

: مخصص انخفاض القيمة 
ً
 ( 106,976) (229,087) ناقصا

 35,354,915 41,794,357 اإلجمالي  

 

   االقتصاديالتحليل حسب القطاع  10-2

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   24,271,111   30,320,111 الحكومة

   3,537,161   3,426,814 املؤسسات املالية 

   3,086,694   3,191,996 العقارات 

   1,193,354   778,548 الطيران  

 3,373,571   4,305,975  الخدمات والقطاعات األخرى 

 42,023,444   35,461,891   

: مخصص انخفاض القيمة 
ً
 ( 106,976) (229,087) ناقصا

 35,354,915   41,794,357 اإلجمالي  
 

مليار    5.8:  2020)   2021ديسمبر    31مليار درهم كما في    5.8دولة اإلمارات العربية املتحدة. تشمل استثمارات في صكوك ثنائية تبلغ    في  الصكوك استثمارات في  

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر.  مقاس مليار درهم( 1.0:  2020) مليار درهم 0.51درهم(. يتضمن االستثمار في الصكوك مبلغ 

 

درهم    285.8: ال ش يء( و 2020ديسمبر   31مليون درهم ) 80.7مبلغ  2021ديسمبر   31يبلغ االستثمار في الصكوك املصنفة في املرحلة الثانية والثالثة في  مليون 

 مليون درهم( على التوالي. 44.2: 2020ديسمبر  31)
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 2021ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

    بالقيمة العادلة  ُمقاسة استثمارات أخرى  11

  الجغرافي حسب الفئة واملوقع التحليل  11-1

 داخل اإلمارات   

 العربية املتحدة 

دول مجلس التعاون  

 الخليجي األخرى  

 

 باقي دول العالم 

 

 اإلجمالي  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     2021 ديسمبر  31كما في 

 بالقيمة العادلة مقاسةاستثمارات 

  الدخل الشامل اآلخر من خالل 

    

   260,917   878   118,213   141,826 مدرجة  حقوق ملكية أدوات   

   968,552   891,636   29,241   47,675 مدرجة   حقوق ملكية غير أدوات   

 189,501   147,454   892,514   1,229,469   

   1,229,469   892,514   147,454   189,501 اإلجمالي  

     
 

       2020ديسمبر  31كما في 

 بالقيمة العادلة مقاسةاستثمارات 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

    

   193,667   903   93,823   98,941 مدرجة  حقوق ملكية أدوات   

   917,295   841,092   29,418   46,785 مدرجة   حقوق ملكية غير أدوات   

 145,726   123,241   841,995   1,110,962   

   1,110,962   841,995   123,241   145,726 اإلجمالي  
 

تم االعتراف بتوزيعات األرباح املستلمة من االستثمارات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر بمبلغ  ،2021ديسمبر   31خالل السنة املنتهية في 

 (. 33)إيضاح  املوحدمليون درهم( في بيان الربح أو الخسارة  50.3: 2020مليون درهم ) 20.6
 

 : ال ش يء(.2020مليون درهم ) 8.8سهم بقيمة قامت املجموعة بشراء أ ،2021ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

     )تتمة(استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة  11

  التحليل حسب القطاع االقتصادي    11-2

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   406,259   394,256  والقطاعات األخرى الخدمات 

   573,485   689,277 املؤسسات املالية 

 131,218   145,936 العقارات 

 1,110,962 1,229,469 اإلجمالي  

 

 شتركة املئتالفات اال زميلة و الشركات الستثمارات في اال  12

 تحليل القيمة الدفترية   12-1

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   1,976,718  1,939,043 يناير   1الرصيد في 

   15,002    - إضافات 

 ( 7,788) ( 3,829) توزيعات األرباح املستلمة 

   20,141   115,948 الحصة من األرباح  

 ( 22,158)    - شركة زميلة في خسارة من التخفيف ال

   16,058    - كجزء من االستحواذ على نور بنك  املستحوذ عليها املنشآت

 ( 58,930) (106,324) أخرى 

 1,939,043 1,944,838 ديسمبر   31الرصيد في 

 

 التحليل حسب املوقع الجغرافي  12-2

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   1,442,712   1,454,901  داخل اإلمارات العربية املتحدة

   41,182   38,533  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى  

 455,149   451,404  باقي دول العالم 

 1,939,043 1,944,838  اإلجمالي  

 

 ة   مشاريع مشتركالقيمة العادلة لالستثمار في شركات زميلة و  12-3

مليون درهم( وتبلغ القيمة   349.3: 2020مليون درهم ) 377.3، تبلغ القيمة العادلة املتراكمة للشركات الزميلة املدرجة للمجموعة مبلغ 2021ديسمبر   31كما في 

مبلغ   الزميلة  الشركات  تلك  في  املجموعة  لحصة  )  360.8الدفترية  درهم  الزميلة   356.7:  2020مليون  الشركات  في  األخرى  االستثمارات  كافة  إن  درهم(.  مليون 

 واالئتالفات املشتركة غير مدرجة في أسواق نشطة وترى اإلدارة أن القيم الدفترية لتلك االستثمارات تقارب قيمتها العادلة.    
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة(االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة  12

 للشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة      الدخل الشاملمن إجمالي  املجموعةتحليل حصة  12-4

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 20.141 115,948  حصة املجموعة من األرباح للسنة  

 - -  حصة املجموعة من اإليرادات/ )الخسائر( الشاملة األخرى للسنة  

 20.141 115,948  من إجمالي الدخل الشامل للسنة   حصة املجموعة
 

 الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة قائمة  12-5

 نسبة امللكية     بلد التأسيس   النشاط الرئيس ي   اسم الشركة الزميلة أو االئتالف املشترك  

    2021 2020 

 ٪ 29 .5 %29.5 السودان خدمات مصرفية  بنك الخرطوم   . 1

 ٪ 25 .1 %25.1 إندونيسيا   خدمات مصرفية  بنك بنين سياريه تي بي كيه  . 2

 ٪ 27 .3 %27.3 البـوسنة  خدمات مصرفية  بنك البوسنة الدولي  . 3

 ٪ 25 .0 %25.0 البحرين  الخدمات املالية املالية مركز إدارة السيولة  . 4

 ٪ 20 .0 %20.0 اإلمارات العربية املتحدة  تأجير املعدات  شركة إيجار للرافعات واملعدات ذ.م.م. . 5

 ٪ 22 .7 %22. 7 جزر كايمان  التطوير العقاري  شركة سوليدير الدولية الزورا الستثمارات األسهم إنك  . 6

 ٪ 50 .0 %50. 0 اإلمارات العربية املتحدة  تأجير الشقق واملحالت  شركة مركز البستان ذ.م.م.   . 7

 ٪ 50 .0 %50. 0 اإلمارات العربية املتحدة  التطوير العقاري  أراض ي للتطوير ذ.م.م.   . 8

 ٪ 50 .0 - اإلمارات العربية املتحدة  الخدمات املالية ديجيتال لحخدمات املالية . 9
 

ديسمبر    31ة في  جميع الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة أعاله باستخدام طريقة حقوق امللكية في هذه البيانات املالية املوحدة. خالل السنة املنتهي  احتسابيتم  

 . مليون درهم 75.0بربح قدره  قامت املجموعة باستبعاد كل حصتها في إحدى الشركات الزميلة ،2021
 

 الشركات الشقيقة واملشاريع املشتركة 12-6

 املعلومات املالية املحخصة املتعلقة بشركات املجموعة الزميلة واملشاريع املشتركة. فيما يلي
 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

    ي للتنمية ذ م مض ارا

    بيان املركز املالي 

 1,465,551 1,467,334  املوجودات

 33,779 37,467  املطلوبات

 1,431,772 1,429,867  صافي املوجودات

 980,692 978,881  القيمة الدفترية ملصححة املجموعة 

    

    بيان الدخل الشامل 

 83,461 99,114  إيرادات

 15,629 38,344  صافي الربح

 



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 
 

 48 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 والبيع  للتطوير  العقارات املحتفظ بها 13

 لبيع      للتطوير وا الحركة في العقارات املحتفظ بها 13-1
 

 اإلجمالي   أراض ي   عقارات قيد اإلنشاء  عقارات أخرى  إيضاح  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      

  1,391,038   696,148   222,288   472,602  2021يناير   1الرصيد في 

   259,756  23,443   161,898   74,415  إضافات 

 (231,567)    - (38,544) ( 193,023) 34 استبعادات 

  147,033   153,682    - (6,649)  ت تحويال 

    - (183,861)   152,923  30,938  إعادة التصنيف 

  5,238    -    -  5,238  انخفاض القيمة

   10    -    -   10  تأثير صرف العمالت األجنبية  

   1,571,508   689,412   498,565   383,531    2021ديسمبر   31الرصيد في 

 

   1,336,876   828,385   190,507   317,984  2020يناير   1الرصيد في 

   272,149   1,900   128,596   141,653  إضافات 

 ( 173,250)    - ( 128,770) ( 44,480) 34 استبعادات 

 ( 9,119)    -    - ( 9,119)  إلى ممتلكات ومعدات  تحويل

    - ( 130,336)   32,293   98,043  إعادة التصنيف 

 ( 36,077) ( 3,801) ( 338) ( 31,938)  انخفاض القمية

   459    -    -   459  تأثير صرف العمالت األجنبية  

   1,391,038   696,148   222,288   472,602  2020ديسمبر   31الرصيد في 
 

 تتمثل العقارات املحتفظ بها للبيع في عقارات داخل وخارج دولة اإلمارات العربية املتحدة مسجلة باسم شركات املجموعة. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  
 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 

 

 العقارات االستثمارية      14

 بالتكلفةحركة في العقارات االستثمارية ال 14-1

  

 عقارات أخرى 

قيد    عقارات استثمارية

 اإلجمالي  أراض ي   اإلنشاء 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      التكلفة:  

   6,670,829    2,086,330    1,339,211    3,245,288   2021يناير  1الرصيد في 

   350,842      -   26,201    324,641   افات اإلض

 ( 786,781)  ( 133,915)      -  ( 652,866)   االستبعاد

   99,388   49,497      -   49,891   التحويالت *

   6,334,278    2,001,912    1,365,412    2,966,954    2021ديسمبر  31الرصيد في  
  

    

      االستهالك املتراكم وانخفاض القيمة: 

   723,806    107,572      -    616,234   2021يناير  1الرصيد في 

  57,841      -      -   57,841   االستهالك املحمل للسنة 

 ( 5,892)      -      -  ( 5,892)   االستبعاد

  59,400   25,000      -    34,400   انخفاض القيمة 

   835,155    132,572      -    702,583    2021ديسمبر  31الرصيد في  

   5,499,123    1,869,340    1,365,412    2,264,371   2021ديسمبر  31القيمة الدفترية في 
      

 

 

 

      التكلفة:  

   5,399,358    1,374,898    2,316,653    1,707,807   2020يناير  1الرصيد في 

  24,468      -   23,723   745   افات اإلض

 ( 407,992)      -      -  ( 407,992)   االستبعاد

   718,684      -      -    718,684   التحويالت *

     -      -  ( 1,001,165)    1,001,165   إعادة التصنيف 

   936,311    711,432      -    224,879   إضافة من استحواذ نور بنك

   6,670,829    2,086,330    1,339,211    3,245,288    2020ديسمبر  31الرصيد في  
  

    

      االستهالك املتراكم وانخفاض القيمة: 

   479,304    107,572      -    371,732   2020يناير  1الرصيد في 

  56,678      -      -   56,678   االستهالك املحمل للسنة 

 ( 237,224)      -      -  ( 237,224)   االستبعاد

   425,048      -      -    425,048   انخفاض القيمة 

   723,806    107,572      -    616,234    2020ديسمبر  31الرصيد في  

   5,947,023    1,978,758    1,339,211    2,629,054   2020ديسمبر  31القيمة الدفترية في 
 

 

مليون( وتحويل    79.8:  2020مليون درهم )  75.9تمويلية واستثمارية إسالمية بقيمة    موجوداتلتسوية    مستحوذ عليها* يشمل التحويل إلى عقارات استثمارية عقارات  

 مليون درهم(. 350.4:  2020من ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة ال ش يء )
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

       )تتمة( العقارات االستثمارية 14

 التحليل حسب املوقع الجغرافي  14-2

 اإلجمالي   أراض ي   قيد اإلنشاء  عقارات استثمارية عقارات أخرى   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

2021        

      ديسمبر:   31القيمة الدفترية في 

   5,447,392    1,817,609    1,365,412    2,264,371   داخل اإلمارات العربية املتحدة 

   51,731    51,731     -     -   خارج اإلمارات العربية املتحدة 

   5,499,123    1,869,340    1,365,412    2,264,371   إجمالي القيمة الدفترية  

      

2020        

      ديسمبر:   31القيمة الدفترية في 

   5,895,292    1,927,027    1,339,211    2,629,054   داخل اإلمارات العربية املتحدة 

 51,731 51,731 - -  خارج اإلمارات العربية املتحدة 

 5,947,023 1,978,758 1,339,211 2,629,054  إجمالي القيمة الدفترية 
 

مقابل   كضمان  املجموعة  شركاتمن قبل    مرهونةدرهم(  مليون    222.3:  2020مليون درهم )  339.9  تبلغ قيمتها الدفترية عقارات    ستثمارية علىاال العقارات  مل  تتش

 . إسالمي تمويل ترتيبات

 

 القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  14-3

 ةححوظامل  غير  السوق   مدخالت  بناًء علىمليار درهم(    6.4:  2020)  2021ديسمبر    31كما في    مليار درهم  6.2  املجموعةللعقارات االستثمارية لدى  تبلغ القيمة العادلة  

 (. 3)أي املستوى 

 

    قامت املجموعة بإجراء
ً
 وخارجيا

ً
 داخليا

ً
  املؤهالت والكفاءة   لديهم  متخصصين   مقيمين . تم إجراء التقييم من قبل  2021ديسمبر    31تلك العقارات كما في  لتقييما

لتدفقات  ل  طريقة املعامالت املماثلة ونموذج احتساب القيمة الحالية  استند التقييم على.  الخاضعة للتقييم  العقارات االستثماريةوالخبرة بمكان وفئة    الالزمة  املهنية

 املستقبلية املقدرة    النقدية
ً
في نفس املوقع تم تعديلها لتعكس    مدعوما بالسوق لعقارات مشابهة   أعمال  إنجاز  مرحلةباإليجار الحالي والقيم اإليجارية املتداولة 

العقارات.  لنشاء  اإل الربح،عكس  يتلك  النقدية املستقبلية،    املستخدم الحتساب  معدل  للتدفقات    اليقينعدم  حاالت  تقييمات السوق الحالية لالقيمة الحالية 

 التدفقات النقدية.وتوقيت 

 

املستقبلية للعقارات،  اإليراداتتقدير  عندد املطلوب. استندت التقييمات على التقييم الفردي، لكل نوع من أنواع العقارات، لكل من اإليرادات املستقبلية والعائ

إلضافة إلى التغيرات في نسبة مقارنة التغيرات املحتملة في املستويات اإليجارية من قيمة إيجار كل عقد وتاريخ االنتهاء مع القيمة اإليجارية الحالية في السوق، با  تتم

 اإلشغال وتكاليف العقار. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 الذمم املدينة واملوجودات األخرى     15

 التحليل حسب الفئة      15-1

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

   592,519   415,340 1-1-15 ذمم مدينة من بيع عقارات استثمارية، صافي 

   1,355,233  1,349,399 2-1-15 املستحق من العمالء 

   516,240   768,617  قبوالت 

  
ً
   101,798   114,818  مصروفات مدفوعة مقدما

   1,888,534   1,498,164 1-45 القيمة العادلة للمشتـقات اإلسالمية 

   40,443   49,980 2-22 موجودات الضريبة املؤجلة 

   259,491   212,882  االستخدامموجودات حق 

   219,205   151,409 3-1-15 موجودات غير ملموسة 

   5,066,165   2,913,875  أخرى 

 10,039,628   7,474,484  اإلجمالي  

 

   من بيع عقارات استثمارية، صافي  مبالغ مستحقة 15-1-1

 البيع والشراء:اتفاقيات . فيما يلي أبـرز شروط وأحكام عقارات استثمارية في السنوات السابقةاتفاقيات بيع وشراء لبيع  وشركته التابعة أبرم البنك
 

ديسمبر    31حتى    السدادفترة    يدمدت. تم  2021ديسمبر    31في أو قبل    القبض  ة مستحق  معامالت البنك وشركته التابعةفيما يتعلق ب  قيمة املبيعاتكون  ت ▪

 ؛ بنفس الشروط املوضحة أدناه 2024

 أو باالثني  مبلغيمكن تسوية   ▪
ً
 أو عينا

ً
، بناء على رغبة املشتري.  البيع نقدا

ً
في حالة تسوية قيمة البيع بالكامل أو جزء منه بشكل عيني، يجب أن تكون  ن معا

  املوجودات
ً
 ملستحقة والواجبة السداد للقيمة ا البيع أو جزء منه بقيمة مساوية مبلغعن مقابل كامل  املمنوحة عوضا

ً
 ا تنص عليه االتفاقيـة؛ و مل وفقا

 سعر الشراء األصـلي املتبقي لقطع األراض ي لدى البـنك. املتعلقة ب تبـقى االلتزامات ▪

وعليه تم تسجيل خسائر االئتمان    2ضمن املرحلة    ،مليون درهم  153.6قيمتها    حد الشركات التابعةأل ، بعد تسوية ذمة مدينة  صافي التعرضاتتم تصنيف   ▪

 مليون درهم(.   517.0:  2020) 2021ديسمبر  31مليون درهم في  40.0املتوقعة على مدى عمر األداة املالية بمبلغ 

 

      املستحق من العمالء  15-1-2

املرحلة  وتصنف ضمن    لتمويلية واالستثمارية اإلسالميةتعريف املوجودات ا  ال ينطبق عليهامكشـوفة وحسابات أخرى    جاريةحسابات    العمالء فيمن    املستحقمثل  تي

التوالي. لقد تم  3و    2 البـالغ    بعد خصم  بيان هذه األرصدة  على  القيمة  )  1,125مخصص انخفاض  ت  876  : 2020مليون درهم    املجموعة حتفظ  مليـون درهم(. 

 ( مقابل هذه الحسـابات. مليـون درهم 960:  2020درهم ) مليار 1.0تبلغ قيمتها بضمانات 

 

 املوجودات غير امللموسة 15-1-3

  4يتم إطفاءها على مدى عمر إنتاجي يبلغ  ، و ودائع األساسية وعالقات العمالءوتتكون من ال  بنك نور تم االعتراف باملوجودات غير امللموسة عند االستحواذ على  

 .50 إيضاح رقمسنوات من تاريخ الشراء. راجع 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  املمتلكات واملعدات 16

 مباني و  أراض ي  

 األثاث واملعدات 

 تقنية املعلومات  والسيارات  

 الرأسماليةاألعمال 

 اإلجمالي   قيد اإلنجاز  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

      التكلفة: 

   3,044,472    231,451    924,431   343,314    1,545,276  2021يناير  1الرصيد في  

   205,117    181,533    6,731    6,897    9,956  إضافات 

 (42,573)      -  ( 1,611)  ( 10,577)  (30,385)  استبعادات  

     -  ( 127,838)    121,034    2,638    4,166  تحويالت

 ( 7,750)      -      -  ( 199)  ( 7,551)  شطب 

 (23,158)  ( 6,107)  ( 2,187)  (6,939)  ( 7,925)  وأخرى صرف العمالت 

   3,176,108    279,039    1,048,398   335,134    1,513,537    2021ديسمبر   31الرصيد في 
 

      االستهالك املتراكم: 

   1,613,838      -    734,482    308,816    570,540  2021يناير  1الرصيد في  

   121,497      -    72,234    25,361    23,902  لسنة لاملحمل 

 (34,442)      -  ( 1,588)  ( 10,225)  ( 22,629)  استبعادات  

 (7,431)      -      -  ( 187)  ( 7,244)  شطب 

 ( 11,442)      -  (4,302)  (6,536)  ( 604)  وأخرى صرف العمالت 

   1,682,020      -    800,826    317,229    563,965    2021ديسمبر   31الرصيد في 
      

      القيمة الدفترية  

   1,494,088    279,039    247,572    17,905    949,572  2021ديسمبر   31الرصيد في 
 

 

      التكلفة: 

   3,013,813   107,228   811,902   339,681   1,755,002 2020يناير  1الرصيد في  

   225,096   171,428   8,741   8,533   36,394 إضافات 

 ( 20,325) ( 900) ( 372) ( 5,629) ( 13,424) استبعادات  

 (350,439) ( 2,386)   866   1,463 (350,382) تحويالت

   188,329   13,857   53,407   329   120,736 إضافة من نور االستحواذ على نور بنك 

     - ( 57,545)   51,919   1,356   4,270 إعادة التصنيف 

 ( 12,002) ( 231) ( 2,032) ( 2,419) ( 7,320) وأخرى صرف العمالت 

   3,044,472   231,451   924,431   343,314   1,545,276   2020ديسمبر   31الرصيد في 
 

      االستهالك املتراكم: 

   1,423,478     -   673,947   298,375   451,156 2020يناير  1الرصيد في  

   134,028     -   62,313   17,316   54,399 املحمل للسنة 

 ( 16,377)     - ( 715) ( 5,305) ( 10,357) استبعادات  

   75,342     -     -     -   75,342 انخفاض القيمة

 ( 2,633)     - ( 1,063) ( 1,570)     - وأخرى صرف العمالت 

   1,613,838     -   734,482   308,816   570,540   2021ديسمبر   31الرصيد في 
      

      القيمة الدفترية  

   1,430,634   231,451   189,949    34,498   974,736 2020ديسمبر   31الرصيد في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 الشركات التابعة             17

 قائمة الشركات التابعة الهامة              17-1

 : بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات التابعة التي تمتلكها املجموعةالهامة حصص الفيما يلي 
 

 نسبة وحصص امللكيـة  بلد التأسيس والعمليات النشاط الرئيس ي  اسم الشركة التابعة 

 وحقوق التصويت التي

 تحتفظ بها املجموعة 

    2021 2020 

 ٪100.0 %100.0 باكستان خدمات مصرفية  بنك دبي اإلسالمي باكستان املحدود  .1

 ٪100.0 %100.0 اإلمارات العربية املتحدة خدمات مصرفية بنك نور ش.م.ع   .2

 ٪92.0 %92.0 اإلمارات العربية املتحدة تمويل  تمويل ش.م.ع   .3

 ٪100.0 %100.0 كينيا  خدمات مصرفية بنك دبي اإلسالمي كينيا   .4

 ٪99.0 %99.0 اإلمارات العربية املتحدة خدمات الوساطة شركة دبي لحخدمات املالية اإلسـالمية ذ.م.م   .5

 ٪44.9 %44.9 اإلمارات العربية املتحدة التطوير العقاري  شركة ديار للتطوير العقاري ش.م.ع    .6

 ٪60.0 %100.0 اإلمارات العربية املتحدة التمويل اإلسالمي ذ.م.م  ستشارات التمويل اإلسالميال دار الشريعة   .7

 ٪99.0 %99.0 اإلمارات العربية املتحدة خدمات عمالية شركة التنمية لحخدمات ذ.م.م   .8

 ٪100.0 %100.0 مصر التطوير العقاري  التطوير الحديث العقارية  .9

 ٪100.0 %100.0 مصر التطوير العقاري  التعمير الحديث لالستثمار العقاري   .10

 ٪100.0 %100.0 مصر التطوير العقاري  التنمية الحديثة لالستثمار العقاري   .11

 ٪99.0 %99.0 اإلمارات العربية املتحدة إدارة العقارات  شركة نسيج لخدمات إدارة العقارات  .12

 ٪99.5 %99.5 اإلمارات العربية املتحدة طباعة  مطبعة بنك دبي اإلسالمي ذ.م.م   .13

 ٪100.0 %100.0 اإلمارات العربية املتحدة االستثمار  اإلسالمي لالستثمار العقاري املحدود   .14

 ٪100.0 %100.0 اإلمارات العربية املتحدة تجارة السيارات  مركز دبي التجاري اإلسالمي ذ.م.م   .15

 ٪100.0 %100.0 اإلمارات العربية املتحدة االستثمار  كريك يونيون ليمتد م ح ذ.م.م.   .16

 ٪99.0 %99.0 اإلمارات العربية املتحدة   التطوير العقاري  شركة مدينة بدر للعقارات ذ.م.م   .17

 ٪100.0 %100.0 اإلمارات العربية املتحدة التسويق و  خدمات توفير موارد خارجية ذ.م.م خدمات التسويق املتميز   .18

 ٪100.0 %100.0 اإلمارات العربية املتحدة استشارات و  توفير موارد خارجيةدمات خ نور ببو ذ.م.م   .19

 ٪100.0 %100.0 اإلمارات العربية املتحدة خدمات إدارة العقارات  ذ.م.م زوايا العقارية   .20

 

يحتفظ بها البنك ملصححته من خالل ترتيبات   17و    13و    12و    8و    5املنشآت  امللكية املسجلة املبينة أعاله، فإن حقوق امللكية املتبقية في    حصص  باإلضافة إلى

 سمية. ا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  
 2021ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

              )تتمة(الشركات التابعة  17

              املنشآت ذات األغراض الخاصةقائمة  17-3

إلدارة معامالت محددة تتضمن صناديق استثمارية، ومن املتوقع إغالق تلك املنشآت فور إنجاز املعامالت ذات    التي تم تأسيسها  املنشآت ذات األغراض الخاصةفيما يلي قائمة  

 الصلة. 
 

 نسبة وحصص امللكيـة     بلد التأسيس والعمليات النشاط الرئيس ي اسم املنشأة ذات الغرض الخاص 

 وحقوق التصويت      

 التي تحتفظ بها املجموعة    

    2021 2020 

 ٪100. 0 %100. 0 لوكسمبورج االستثمار   هولدانفست لالستثمار العقاري   .21

 ٪100. 0 %100. 0 فرنسا االستثمار   فرنسا االستثمار العقاري ساس   .22

 ٪100. 0 %100. 0 فرنسا االستثمار   اس آى آر ال باربانيرز   .23

 ٪100. 0 %100. 0 فرنسا االستثمار   اس س ي آي لو سيفاين    .24

 ٪100. 0 %100. 0 اإلمارات العربية املتحدة  االستثمار   اإلسالمي للتمويل التجاري منطقة حرة ذ.م.م   .25

 ٪40. 0 %40. 0 األردن   االستثمار   شركة الشرق األوسط للكابالت املتخصصة    .26

 ٪100. 0 %100. 0 اإلمارات العربية املتحدة  االستثمار   ليفانت ون انفستمنت ليمتد   .27

 ٪100. 0 %100. 0 جزر كايمان  االستثمار   ليمتد بيترا   .28

 ملكية نفعية  ملكية نفعية اإلمارات العربية املتحدة  االستثمار   ديار لالستثمار ذ.م.م.   .29

 ملكية نفعية  ملكية نفعية اإلمارات العربية املتحدة  االستثمار   ديار للتمويل ذ.م.م  .30

 ٪99. 0 %99. 0 اإلمارات العربية املتحدة  االستثمار   شركة سقيا لالستثمار ذ.م.م  .31

 ٪99. 0 %99. 0 اإلمارات العربية املتحدة  االستثمار   شركة بلو نايل لالستثمار ذ.م.م  .32

 ٪100. 0 %100. 0 جزر كايمان  االستثمار  بنك دبي اإلسالمي إف إم ليمتد  .33

 ٪100. 0 %100. 0 جزر كايمان  االستثمار  شركة نور للصكوك املحدودة   .34

 ٪100. 0 %100. 0 جزر كايمان  االستثمار  األول املحدودة  الشقصكوك نور من   .35

 ٪100. 0 %100. 0 جزر كايمان  االستثمار  نور الهيكلية للشهادات املحدودة  .36

 ٪100. 0 %100. 0 جزر كايمان  االستثمار  نور للمشتقات املحدودة   .37
 

 . اسميةمن خالل ترتيبات  تفظ بها البنك ملصححتهيح 32 و 31  و 30و  29املنشآت حقوق امللكية املتبقية في امللكية املسجلة املبينة أعاله، فإن حصص باإلضافة إلى 
 

 الحصص غير املسيطرة               17-3

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة التي تحتفظ بحصص غير مسيطرة جوهرية:  
 

 
 اسم الشركة التابعة

نسبة وحصص امللكية وحقوق  

 التصويت للحصص غير املسيطرة 

   / )الخسارة( املخصصة الربح

 للحصص غير املسيـطرة 
 الحصص غير املسيطرة املتراكـمة 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   

   189,485   187,714 ( 8,150)   1,940 ٪8 .0 %8 .0 تمويل ش.م.ع  1

   2,396,598    2,410,235  (127,413)   12,509 ٪ 55 .0 % 55 .0 ديار للتطوير ش.م.ع  2

 1,152 583 1,430 583 - - شركات تابعة أخرى    3

 2,587,235   2,598,532  (134,133)   15,032    اإلجمالي   
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة(الشركات التابعة   17

 لحصص غير املسيطرة الجوهرية ا  17-4

 فات الداخلية بين شركات املجموعة:  لححصص غير املسيطرة الجوهرية قبل الحذو  املوجزةفيما يلي املعلومات املالية 
 

 تمويل ش.م.ع 17-4-1

 2020 ديسمبر  31 2021  ديسمبر  31 

 ألف درهم ألف درهم  

   املركز املالي: بيان

 1,588,261 1,281,944 املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي  

 1,245,825 1,567,341 ذمم مدينة وموجودات أخرى   

 2,834,036 2,849,285 إجمالي املوجودات  

   

   81,765 64,824 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى   

   81,765 64,824 إجمالي املطلوبات 

   

 2,752,321 2,784,461 املوجودات صافي 

   

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   بيان الدخل الشامل 

 158,397 146,752 إجمالي اإليرادات

 ( 91,582) (79,410) إجمالي املصروفات التشغيلية 

 ( 162,116) (40,702) أعباء انخفاض القيمة

 ( 2,391) - حصة املودعين من األرباح   

 ( 97,692) 26,640 السنة  ربح / )خسارة(صافي 

 ( 10,766) 9,211 الدخل الشامل اآلخر  )الخسارة( / 

 ( 108,458) 35,851 ة الدخل الشامل / )الخسارة( إجمالي
   

   بيان التدفقات النقدية 

 103,467 250,968 التشـغيلية صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة 

 13,454 72,024 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

 116,921 322,992 خالل السنةالناتجة صافي التدفقات النقدية 

   



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 
 

 56 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

              )تتمة(الشركات التابعة   17

             )تتمة(الحصص غير املسيطرة الجوهرية   17-4

                 ديار للتطوير ش.م.ع 17-4-2

 2020 ديسمبر  31 2021ديسمبر   31 

 ألف درهم ألف درهم  

   بيان املركز املالي 

 1,345,230 1,364,570 االستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة

 1,334,432 1,520,597 لبيع  للتطوير واعقارات محتفظ بها 

 712,575 712,058 عقارات استثمارية 

 1,258,733 1,210,696 ذمم مدينة وموجودات أخرى  

 973,264 1,003,084 أخرى 

 5,624,234 5,811,005 إجمالي املوجودات  

   

 826,500 795,186 املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية

 441,866 635,167 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  

 1,268,366 1,430,353 إجمالي املطلوبات 

   

 4,355,868 4,380,652 صافي املوجودات 

   

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   بيان الدخل الشامل  

 205,941 212,492 إجمالي اإليرادات

 ( 425,368) (206,903) إجمالي املصروفات

 ( 36,889) (37,194) حصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح  

 24,741 54,341 ة مشاريع مشتركالحصة من أرباح شركات زميلة و 

 ( 231,575) 22,736 الربح / )الخسارة( للسنة 

 ( 7,452) (6,421)  الخسارة الشاملة األخرى 

 ( 239,027) 16,315 الدخل الشامل )الخسارة( / إجمالي

   

   بيان التدفقات النقدية 

 131,604 113,163 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشـغيلية 

 16,388 67,835 االستثماريةصافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة 

 ( 191,363) (69,502) األنشطة التمويلية  املستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

 ( 43,371) 111,496 صافي التدفقات النقدية الناتجة خالل السنة
 

 املجموعة.   املطبقة من قبلتم إجراء تعديالت على املعلومات املالية أعاله لكي تتماش ى السياسات املحاسبية للشركة التابعة مع تلك السياسات املحاسبية * 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

     ودائع املتعاملين  18

 التحليل حسب الفئة   18-1

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

   50,246,390   49,073,954  حسابات جارية 

   35,594,493   40,721,120  حسابات توفير  

   119,642,844   115,704,708  ودائع استثمارية  

   373,260   288,910  حسابات هامشية   

   13,941   18,036 3-18 احتياطي مخاطر استثمارات املودعين 

 54,290  38,362 4-18  سدادحصة املودعين من األرباح مستحقة ال 

 205,925,218   205,845,090  اإلجمالي  
 

 التحليل حسب املوقع الجغرافي     18-2

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   178,488,916   175,336,502  داخل اإلمارات العربية املتحدة 

 27,436,302   30,508,588  خارج اإلمارات العربية املتحدة 

 205,925,218 205,845,090  اإلجمالي  
 

 احتياطي مخاطر استثمار املودعين   18-3

لجنة هذا االحتياطي إلى املودعين بموافقة    سداديتمثل احتياطي مخاطر استثمار املودعين في جزء من حصة املودعين من األرباح يتم تخصيصه كاحتياطي. يتم  

ويتم خصمها من رصيد   سداداللدى البنك. يتم إدراج الزكاة املستحقة على احتياطي مخاطر استثمار املودعين ضمن الزكاة مستحقة    الرقابة الشرعية الداخلية

 احتياطي مخاطر استثمار املودعين.  
 

 فيما يلي الحركة في احتياطي مخاطر استثمار املودعين:    

 2020 2021 إيضاح   

 ألف درهم ألف درهم   

   14,098   13,941  يناير   1الرصيـد كما في 

 ( 368) (477) 23 الزكـاة للسنة  

 211   4,572 4-18 حصة املودعين من األرباح خالل السنة من صافي املحول 

 13,941 18,036  ديسمبر   31الرصيـد كما في 
 

  سدادحصة املودعين من األرباح مستحقة ال  18-4

 2020 2021 إيضاح   

 ألف درهم ألف درهم   

   96,494   54,290  يناير   1الرصيـد كما في 

   832,526   375,055 37 حصة املودعين من األرباح للسنة  

 ( 211) (4,572) 3-18 احتياطي مخاطر استثمار املودعين )إلى( / منصافي املحول 

: املبلغ املدفوع خالل السنة
ً
 ( 874,519) (386,411)  ناقصا

 54,290 38,362  ديسمبر   31الرصيـد كما في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

     املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية  19

 التحليل حسب الفئة   19-1

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   404,023   161,574  حسابات جارية لدى بنوك

   3,200,000    -  مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي  تسهيل بتكلفة صفرية من

 9,892,055   2,422,169  ودائع استثمارية  

 13,496,078 2,583,743  اإلجمالي  
 

 مرابحة لسلع مضمونة.  اتفاقيةدرهم( من بنوك ومؤسسات مالية مقابل  6.8: 2020تتضمن الودائع االستثمارية ودائع بمبلغ مليار درهم )
 

بصكوك  مصرف اإلمارات املركزي واملضمونة    التي أطلقها  خطة الدعم االقتصادي املوجهةلححصول على تفاصيل تسهيل التكلفة الصفرية في إطار    49راجع إيضاح  

 مؤهلة.
 

 التحليل حسب املوقع الجغرافي     19-2

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   7,752,580   350,418  داخل اإلمارات العربية املتحدة 

 5,743,498  2,233,325   خارج اإلمارات العربية املتحدة 

 13,496,078 2,583,743  اإلجمالي  
 

 صكوك مصدرة          20

 التحليل حسب اإلصدار       20-1

 فيما يلي تحليل أدوات الصكوك املصدرة من املجموعة: 

 2020 2021 تاريخ   معدل الربح   

 ألف درهم  ألف درهم  االستحقاق السنوي املتوقع 

     بورصة إيرلندا / ناسداك دبي –صكوك مدرجة 

   1,836,500     - 2021مارس  ٪3. 60  صكوك مصدرة من البنك  

   3,673,000   3,673,000 2022فبراير  ٪3. 66  صكوك مصدرة من البنك  

   3,666,627    3,669,652 2023فبراير  ٪ 3. 63  صكوك مصدرة من البنك  

   2,749,371    2,750,670 2025فبراير  ٪2.95  صكوك مصدرة من البنك  

   4,780,625    4,781,170 2026يناير  ٪2.95 صكوك مصدرة من البنك 

 -  3,671,325 2026يونيو  ٪1.96 صكوك مصدرة من البنك 

 1,870,258   1,865,500 2023أبريل  ٪4.47 صكوك مصدرة من شركة تابعة 

     إيداع خاص 

   95,316 86,153 2027يونيو  نقطة أساس  50أشهر +  6كيبور لـ  صكوك مصدرة من شركة تابعة 

 72,434    65,264 2023ديسمبر  نقطة أساس  175أشهر +  3كيبور لـ  شركة تابعة صكوك مصدرة من 

 18,744,131 20,562,734   اإلجمالي  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

         مصدرة )تتمة(صكوك   20

 صكوك مصدرة من البنك   20-2

ومو  باألصل  مستأجرة  موجودات  تتضمن  والتي  املشتركة"(  للملكية  الخاضعة  )"املوجودات  املحددة  املوجودات  بعض  تحويل  البرنامج  شروط  جودات  تتضمن 

ر"(. تقع هذه مشاركات واستثمارات مرخصة متوافقة مع الشريعة وأية موجودات مستبدلة لدى البنك إلى شركة دي أي بي صكوك ليمتد، جـزر كايمان )"املصـد

 املوجودات تحت سيـطرة البنك وسيستمر البنك في تقديمها.
 

ائدات  املصدر مبلغ التوزيعات نصف السـنوية من العوائد املستلمة بخصوص املوجودات الخاضعة للملكية املشتركة، ومن املتـوقع أن تكفي تلك الع  سدادسوف ي

إلى حاملي الصـكوك بتواريخ التوزيعات نصف السـنوية. يتعهد البنك، عند استحقاق الصكوك، بشراء    لتغطية مبلغ التوزيعات نصف السـنوية املستحق سداده

 تلك املوجودات بسعر املمارسة من املصـدر.
 

 إلى الهامش ذو الصلة كما في تاريخ اإلصـدار.  سدادمن املتوقع أن ت
ً
 تلك الصكوك أرباح نصف سنوية للمستثمرين استنادا

 

 درة من شركة تابعة  صكوك مص   20-3

بمعدل ربح  مليون درهم(  95.3)مليون روبية باكستانية  4.000شهادات أمانة متوافقة مع أحكام الشريعة بقيمة  2017أصدرت إحدى الشركات التابعة في يونيو 

    6متوقع يعادل كيبور لـ  
ً
. يتم    50أشهر زائدا

ً
بصورة نصف سنوية. تم إيداع هذه الشهادات بصورة    األرباح املحققة من هذه الشهادات  سدادنقطة أساس سنويا

 . محلية خاصة لدى بنوك ومؤسسات مالية
 

بمعدل  مليون درهم(    72.4)مليون روبية باكستانية    3.300شهادات أمانة متوافقة مع أحكام الشريعة بقيمة    2018أصدرت إحدى الشركات التابعة في ديسمبر  

    3ربح متوقع يعادل كيبور لـ  
ً
. يتم    175أشهر زائدا

ً
األرباح املحققة من هذه الشهادات في نهاية كل شهر. تم إيداع هذه الشهادات بصورة   سدادنقطة أساس سنويا

 . محلية ك ومؤسسات ماليةخاصة لدى بنو 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى           21

 التحليل حسب الفئة   21-1

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

   1,126,280   1,160,493  ودائع متنوعة وحسابات أمانات  

   516,240   768,617  ذمم قبوالت دائنة 

   856,325   789,167 2-21  سدادحصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح مستحقة ال

   246,839   263,594   3-21 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

   1,704,417   1,422,042 1-45 القيمة العادلة ملطلوبات مشتقة إسـالمية  

   105  2,332 1-22 مخصص الضريبة  

 260,648   213,022  التزامات إيجارية 

    3,203,779    3,631,495  أخرى 

 7,914,633 8,250,762  اإلجمالي  

 

 سدادمستحقة الحصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح   21-2

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   1,132,687   856,325  يناير   1الرصيـد في 

   2,219,251   1,370,850 37 ودائع وكالة وودائع استثمارية أخرى من البـنوك والعمالء 

   619,849   627,520 37 األرباح املستحقة/املحققة لحاملي صكوك مصدرة  

 ( 3,115,462) ( 2,065,528)  املدفـوع خالل السـنة

 856,325 789,167  ديسمبر   31الرصيد في 

 

 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين    21-3

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   251,394   246,839  يناير   1الرصيـد في 

   33,131  33,441 38 املحمل خالل السنة 

 ( 37,686) (16,686)  املدفـوع خالل السـنة

 246,839 263,594  ديسمبر   31الرصيد في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 الضرائب   22

 مخصص الضرائب   22-1
 

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

   5,647   105  يناير   1الرصيـد في 

   50,618   46,755 3-22 املحمل خالل السنة 

 ( 56,072) (44,783)  املدفـوع خالل السـنة

 ( 88)   255  تأثير صرف العمالت األجنبية  

 105 2,332  ديسمبر   31الرصيد في 

 

 مطلوبات/ )موجودات( الضرائب املؤجلة     22-2
 

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

 ( 36,224) (40,443)  يناير   1الرصيـد في 

 ( 4,555) ( 8,653) 3-22 املحمل خالل السنة 

 336 (884)  تأثير صرف العمالت األجنبية  

 ( 40,443) (49,980)  ديسمبر   31الرصيد في 

 

 مصروفات ضريبة الدخل       22-3
 

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

   50,618   46,755 1-22 الضريبة الحالية 

 ( 4,555) ( 8,653) 2-22 الضريبة املؤجلة  

 46,063 38,102  اإلجمالي  
 

 الخارجية فقط.  إن تسوية معدل الضريبة الفعلي غير جوهرية فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة حيث أن املصروفات الضريبية تتعلق بالشركات التابعة
 

  سدادالزكاة مستحقة ال  23

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  إيضاح  

   345,650  374,138  الزكاة املحملة على حقوق امللكية املنسوبة ملساهمي البنك  

 -    -  الزكاة املحتسبة واملدفوعة من قبل شركات مستثمر بها  

 345,650  374,138  من قبل البـنك للسنة سدادزكاة املساهمين مستحقة ال

 127 (13,897)  تسويات الزكاة املتعلقة بالسنوات السابقة

   345,777   360,241  من قبل البنك بالنيابة عن املساهمين سدادصافي الزكاة مستحقة ال

   368   477 3-18 الزكاة على احتيـاطي مخاطر استثمارات املودعين

 ( 127)   13,897  املدفوعة عن السنوات السابقة  املعدلة / الزكاة

 346,018   374,615     سدادإجمالي الزكاة مستحقة ال
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 رأس املال      24

  7.240.744.377 وسداد بالكامل عددتم إصدار   ،2021ديسمبر  31كما في 
ً
 مصرحا

ً
 عاديا

ً
سهم عادي   7.240.744.377: 2020)بقيمة درهم واحد للسهم سهما

 درهم واحد للسهم(.بقيمة 
 

 صكوك من الشق األول   25
 

تاريخ   "(جهة اإلصدارمنشأة ذات أغراض خاصة )"

 اإلصدار 

 قيمة اإلصدار  فترة املطالبة  معدل الربح املتوقع 

 بما يعادل ألف درهم 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31    

 يتم  60.25 2019يناير  ( ليمتد 3دي آي بي تير ون صكوك )
ً
٪ سنويا

 نصف سنوًيا سداده 

 2,754,750   2,754,750   2025في أو بعد يناير 

 يتم 4.63 2020نوفمبر  ( ليمتد 4دي آي بي تير ون صكوك )
ً
٪ سنويا

 نصف سنوًيا سداده 

 3,673,000   3,673,000   2026مايو في أو بعد 

 يتم 3.38 2021ابريل  ( ليمتد 5دي آي بي تير ون صكوك )
ً
٪ سنويا

 نصف سنوًيا سداده 

 -   1,836,500   2026 أكتوبرفي أو بعد 

 يتم  60.25 2016مايو  تير ون صكوك ليمتد نور 
ً
٪ سنويا

 نصف سنوًيا سداده 

 1,836,500     -   2021 يونيوفي أو بعد 

 يتم  60.75 2015يناير  ( ليمتد 2دي آي بي تير ون صكوك )
ً
٪ سنويا

 نصف سنوًيا سداده 

 3,673,000     -   2021في أو بعد يناير 

 
    

  

    8,264,250 11,937,250 
 

رأس املال فقط( تتمثل الصكوك من الشق األول في سندات دائمة ليس لها تـاريخ سداد محدد وتشكل التزامات ثانوية مباشرة وغير مضمونة )ذات أولويـة على  

ك دبي، ويحق للبنك املطالبة بها  للبنك مع مراعاة أحكام وشروط اتفاقية املضاربـة. تم إدراج الصكوك من الشق األول في بورصة إيرلندا وسوق دبي املالي/ ناسدا

 أرباح بعد ذلك التاريخ ويخضع ذلك لشروط محددة إلعادة السداد. سدادبعد "تاريخ املطالبة األول" أو في أي تاريخ 
 

التي ُتنفذ عن   يتم استثمار صافي املتحصالت من الصكوك من الشق األول باملضاربة مع البنك )املضارب( على أساس مشترك غير مقيد باألنشطة العامة للبنك

 املضاربة العـام. محفظة طريق 
 

وال تعتبر تلك الواقعة تعثر في السداد. وفي تلك الحالة، ال يجوز للُمصدر، حسب ما يقرره وحده، اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح مضاربة كما هو متوقع،  

صدر عدم ال
ُ
  سداد، ال يقوم البـنك بـ )أ( إعالن أو  سداد، أو في حال حدوث عدم السدادتتراكم أرباح املضاربة ولكن يتم التنازل عنها إلى املصدر. وفي حال اختيار امل

ات سدادات أخرى على األسهم العادية الصادرة عن البنك، كما يعلن البنك أنه لن يقوم بتوزيعات أو أرباح أو أي  ادسدأية توزيعات أو أربـاح، أو القيام بسداد أية  

لعادية التي يصدرها أخرى على األسهم العادية الصادرة من قبله، أو )ب( شراء أو إلغاء أو تقليص أو االستحواذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على األسـهم ا

 البـنك. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

   احتياطيات أخرى وأسهم خزينة  26

 الحركات في االحتياطيات األخرى وأسهم الخزينة    26-1

 : 2020و  2021ديسمبر  31فيما يلي حركة االحتيـاطيات األخرى وأسهم الخزينة خالل السنتين املنتهيتين في 

 

  االحتياطي

 القانوني 

االحتياطي  

 العام

 االحتياطي النظامي  

 اإلجمالي  أسهم خزينة  عالوة أسهم ملخاطر االئتمان 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2021       

   13,784,668 ( 31,316)     -     -   2,350,000   11,465,984 2021يناير  1الرصيد في 

   300,000 - -   300,000 - - األرباح املحتجزة تحويل من

   14,084,668 ( 31,316)     -   300,000   2,350,000   11,465,984 2021ديسمبر  31الرصيد في  
 

2020       

   11,112,963 ( 31,316)     -   252,000  2,350,000  8,542,279 2020يناير  1الرصيد في 

 ( 252,000) - - ( 252,000) - - إلى األرباح املحتجزة تحويل 

  2,923,705 -  2,923,705 - - - إصدار أسهم

 - - (2,923,705) - -  2,923,705 تحويل إلى االحتياطي القانوني

   13,784,668 ( 31,316)     -     -  2,350,000   11,465,984 2020ديسمبر  31الرصيد في  
 

 االحتياطي القانوني    26-2

٪ من األرباح العائدة 10والنظام األساس ي للبنك، يجب تحويل  2015( لسنة 2من قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ) 239طبًقا للمادة 

 لـ
ً
فوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في ٪ من رأس املال املد50للمساهمين إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع إلى أن يصبح رصيد هذا االحتياطي مساويا

 الحاالت التي ينص عليها القانون. 
 

 االحتياطي النظامي ملخاطر االئتمان     26-3

 للمتطلبات 
ً
 . النظامية بشأن املخصصات العامةإن االحتياطي النظامي ملخاطر االئتمان هو احتياطي غير قابل للتوزيع يتم االحتفاظ به وفقا

 

في حالة ما إذا ف  ،بية املتحدةلدولة اإلمارات العر   املركزي   املصرفالصادر عن    9وفًقا للمذكرة التوجيهية للبنوك لتنفيذ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  

وفق   تكوينهايتجاوز مخصصات انخفاض القيمة التي تم    لدولة اإلمارات العربية املتحدة  املركزي   املصرفبموجب توجيهات    كان مخصص انخفاض القيمة املطلوب

 غير القابلة للتوزيع. االئتمان التنظيمي احتياطي مخاطر املبلغ الزائد إلى  يتعين تحويل ،9املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 3,074,005 3,130,945  املرجحة بمخاطر االئتمان املوجودات٪ من  1.5 -املخصص العام التنظيمي 
    

   2,448,862   2,158,664  2و  1إجمالي خسارة االئتمان املتوقعة للمرحلة 

   802,000   674,120  ملنشأة مستحوذ عليهاالخسائر االئتمانية املتوقعة  2و  1تعديل القيمة العادلة لالستحواذ واملرحلة 

 - 300,000  احتياطي مخاطر االئتمان التنظيمي

 3,250,862 3,132,784  احتياطي مخاطر االئتمان التنظيمي
 

 االحتياطي العام     26-4

 حساب االحتياطي العام بناًء على توجيهات مجلس اإلدارة ويخضع ملوافقة املساهمين خالل االجتماع السنوي لحجمعية العمومية. يتم التحويل إلى 
 

 أسهم خزينة      26-5

 )  13.633.477تحتفظ املجموعة بأسهم خزينة عددها 
ً
( بقيمة   13.633.477: 2020سهما

ً
 مليون درهم(.  31.3:  2020مليـون درهم ) 31.3سهما
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 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات   27

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 (  1,174,698) ( 1,102,451)  يناير   1الرصيد في 

 ( 310,649) 129,496  خسائر القيمة العادلة الستثمارات أخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر، صافي 

 382,896 -  املحول إلى األرباح املحتجزة عند استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر 

 ( 1,102,451) (972,955)  ديسمبر   31الرصيد في 

    

 احتياطي تحويل العمالت     28

ة العرض للبنك )أي  يتم االعتراف مباشرة باحتياطي تحويل العمالت املتعلق بتحويل نتائج وصافي موجودات عمليات البنك الخارجية من عملتها الرسمية إلى عمل

 ، ويتم بيان القيمة املتراكمة ضمن احتياطي تحويل العمالت.الدخل الشامل ا خرالدرهم اإلماراتي( ضمن 

 

 باح املدفوعة واملقترحةتوزيعات األر   29

 .  2022يناير  25 بتاريخ الذي عقدخالل اجتماعهم  درهم للسهم 0.25توزيعات أرباح نقدية بواقع  مجلس اإلدارةاقترح 
 

ماع مليون درهم( خالل االجت  4.144.5م )درهم للسه   0.20بواقع    2020ديسمبر    31توزيعات أرباح نقدية عن السنة املنتـهية في    سدادقام املساهمون باعتماد و 

   .2021 مارس 16السنوي لحجمعية العمومية الذي عقد بتـاريخ 
 

 وااللتزامات الطارئة   تعهداتال  30

للوفاء بمتطلبات متعاملي   املصممةتشتمل األدوات املالية املتعلقة بالتمويل على االلتزامات لتقديم التمويل اإلسالمي واالعتمادات املستندية القائمة والضمانات  

 املجموعة.
 

تواريخ انتهاء صالحية ثابتة أو  تتمثل االلتزامات املتعلقة بتقديم التمويل اإلسالمي في االلتزامات التعاقدية لتقديم تمويل إسالمي، وعادة ما يكون لهذه االلتزامات  

 إلمكانية انتهاء صالحية االلتـزامات دون استخدامها، فإن إجما  سداد شروط إلغـاء وتتطلب   تتضمن
ً
لي املبالغ التعاقدية ال يمثل بالضرورة االحتياجات رسوم. ونظرا

 ات نيابة عن العمالء في حال عجز العميل عن الوفاء ببنود العقد.سدادالنقدية املستقبلية. إن االعتمادات املستندية القائمة والضمانات تلزم املجموعة بسداد 
 

 :  2020و  2021ر ديسمب  31وااللتزامات الطارئة كما في  تعهداتفيما يلي تحليل ال

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   وااللتزامات الطارئة: التعهدات

   13,362,142  10,313,753 خطابات ضمان  

   1,480,532   1,619,513 اعتمادات مستندية 

 26,004,328   15,372,525 تسهيالت غير مسحوبة  تعهدات

 40,847,002 27,305,791 وااللتزامات الطارئة التعهداتإجمالي 
 

 
 

   األخرى:  التعهدات

 1,090,986 1,370,121 مصروفات رأسمالية  تعهدات

 1,090,986 1,370,121 األخرى  التعهداتإجمالي 

 41,937,988 28,675,912 وااللتزامات الطارئة التعهداتإجمالي 
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 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 اإليرادات من املعامالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية    31

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   8,672,203   7,428,983 اإليرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  

   1,571,860  1,532,523 اإليرادات من االستثمارات في صكوك 

   87,406  30,573 الدولية مع املصرف املركزي   املرابحة اإليرادات من 

   13,837   13,852 اإليرادات من الودائع االستثمارية وودائع الوكالة مع مؤسسات مالية 

 25,045   6,777 الدولية مع مؤسسات مالية    املرابحة اإليرادات من 

 10,370,351 9,012,708 اإلجمالي  
 

مليون درهم(. خالل السنة املنتهية في    6.1:  2020مليون درهم )  1.0البالغ    املتنازل عنهالتمويلية واالستثمارية صافية من الدخل    إيرادات املوجوداتيتم عرض  

 مليون درهم( ألغراض املساهمة االجتماعية املختلفة. 37.1: 2020مليون درهم ) 7.8وزعت املجموعة من الصندوق الخيري للبنك  ،2021ديسمبر  31

 

 إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية    32

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   1,176,461   1,111,962 عموالت ورسوم  

   290,857   360,421 إيرادات صرف العمالت األجنبية  

   16,295   15,145 أرباح القيمة العادلة ملشتقات إسالمية

 162,003   167,277 عموالت ورسـوم أخرى 

 1,645,616 1,654,805 اإلجمالي  

 

 صافي اإليرادات من استثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة  33

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   50,271 20,602 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر مقاسةإيرادات توزيعات األرباح من استثمارات 

  390 - بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مقاسةاملحققة من استثمارات  الربح / )الخسارة(

 50,661 20,602 اإلجمالي  

 

 صافي اإليرادات من العقارات املحتفظ بها للتطوير والبيع 34

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

   226,943   314,018  عائدات البيع 

: تكلفة البيع 
ً
 ( 173,250) (231,567) 1-13 ناقصا

 53,693 82,451  اإلجمالي  
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 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 اإليرادات من عقارات استثمارية         35
 

البالغ   اإليجار  إيرادات  العقارات االستثمارية صافي  الدخل من  املجموعة من عقاراتها    64.9:  2020)  مليون درهم  96.3يمثل  قبل  بها من  املعترف  مليون درهم( 

 .العقارات االستثماريةبعض استبعاد مليون درهم( من  18.4: 2020مليون درهم ) 128.3 ربح بقيمة ،االستثمارية

 

 إيرادات أخرى  36

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

   526,326   415,525  األرباح املحققة من استبعاد استثمارات في صكوك

   66,740   86,873  إيرادات خدمات، صافي

   5,498  13,319  صافي األرباح من بيع ممتلكات ومعدات

 320,018   168,138  أخرى 

 918,582 683,855  اإلجمالي  
 

 . 1-21طالع إيضاح رقم مليون درهم.  22.5شركة زميلة بمبلغ تتضمن أخرى خسارة من تخفيف 
 

 حصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح   37

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

   832,526   375,055   4-18 ودائع استثمارية وودائع ادخار من العمالء 

   2,219,251   1,370,850 2-21 ودائع وكالة وودائع استثمارية أخرى من البنوك والعمالء 

 619,849   627,520   2-21 األرباح املستحقة/ املحققة لحاملي الصكوك من صكوك مصدرة  

 3,671,626 2,373,425  اإلجمالي  

 

 مصروفات املوظفين    38

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

   1,666,401  1,477,933  رواتب وأجور وامتيازات أخرى  

 33,131  33,441   3-21 تعويضات نهاية الخدمة  

 1,699,532 1,511,374  اإلجمالي  

 

 املصروفات العمومية واإلدارية  39

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   133,631  152,533  مصروفات صيانة مباني ومعدات 

   154,469   179,874  مصروفات إدارية 

   104,248   99,258  مصروفات اإليجار من عقود اإلجارة التشغيلية

 445,335   406,900  مصروفات تشغيليـة أخرى 

 837,683 838,565  اإلجمالي  
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 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 صافي خسائر انخفاض القيمة    40

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم   

    املوجودات املالية

 3,809,394   1,971,260 3-9 املخصص املحمل للموجودات التمويلية واالستثماريـة اإلسالمية  

   205,828   422,750  صافي املخصص املحمل للموجودات األخرى 
 

   4,015,222   2,394,010  مصاريف انخفاض القيمة للموجودات األخرى، بالصافي

    

    موجودات غير مالية 

   461,125   54,162  انخفاض القيمة لالستثماراتمصاريف 

   75,342    -  مصاريف انخفاض القيمة للممتلكات واملعدات 
 

   536,467   54,162  مصاريف انخفاض القيمة للموجودات األخرى، بالصافي

   4,551,689   2,448,172  مجموع مصاريف انخفاض القيمة، بالصافي 

 

 ربحية السهم األساسية واملخفضة   41

األرباح العائدة تم احتساب ربحية السهم األساسية واملخفضة من خالل تقسيم أرباح السنة العائدة إلى مالكي البنك بعد خصم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و 

 يلي:  إلى حاملي الصكوك من الشق األول على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما
 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   3,293,820   4,390,996  أرباح السنة العائدة إلى مالكي البنك  

 ( 534,877) ( 554,393)  الربح العائد إلى حاملي الصكوك من الشق األول 

 ( 20,000) (24,500)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  3,812,103 2,738,943 

 7,227,111 7,227,111  املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف( 

 0.38 0.53  ربحية السهم األساسية واملخفضة )درهم للسهم( 
 

االعتبـار عند احتساب ربحية كما في تـاريخ التقرير، تعادل ربحية السهم املخفضة ربحية السهم األساسية حيث لم يصدر البنك أي أدوات مالية ينبغي وضعها في  

 السهم املخفضة.
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 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 النقد وما يعادله   42

 2020 2021 إيضاح   

 ألف درهم ألف درهم   

   29,205,588   28,079,740 1-7 النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية  

   6,448,591  3,303,412 1-8 املستحق من بنوك ومؤسسات مالية  

 ( 13,496,078) ( 2,583,743) 1-19 املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية  

  28,799,409 22,158,101 

: األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية 
ً
 - (146,900)  أشهر  3تواريخ استحقاق أصلية ألكثر من  بناقصا

: املبالغ املستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالية تمتد تواريخ استحقاقها ألكثر من  
ً
 11,725,659 1,621,037  أشهر  3زائدا

 33,883,760 30,273,546  ديسمبر   31الرصيد في 

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة         43

 هوية األطراف ذات العالقة        43-1

 التشغيلية.   تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة أو التأثير على الطرف ا خر عند اتخاذ القرارات املالية أو
 

 يبرم البنك معامالت مع املساهمين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والجهات ذات العالقة بهم ضمن سياق األ 
ً
عمال االعتيادية وفقا

 للشروط املتفق عليها بين األطراف املعنية.   
 

 عنها في هذا اإليضاح.  يفصحراف ذات عالقة للبنك، عند توحيد البيانات املالية ولم أط تعدتم حذف األرصدة واملعامالت بين البنك وشركاته التابعة، والتي 

 

 املساهمون الرئيسيون          43-2

 حكومة دبي. شركة أكبر مساهميها هي هي مؤسسة دبي لالستثمارات،  2021ديسمبر  31يعد أكبر مساهمي البنك كما في 

 

 األرصدة واملعامالت الهامة           43-3

تتمثل تلك املنشآت في فيما يلي نسبة املوجودات واملطلوبات املتنوعة لدى املنشآت التابعة ملؤسسة دبي لالستثمارات، بخالف ما تم اإلفصاح عنه بصورة فردية.  

 لشروط 
ً
 . تجارية بحتة منشآت تجارية تدار بصورة مستقلة، وتتم كافة املعامالت املالية بينها وبين البنك وفقا

 

  2021 2020 

  % ٪ 

   9.1   7.0  املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  

   8.9   8.7    ودائع املتعاملين 

 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة            43-4

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 86.090   78,575  الرواتب واالمتيازات األخرى 

 986   1,042  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين   
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 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( املعامالت مع األطراف ذات العالقة 43

 األرصدة املتعلقة باألطراف ذات العالقة 43-5

 العالقة املدرجة في هذه البيانات املالية املوحدة:فيما يلي األرصدة الهامة لدى األطراف ذات 
 

 

املساهمون  

 الرئيسيون 

أعضاء مجلس اإلدارة 

 وكبار موظفي اإلدارة  

الشركات الزميلة  

 اإلجمالي   واالئتالفات املشتركة  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2021     

   1,678,498    774    101,299    1,576,425  اإلسالمية املوجودات التمويلية واالستثمارية 

   157,225      -     -    157,225  االستثمار في صكوك

   2,510,561   8,386    188,327   2,313,848    ودائع املتعاملين 

   47,464    1,186    46,278     -  وااللتزامات الطارئة  تعهداتال

  38,138    69   3,736    34,333  اإليرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  

  6,836     -     -   6,836  اإليرادات من االستثمار في صكوك 

   24,060     -    1,281    22,779  حصة املودعين من األرباح  
     

2020     

    1,905,165    1,363    51,902    1,851,900  واالستثمارية اإلسالمية املوجودات التمويلية 

    157,747     -     -    157,747  االستثمار في صكوك

    2,293,426    7,847    183,935    2,102,644  ودائع املتعاملين  

   1,186    1,186     -     -  التعهدات وااللتزامات الطارئة 

   45,583    131    2,194    43,258  اإليرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  

   12,930     -     -    12,930  اإليرادات من االستثمار في صكوك  

   37,070     -    2,636    34,434  حصة املودعين من األرباح  
 

وااللتزامات   تعهداتالقيمة مقابل املوجودات التمويـلية واالستثمارية اإلسالمية املقدمة إلى أطراف ذات عالقة أو اللم يتم االعتراف بأي مخصصات النخفاض  

 .  2020و 2021ديسمبر   31الطارئة املصدرة لصالح أطراف ذات عالقة خالل السنتين املنتهيتين في 
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 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 املعلومات حول القطاعات         44

 القطاعات املعلنة 44-1

الرئيسية املسؤولة عن اتخاذ  يتم تعريف القطاعات املعلنة على أساس التقارير الداخلية حول مكونات املجموعة التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهة  

 القرارات التشغيلية لدى املجموعة بهدف تخصيص املوارد للقطاع وتقييم أدائه. 
 

 يتم تقسيم القطاعات املعلنة لدى املجموعة إلى خمسة قطاعات رئيسية كما يلي: 
 

رئيس ي   قطاع الخدمات املصرفية لألفراد:  - بشكل  املتعاملينيتولى  املنزل   ودائع  وتمويل  والسلم  االستهالكية  املرابحات  وتقديم  األفراد  من 

 واإلجارة وبطاقات االئتمان وتسهيالت تحويل األموال والخدمات املصرفية املميزة وإدارة الثروات. 
  

التمويل والتسهيالت االئتمانية   قطاع الخدمات املصرفية للشركات:  - األخرى والودائع والحسابات الجارية وإدارة يتولى بشكل رئيس ي تسهيالت 

 النقد ومنتجات إدارة املخاطر للعمالء من الشركات واملؤسسات.
  

ويقدم   قطاع الخزينة:  - عامة  بصورة  البنك  لها  يتعرض  التي  السوق  السيولة ومخاطر  مخاطر  إدارة  رئيس ي  بشكل  يتولى 

 
ً
 بإدارة الصكوك لدى البنك ويخصص أدوات مالية خدمات الخزينة للعمالء. كما يقوم قطاع الخزينة أيضا

 إلدارة املخاطر املذكورة أعاله.
  

 يتولى التطوير العقاري واالستثمارات العقارية األخرى للشركات التابعة. قطاع التطوير العقاري: -
  

 الخدمات املصرفية االستثمارية. خدمات أخرى بخالف الخدمات الرئيسية املذكورة أعاله بما في ذلك  أخرى: -
 

لم يكن هناك أي تغيير في القطاعات الواردة في التقرير نتيجة   إن السياسات املحاسبية للقطاعات املعلنة املذكورة أعاله هي نفس السياسات املحاسبية للمجموعة.

 . بنك نور االستحواذ على 
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 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

   )تتمة(املعلومات حول القطاعات  44

 ربحية القطاعات   44-2

 ديسمبر:    31ملنتهية في يعرض الجدول التالي األرباح أو الخسائر وبعض املعلومات حول املوجودات واملطلوبات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى املجموعة للسنة ا
 

 اإلجمالي             أخرى             التطوير العقاري      الخزينة            الخدمات املصرفية للشركات  الخدمات املصرفية لألفراد   

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   

             

صافي اإليرادات  

   9,470,705    9,421,579    540,231    746,560    193,793    229,639    1,552,156    1,617,128    3,217,398    3,163,179    3,967,127    3,665,073  التشغيلية

 ( 2,727,920)  ( 2,529,277)  ( 615,131)  (697,699)  ( 186,938)  (192,980)  ( 122,130)  ( 89,339)  ( 537,923)  (429,905)  ( 1,265,798)  ( 1,119,354)  املصروفات التشغيلية  

صافي اإليرادات  

   6,742,785    6,892,302  ( 74,900)    48,861    6,855    36,659    1,430,026    1,527,789    2,679,475    2,733,274    2,701,329    2,545,719  التشغيلية

انخفاض  مصاريف 

 ، بالصافي القيمة

           (2,448,172 )  (4,551,689 ) 

   1,014,654      -            الربح من صفقة شراء 

األرباح قبل ضريبة  

 الدخل 

           4,444,130    3,205,750   

مصروفات ضريبة 

           الدخل 

 (38,102 )  (46,063 ) 

   3,159,687     4,406,028            أرباح السنة   

             

       

 املركز املالي للقطاعات 44-3

 يعرض الجدول التالي املوجودات واملطلوبات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى املجموعة:   

 
 اإلجمالي              أخرى              التطوير العقاري       الخزينة            الخدمات املصرفية للشركات  الخدمات املصرفية لألفراد   

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   

             

 289,556,453    279,081,570     49,452,871    44,330,019     5,477,731    5,566,996  39,408,050   45,304,215  145,728,116   135,333,082     49,489,685    48,547,258  موجودات القطاعات  

 246,426,078   237,616,944     35,927,843   27,239,946  1,072,125   632,191  3,043,591   2,284,007     115,429,744   122,407,714      90,952,775    85,053,086  مطلوبات القطاعات  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

   )تتمة(املعلومات حول القطاعات  44

افية    44-4  املعلومات الجغر

املتحدة وتمثل    بالرغم من اعتماد إدارة املجموعة بشكل رئيس ي على قطاعات األعمال، إال أن املجموعة تعمل ضمن سوقين جغرافيين: دولة اإلمارات العربية

 وتمثل السوق الدولي.السوق املحلي، وخارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 
 

 : 2020و 2021ديسمبر   31في    يوضح الجـدول التالي توزيع إجمالي اإليرادات من العمالء الخارجيين للمجموعة بناًء على موقع املراكز التشغيـلية للسنتين املنتهيتين 

 إجمالي اإليرادات من  

 العمالء الخارجيين 

   2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم    

 12,447,867   11,097,666   داخل اإلمارات العربية املتـحدة

 694,464  697,338   خارج اإلمارات العربية املتـحدة

 13,142,331 11,795,004   اإلجمالي  
 

 وشركاتها التابعة والزميلة. يستند التحليل الجغرافي إلجمالي اإليرادات من العمالء الخارجيين إلى مواقع املراكز التشغيلية للمجموعة  
 

 حول البيـانات املاليـة املـوحدة. 36و 31يتم اإلفصاح عن اإليرادات من املنتجات والخدمات األسـاسية في اإليضاحين 
 

 األدوات املالية املشتقة اإلسالمية   45

 القيم العادلة لألدوات املالية املشتقة اإلسالمية  45-1

االسمية التي تم تحليلها حسب تاريخ يوضح الجدول أدناه القيم العادلة املوجبة والسالبة لألدوات املالية املشتقة اإلسالمية، التي تعادل القيم السوقية، باإلضافة للقيم  

التغيرات في قيمة    تقاساملؤشر املرجعي وهو األساس الذي بموجبه  االستحقاق. تتمثل القيمة االسمية في قيمة األصل املعني املتعلق باألداة املشتقة اإلسالمية، السعر أو  

 على مخاطر السوق أو مخاطر االئ
ً
 تمان. املشتقات اإلسالمية. تشير القيم االسمية إلى مجم املعامالت القائمة في نهاية السنة وال تمثل مؤشرا

 

  القيم االسمية حسب املدة حتى تاريخ االستحقاق       

 القيمة العادلة  

 املوجبة

 القيمة العادلة 

 السالبة  

 إجمالي القيمة 

 أشهر  3خالل  االسمية  

 أشهر  3أكثر من 

 إلى سنة 

 أكثر من سنة 

 سنوات   3إلى 

سنوات إلى   3أكثر من 

 سنوات   5

 5أكثر من 

 سنوات

 درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2021         

         املشتقات اإلسالمية املحتفظ بها للمتاجرة: 

    -     -     -    8,152,253    15,458,291    23,610,544    741,297    687,748  تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت 

   41,429,706    14,426,705    11,673,295    1,760,994    384,453    69,675,153    679,576    809,247  ترتيبات خيارات معدل ربح إسالمي

    -     -     -    119,373    110,190    229,563    1,169    1,169  عقود خيارات إسالمية لشراء/ بيع العمالت 

   41,429,706    14,426,705    11,673,295    10,032,620    15,952,934    93,515,260    1,422,042    1,498,164  اإلجمالي 

         

2020         

         املشتقات اإلسالمية املحتفظ بها للمتاجرة: 

    -     -     -   9,350,164    3,486,309    12,836,473    309,430    405,447  تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت 

   41,984,178    10,583,068    13,013,911    2,440,446    2,750    68,024,353    1,388,879    1,476,818  ترتيبات خيارات معدل ربح إسالمي

    -     -    117,536    211,174    208,877    537,587    6,108    6,269  عقود خيارات إسالمية لشراء/ بيع العمالت 

   41,984,178    10,583,068    13,131,447    12,001,784    3,697,936    81,398,413    1,704,417    1,888,534  اإلجمالي 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(األدوات املالية املشتقة اإلسالمية  45

 أنواع األدوات املشتقة اإلسالمية    45-2

 تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت    45-2-1

امالت الفعلية في تاريخ تتمثل التعهدات األحادية لشراء/ بيع العمالت في تعهدات إما لشراء أو بيع عملة معينة بسعر وتاريخ محدد في املستقبل. يتم تنفيذ املع

 البيع والقبوالت بين األطراف املعنية، وتسليم )مبادلة( العمالت ذات الصلة بين األطراف املعنية بشكل فوري. التعهد خالل مبادلة العروض بالشراء/ 

 

 عقود املقايضة اإلسالمية     45-2-2

 ألحكام  
ً
الشريعة اإلسالمية بسعر تعتمد عقود املقايضة اإلسالمية على مبدأ الوعد )التعهد( الذي يصدره كل طرف لصالح الطرف ا خر لشراء سلعة محددة وفقا

واحد منهما(. وتمثل تعهد مشروط  تعهد    محدد في تاريخ محدد في املستقبل )في حال توافر شروط محددة والتي تختلف بين الوعدين، والتي ال ينفذ بموجبها إال

ربح ومقايضة العمالت. فيما يتعلق باملقايضة اإلسالمية  لشراء سلع من خالل تعهدات أحادية بالشراء. إن هيكل املقايضة اإلسالمية يتألف من مقايضة معدل ال

بتبادل    
ً
الربح، تقوم األطراف املتقابلة عادة بيع بنظام  سدادملعدالت  "اتفاقية  اتفاقية شراء/بيع سلع بموجب  إبرام  الربح الثابتة واملتغيرة من خالل  ات معدل 

ات الربح الثابتة واملتغيرة باإلضافة إلى تكلفة السلع ذات الصلة بعمالٍت سدادللعمالت يتم تبادل    املرابحة" بعملة واحدة. أما فيما يتعلق باملقايضة اإلسالمية

 مختلفة من خالل إبرام اتفاقية شراء/بيع سلع بموجب "اتفاقية بيع بنظام املرابحة".  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 املوجودات واملطلوبات املالية              46

 تصنيف األدوات املالية              46-1

 : 2020و 2021ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تصنيف املجموعة لكل فئة من املوجودات واملطلوبات املالية وقيمها الدفتـرية كما في 
 

 

من   القيمة العادلة

الدخل الشامل  خالل 

 اآلخر 

 القيمة العادلة 

 القيمة الدفترية   التكلفة املطفأة   من خالل األرباح أو الخسائر 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   2021

     املوجودات املالية 

   28,079,740    28,079,740      -      -  نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 

  3,303,412   3,303,412      -      -  املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

   186,690,551    186,690,551      -      -  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

   41,794,357    41,287,305      -    507,052  االستثمار في صكوك إسالمية 

   1,229,469      -      -    1,229,469  استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة 

   6,962,474    5,464,310    1,498,164      -  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

¤   1,736,521  1,498,164    264,825,318    268,060,003   

     

     املطلوبات املالية

   205,845,090    205,845,090      -      -  ودائع املتعاملين 

   2,583,743    2,583,743      -      -  املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية  

   20,562,734    20,562,734      -      -  صكوك مصدرة  

   8,452,284    7,030,242    1,422,042      -  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

  -      1,422,042    236,021,809    237,443,851   
     

2020     

     املوجودات املالية 

   29,205,588    29,205,588      -      -  نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 

   6,448,591    6,448,591      -      -  املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

   196,689,031    196,689,031      -      -  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

   35,354,915    34,321,106      -    1,033,809  االستثمار في صكوك

   1,110,962      -      -    1,110,962  استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة 

   9,413,151    7,524,617    1,888,534      -  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

  2,144,771    1,888,534    274,188,933    278,222,238   

     

     املطلوبات املالية

   205,925,218    205,925,218      -      -  ودائع املتعاملين 

   13,496,078    13,496,078      -      -  املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية  

   18,744,131    18,744,131      -      -  صكوك مصدرة  

   8,094,409    6,389,992    1,704,417      -  دائنة ومطلوبات أخرى ذمم 

  -      1,704,417    244,555,419    246,259,836   

 



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 
 

 75 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

               )تتمة(املوجودات واملطلوبات املالية   46

 القيمة العادلة لألدوات املالية              46-2

 يقدم هذا اإليضاح معلومات حول كيفية تحديد املجموعة للقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املختلفة. 
 

 القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة               46-2-1

العادلة في نهاية كل فتـرة تقرير. يتم قياس كافة املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة، املدرجة بقيمها العادلة في هذه البيانات املالية املوحدة، بالقيمة 

 للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما يـلي:  يتم تحديد القيمة العادلة

الدخل الشامل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وبالقيمة العادلة من خالل    املقاسةتستند القيمة العادلة لكافة االستثمارات األخرى املدرجة   ▪

 ( إلى أسعار مدرجة في سـوق نشط )غير معدلة(؛11)اإليضاح  ا خر

املدخالت القيمة العادلة لجميع االستثمارات األخرى غير املسعرة التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر بشكل أساس ي إلى    تستند ▪

نة ومعامالت السوق وتقنيات التقييم املستندة إلى السوق والتي تتضمن مدخالت بديلة قابلة للمقار   وجوداتغير القابلة للرصد مثل طريقة تقييم صافي امل

 ؛ والحديثة. قررت املجموعة أن صافي قيمة املوجودات املبلغ عنها يمثل القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير

/ لبيع  دية لشراءتستند القيمة العادلة لكافة األدوات املالية املشتقة اإلسالمية )مقايضة معدالت الربح بما يتوافق مع أحكام الشريعة والتعهدات األحاو  ▪

بناًء على معدالت املستقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  املقدرة. ويتم  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  إلى احتساب  ا جلة   عمالت(  الربح 

( و / أو أسعار صرف العمالت )من منحنى العائد املححوظ و / أو أسعار الصرف ا جلة في نهاية كل فتـرة تقرير( وأرباح العقد )املبنية  التعهدات)املحددة في  

 ( بمعدل يعكس القيمة الحالية ملخاطر االئتمان لألطراف املقابلة املختلفة.التعهدات( و/أو األسعار ا جلة )املحددة في التعهداتعلى 
 

 قياسات:املجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام املتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية املدخالت املستخدمة في إجراء هذه التقوم 
 

 : املدخالت التي تمثل أسعار السوق املدرجة )غير املعدلة( في أسواق نشطة ألداة مطابقة.  1املستوى 
 

عار املدرجة في املستوى األول، والتي تكون مححوظة، إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي مستمدة من  : مدخالت بخالف األس2املستوى  

قة درجة ألدوات مطاباألسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق املدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار امل

؛ أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون جميع املدخالت الهامة مححوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من 
ً
 البيانات السوقية. أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا

 

مدخالت ال ترتكز على بيانات مححوظة ويكون  : مدخالت غير مححوظة. تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي تشتمل فيها أساليب التقييم على  3املستوى  

دوات مماثلة بحيث تكون للمدخالت غير املححوظة تأثير مححوظ على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء على األسعار املدرجة أل 

 دوات.التعديالت واالفتراضات الهامة غير املححوظة مطلوبة لتعكس الفروق بين األ 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

               )تتمة(املوجودات واملطلوبات املالية   46

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات املالية   46-2

 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة  1- 46-2

 للنظام املتدرج للقيمة العادلة: 
ً
 يحخص الجدول املبين أدناه القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة وفقا

 اإلجمالي  3املستوى  2املستوى  1املستوى  2021

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       الدخل الشامل اآلخر استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 767,969 - - 767,969 أدوات مدرجة   

 968,552 968,552 - - أدوات غير مدرجة    
     

     موجودات أخرى  

 1,498,164 - 1,498,164 - موجودات مشتقة إسالمية 

     

   3,234,685    968,552  1,498,164   767,969 بالقيمة العادلةاملوجودات املالية املقاسة 
     

     مطلوبات أخرى  

 1,422,042     - 1,422,042     - مطلوبات إسالمية مشتقة 
 

 

 اإلجمالي  3املستوى  2املستوى  1املستوى  2021

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       الدخل الشامل اآلخر استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

   1,227,476     -     -   1,227,476 أدوات مدرجة   

   917,295   917,295 - - أدوات غير مدرجة    
     

     موجودات أخرى  

 1,888,534 - 1,888,534 - موجودات مشتقة إسالمية 

     

 4,033,305 917,295 1,888,534 1,227,476 املالية املقاسة بالقيمة العادلةاملوجودات 
     

     مطلوبات أخرى  

 1,704,417 - 1,704,417 - مطلوبات إسالمية مشتقة 
 

 

 . 2020و   2021ديسمبر   31خالل السنوات املنتهية في  3و  2و   1لم تكن هناك تحويالت بين املستويات 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

               )تتمة(املوجودات واملطلوبات املالية   46

 الدخل الشامل اآلخرخالل  بالقيمة العادلة منللموجودات املالية املقاسة  3مطابقة قياس القيمة العادلة للمستوى  46-2-2

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   713,363   917,295  يناير   1الرصيـد في 

 ( 209,905)   65,195  في الدخل الشامل ا خر )الربح( / الخسارة 

   390,074 -  إضافة من االستحواذ على نور بنك 

 23,763 ( 13,938)  أخرى 

 917,295 968,552  ديسمبر   31الرصيد في 

 

 بالتكلفة املطفأة  املقاسةالقيمة العادلة لألدوات املالية  46-2-3

بين ضمن املستوى باستثناء ما هو مبين بصورة تفصيلية في الجدول التالي، ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات املالية واملطلوبات املالية )باستث
ُ
ناء النقد امل

 .  3( املعترف بها في البيانات املالية املوحدة تقارب قيمها العادلة، وهي مدرجة ضمن املستوى 2
 

  القيمة العادلة   

 اإلجمالي  3املستوى  2املستوى  1املستوى  القيمة الدفترية  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2021        

      موجودات مالية:  

   42,440,025   7,310,615    -    35,129,410   41,794,357 استثمارات في صكوك 

      

      مطلوبات مالية:  

   21,054,412   151,417    -    20,902,995   20,562,734 صكوك ُمصدرة

      

2020        

      موجودات مالية:  

 36,857,279 6,983,661 - 29,873,618    35,354,915 استثمارات في صكوك 

      

      مطلوبات مالية:  

 19,471,478 167,750 - 19,303,728 18,744,131 صكوك ُمصدرة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 إدارة املخاطر املالية                 47

 مقدمة    47-1

لحدود املخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة املخاطر إدارتها من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة تخضع  تتضمن أنشطة املجموعة مخاطر يتم  

 هامة الستمرارية البنك في تحقيق أرباح كما أن كل فرد داخل املجموعة مسؤول عن تعرض البنك ملخاطر متعلقة بمسؤولياته. 
 

 على سبيل املثال وليس الحصر،  ض املجموعة ملخاطر متنوعة تتضـمنتتعر 

 مخاطر االئتمان؛   ▪

 ة؛مخاطر السيول ▪

 مخاطر السوق؛  ▪

 مخاطر تشغيلية.   ▪

 مخاطر السمعة ▪

 مخاطر التنظيم / االمتثال ▪

 أمن املعلومات ▪

 ؛ واالمتثال الشرعيعدم مخاطر  ▪

 مخاطر اإلجراءات ▪
 

 

 إدارة املخاطر ةهيكل 47-1-1

بحجـنة    
ً
اإلدارة، مدعوما املنبثقةيعتبر مجلس  االمتثال والحوكمة  اإلدارةعن    مخاطر  إدارة    مجلس  اإلدارة وقسم  لدى  املخاطر  إدارة  ،  مخاطر املجموعةولجنة 

 عن إدارة ومراقبة املخاطر.   كذلك  هيئات/ أقسام مستقلة ومنفصلة مسؤولة  إضافة لوجوداملسؤول الرئيس ي عن تحديد ومراقبة املخاطر؛ 

 

 مجلس اإلدارة 

 اعتماد استراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر.  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع منهج عام إلدارة كافة املخاطر وعن
 

 املنبثقة من مجلس اإلدارة   مخاطر االمتثال والحوكمةلجنة إدارة 

تقديم توصيات   إن لجنة إدارة املخاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن وضع استراتيجيات وآليات وسياسات وحدود إدارة املخاطر، وكذلك

 باملخاطر.دارة بشأن تطبيق تلك االستراتيجيات والسياسات. كما أنها مسؤولة عن إدارة املخاطر األساسية وكذلك إدارة ومراقبة القرارات املتعلقة إلى مجلس اإل 

 

 لجنة إدارة املخاطر

 لإلدارة.  للمخاطر إلى لجنة إدارة املخاطر تم تفويض أعمال اإلدارة اليومية
 

املخاطر مسؤولة بشكل عام عن دعم لجنة إدارة املخاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة لتطوير ووضع استراتيجية وسياسات وآليات وحدود إدارة تكون لجنة إدارة  

ن الجهات ادرة عاملخاطر. كما تكون الحجنة مسؤولة عن ضـمان االلتزام بكافة الحدود املوضوعة للمخاطر ومراقبـة التعرض للمخاطر وتنفيذ التوجيهات الصـ

 التنظيـمية )أي مصرف اإلمارات العربية املتـحدة املركزي(. 

 

 باملجموعة  قسم إدارة املخاطر 

  
ً
ملا هو مصرح به من  يتولى قسم إدارة املخاطر مسؤولية تطبيق واتباع اإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وذلك لضمان بقاء املخاطر ضمن حدود مقبولة وفقا

املخاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة. ويكون القسم مسؤول عن املوافقة على التسهيالت االئتمانية وإدارة املحفظة ومخاطر    قبل مجلس لجنة إدارة

 ومراقبة كافة املخاطر بشكل عام. ومخاطر اإلجراءات ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة االئتمان  
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 لية املوحدة  إيضاحات حول البيانات املا

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

                 )تتمة(إدارة املخاطر املالية   47

   )تتمة(مقدمة   47-1

 )تتمة(هيكل إدارة املخاطر  47-1-1

 لجنة إدارة املوجودات واملطلوبات 

كما أنها مسؤولة بصورة رئيسية عن إدارة مخاطر التمويل ومخاطر  ة،  املجموعإن لجنة إدارة املوجودات واملطلوبات مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات  

 السيولة التي تتعرض لها املجموعة. 

 

 9املعيار الدولي للتقارير املالية رقم لجنة 

 فيما يتعلق بما يلي:وذلك تم إنشاء الحجنة ملساعدة اإلدارة في االضطالع بمسؤولياتها  

 وسياسات البنك.   ،، والقواعد التنظيمية املعمول بها لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 9للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم االمتثال  ▪

 . الخسائر االئتمانية املتوقعةاألداء وتحمل مستوى مناسب من  وسوء في جودة االئتمان  الجوهري التدهور ب ايةعلى در مجموعة بنك دبي اإلسالمي تكون أن  ▪
 

االئ الخسائر  باستخدام  يتعلق  فيما  القيمة  انخفاض  نماذج  لجميع  واملراجعة  والتطبيق  واملراقبة  اإلشراف  لحجنة  األساسية  املسؤولية  املتوقعة تشمل  تمانية 

الخسائر االئتمانية املتوقعة  املركزي ذات الصلة بما في ذلك مراقبة مراحل التعرض ودراسة الظروف العادية وغير العادية في تحديد مرحلة    املصرفوإرشادات  

 .تجتمع الحجنة بانتظام وترفع تقاريرها إلى لجنة إدارة املخاطرو . تها ومستويا

 

 لجنة االمتثال 

 والزميلةعة  تعزيز ثقافة االمتثال داخل بنك دبي اإلسالمي والشركات التاب  وبخاصة  ،تم إنشاء الحجنة ملساعدة اإلدارة في الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق باالمتثال

 سياسات ونهج االمتثال داخل املجموعة. مدى مناسبة وفعالية)مًعا املجموعة( لضمان 
 

 إدارة التدقيق الداخلي

 من كفاية اإلجراءات وامتثال املجموعة   إدارةيتم تدقيق عمليات إدارة املخاطر في جميع أنحاء املجموعة بشكل دوري من  
ً
التدقيق الداخلي الذي يفحص كال

 وترفع نتائجها وتوصياتها إلى لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة.  ،لإلجراءات. تقوم إدارة التدقيق الداخلي بالتعليق على نتائج تقييماتها مع اإلدارة

 

 التدقيق الشرعي الداخلي إدارة 

الداخلية  أحكام الشريعة اإلسالمية والفتاوى الصادرة عن  بأ  لتزاماالعلى  تدقيق  اليتم    الرقابة الشرعية  تنفيذ لجنة  في ذلك  بما  البنك  للبنك في جميع شؤون 

  ة الرقابة الشرعية الداخلي. لجنفحص كفاية اإلجراءات وامتثال املجموعة للفتاوى وتوجيهات  ت   تي التدقيق الشرعي الداخلي ال  إدارةاملعامالت بشكل دوري من قبل  

الداخلي   الشرعي  التدقيق  إدارة  مع  تقوم  املالحظات  و اإلدار بمناقشة  املعنية  اإلدارات  إلى ردود  إضافة  املالحظات  وترفع  املعنية،  إلى  ات  الرقابة توصياتها  لجنة 

  ة.نة التدقيق التابعة ملجلس اإلدار ثم إلى لجالشرعية الداخلية 

 

 عي:وحدة االمتثال الشر 

في البنك هناك وحدة االمتثال الشرعي التابعة إلدارة الرقابة الشرعية الداخلية بالبنك والتي تراقب املخاطر الشرعية ومستوى االمتثال للشريعة  إضافة إلى هذا،   

 إدارة البنك.  و  لجنة الرقابة الشرعية الداخليةوتقدم تقاريرها ربع السنوية إلى 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  
 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(                  47

 مقدمة )تتمة(    47-1

 أنظمة قياس املخاطر واإلبالغ عنها   47-1-2

االئتمان ومخاطر السيـولة ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية. عالوة على ذلك، تستخدم تقوم املجموعة بقياس املخاطر باستخدام طرق نوعية وكمية ملخاطر  

توقع حدوثها املجموعة طرق وتحليل كمي لدعم أعمال مراجعة األعمال واستراتيجيات املخاطر عند الحاجة. تعكس هذه التحليالت والطرق كل من الخسائر امل

 إلى أساليب اإلحصاء البسيطة واالحتماالت املشتقة من الخبرة السابقة. أثناء سير األعمال االعتيادية أو الخسائ
ً
ر غير املتوقعة نتيجة حدث غير متوقع استنادا

 في الواقع.كما تطبق املجموعة سيناريوهات متعلقة بأسوأ األوضاع التي قد تنشأ في ظل ظروف غير عادية والتي من غير املحتمل حدوثها لكنها تحدث فع
ً
 ال

 

 إلى الحدود املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة. تعكس هذه الحدود استراتيجية العمل  تتم م
ً
وبيئة السوق راقبة ومتابعة املخاطر بشكل رئيس ي استنادا

 ة. الذي تعمل فيه املجموعة كما تعكس مستوى املخاطر التي يمكن للمجموعة قبولها باإلضافة إلى التركيز بشكل أكبر على قطاعات مختار 
 

 

تقديم يتم  املحتملة.  املخاطر وتحديد املخاطر  تحليل جوانب  أجل  ومعالجتها من  األعمال  يتم تجميعها من جميع  التي  املعلومات  املعلومات   تتم مراجعة  هذه 

تم رفع تقارير متخصصة إلى رؤسـاء  املنبثقة من مجلس اإلدارة. ي  مخاطر االمتثال والحوكمة وشرحها إلى اإلدارة ولجان اإلدارة ولجنة إدارة املخاطر ولجنة إدارة  

املتعل واالستثناءات  االئتمان  ملخاطر  التعرض  إجمالي  التقرير  يتضمن  املخاطر.  تلك  تقلب  مدى  تناسب  منتظمة  بصورة  تقديمها  ويتم  بالحدود  األقسام  قة 

تقرير مفصل بصورة شهرية عن قطاع العمل والعمالء واملخاطر   املوضوعة ومخاطر السيولة وحاالت الخسارة التشـغيلية والتغيرات في املخاطر األخرى. يتم إعداد 

 الجغرافية التي تحدث. وتقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى كفاية مخصص خسائر انخفاض القيمة بصورة ربع سنوية. 
 

 

 النماذج  مخاطر دارة إ 47-1-3

تقديم التسهيالت االئتمانية إلى إعداد التقارير عن خسائر االئتمان  مجموعة من النماذج الكمية في العديد من أنشطته املالية والتجارية بداية من  يستخدم البنك  

 وموجودات عديدة أخرى. 9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم املتوقعة بموجب امل
 

سياسات وممارسات على مستوى   املصادقة علىيتضمن وضع وتطبيق  سياسة إدارة املخاطر  موذج  ن  البنك بوضع وتطبيق  ، قامالنماذجمن أجل إدارة مخاطر  

 لهذا اإلطار، يتعين املصادقة على جميع    البنك.
ً
 لتحديد مجم املخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على التقارير املالية عن  وفقا

ً
 أو خارجيا

ً
النماذج املوضوعة داخليا

(. تكون لجنة إدارة مخاطر    خسائر
ً
 أو خارجيا

ً
تطوير وتطبيق إطار الحوكمة املتعلقة   نماذج مسؤولة عن اإلشراف علىالاالئتمان املتوقعة بصورة دورية )داخليا

 نماذج لجنة إدارة املخاطر لدى البنك. ال. تتبع لجنة إدارة مخاطر أداء النماذجباإلضافة إلى  بالنماذج
 

كما يضع هذا اإلطار هيكليطبق هذا   املستمر.  النماذج وتطبيقها واعتمادها واملصادقة عليها واستخدامها  تطوير  فعال    اإلطار منهجية منظمة إلدارة عملية 

منتظمة لضمان    لححوكمة واإلدارة ويحدد بوضوح املهام واملسؤوليات والسياسات والضوابط املتعلقة بإدارة مخاطر النماذج. تتم مراجعة هذا اإلطار بصورة

 لجنة إدارة مخاطر النماذج. استيفاؤه للمعايير التنظيمية واملمارسات الدولية. تقوم لجنة إدارة املخاطر باعتماد أية تغييرات جوهرية على اإلطار بناء على توصية 
 

حول مدى مالءمة أو عدم مالءمة النماذج للغرض  لدى البنك قسم مستقل للمصادقة يقوم باملصادقة على النماذج بشكل مستقل. يقدم هذا القسم توصياته

ر. عالوة على عملية  املحدد لها أو إبداء موافقة مشروطة بشأنها إلى لجنة إدارة مخاطر النماذج العتماد استخدام النماذج الجديدة في تحديد / تقييم املخاط

 بتقييم أداء الن
ً
 ماذج الحالية من خالل عملية مصادقة سنوية.       املصادقة على النموذج الجديد، يقوم قسم املصادقة أيضا

 

 

 

 

 

 الحد من املخاطر   47-1-4

ومخاطر السـوق ضمن اإلطار العام إلدارة املخاطر، تستخدم املجموعة طرق مختلفة إلدارة التعرضات الناتجة عن تغيرات مخاطر االئتمان ومخاطر السيـولة  

 مالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم( واملخاطر التشغيلية. )بما في ذلك مخاطر معدالت الربح ومخاطر الع
 

املخاطر التي ال داعي لها واملتعلقة   لتجنب تركزات  التمويلية واالستثمارية اإلسالميةتحرص املجموعة على إدارة تعرضها ملخاطر االئتمان من خالل تنويع األنشطة  

 تعرض لها. بأفراد ومجموعات من العمالء في مواقع أو قطاعات أعمال محددة. تستخدم املجموعة الضمانات بصورة فعالة لححد من مخاطر االئتمان التي ت
 

إدار  إلى  باإلضافة  التمويل  بتنويع مصادر  اإلدارة  قامت  السيولة،  مخاطر  من  الوقاية  أجل  االعتبار  من  في  الوضع  مع  املتاحة  السيولة  من خالل  املوجودات  ة 

 االحتفاظ برصيد كاف من املوجودات السائلة )أي النقد وما يعادله(. 
 

 

وتوقعات أسعار  ة تتم إدارة مخاطر السوق على أساس التوزيع املسبق لألصل على فئات املوجودات املختلفة والتقييم املستمر ألوضاع السوق فيما يتعلق بحرك 

 صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح املرجعية وأسـواق األسهم. 
 

 من أجل إدارة كافة املخاطر األخرى، قامت املجموعة بوضع إطار مفصل إلدارة املخاطر بهدف تحديد وتطبيق موارد لححد من املخاطر. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021مبر ديس 31للسنة املنتهية في 

 

                 )تتمة(إدارة املخاطر املالية   47

   )تتمة(مقدمة   47-1

 تركزات املخاطر  47-1-5

ما عندما يزاول عدد من األطراف املقابلة أنشطة متشابهة، أو أنشطة في نفس املنطقة الجغرافية أو عندما يكون لهم سمات اقتصادية مماثلة م  تنشأ التركزات

ت إلى الحساسية النسبية زايجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها. تشير الترك

 ألداء املجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة. 
 

 مخاطر االئتمان    47-2

إدارة التركزات  من أجل تجنب التركز الزائد للمخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات املجموعة توجيهات محددة تركز على االحتفاظ بمحافظ متنوعة. تتم مراقبة و 

 املحددة ملخاطر االئتمان طبقا لذلك. 
 

 قياس مخاطر االئتمان 

الفردية   املقابلة  األطراف  تعثر  احتمالية  بتقييم  املجموعة  هذه  تقوم  تشمل  املقابلة.  األطراف  فئات  ملختلف  املصممة  الداخلي  التصنيف  أدوات  باستخدام 

ن معتمدين وتخضع القطاعات: الشركات واملقاوالت والشركات الصغيرة واملتوسطة واملؤسسات املالية والعقارات. يتم تطوير النماذج بدعم خارجي من استشاريي

 كريدت لينس. تضمينها في أداة موديـزويتم  ،لنماذج وفًقا ملقياس التصنيف الداخلي للمجموعة. تتم معايرة ااملستقلةأيًضا للمصادقة 
 

 املجموعة بصورة منتظمة من فعالية أداء التصنيف وقدرته على التنبؤ بحاالت التخلف عن السداد.  وتحقق.  عند الضرورةتتم مراجعة وتحديث أدوات التصنيف  
 

 الضمانات  

 في الحصول على ضمانات مقا تستخدم  
ً
بل  املجموعة مجموعة من السياسات واإلجراءات لححد من مخاطر االئتمان. وتتمثل أكثر الطرق التقليدية استخداما

أنواع الضمانات   يليالتسهيالت املمنوحة، وهي طريقة متعارف عليها. وتطبق املجموعة توجيهات لقبول فئات معينة للضمانات أو الحد من مخاطر االئتمان. فيما  

 الرئيسية للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية: 

 رهن العقارات السكنية والتجارية؛ ▪

 ضمانات تجارية؛ ▪

 رهن على موجودات املؤسسة مثل العقارات واملعدات والسيارات واملخزون؛ و   ▪

 امللكية. رهن على األدوات املالية مثل الودائع واالستثمارات في حقوق  ▪
 

 األدوات املالية املشتقة اإلسالمية  

 جة في املركز املالي املوحد.تقتصر مخاطر االئتمان الناتجة من األدوات املالية املشتقة اإلسالمية، في أي وقت، على تلك األدوات ذات القيم العادلة املوجبة املدر 
 

 مخاطر االلتزامات املتعلقة باالئتمان 

ات عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته تجاه أطراف  سدادنات واعتمادات مستندية إلى عمالئه والتي تلزم البنك بموجبها بسداد  يقوم البنك بتقديم ضما

واالستثمارية   التمويلية  باملوجودات  املتعلقة  للمخاطر  مشابهة  مخاطر  إلى  املجموعة  تتعرض  وبذلك  عمليات   اإلسالميةأخرى.  خالل  من  منها  الحد  يتم  والتي 

 وسياسات املراقبة ذاتها. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

                 )تتمة(إدارة املخاطر املالية   47

 )تتمة(مخاطر االئتمان   47-2

 األخذ باالعتبار أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أقص ى تعرض ملخاطر االئتمان دون  47-2-1

ألقص ى تعرض قبل   يوضح الجدول التالي أقص ى تعرض ملخاطر االئتمان حسب فئة املوجودات املالية بما فيها املشتقات اإلسالمية. يتم بيان القيمة اإلجمالية

 قيات الضمان. تأثير الحد من املخاطر من خالل استخدام اتفاقيات التسوية الرئيسية واتفا
 

 إجمالي أقص ى تعرض  إجمالي أقص ى تعرض   

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   27,005,414  26,012,493  أرصدة لدى البنوك املركزية 

   6,451,509   3,306,330  املستحق من بنوك ومؤسسات مالية  

   205,089,878   195,616,580  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

   35,461,891   42,023,444  استثمارات في صكوك إسالمية 

   1,110,962   1,229,469  استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة 

 10,397,637   8,103,720  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

  276,292,036 285,517,291 
    

   14,842,674   11,933,266  التزامات طارئة 

 27,095,313   15,372,525    تعهدات

 327,455,278 303,597,827  اإلجمالي  
 

 تركزات مخاطر أقص ى تعرض ملخاطر االئتمان   47-2-2

املالية   املوجودات  تحليل  يمكن  العمل.  الجغرافية وقطاع  املقابل واملنطقة  العميل/الطرف  املخاطر حسب  تركز  إدارة  أية  تتم  باالعتبار  األخذ  قبل  للمجموعة 

 ضمانات محتفظ بها أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى حسب املناطق الجغرافية التالية: 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 292,727,776   259,924,048  اإلمارات العربية املتحدة

   11,681,221   17,617,582  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

     14,284,729  13,973,356  آسيا 

   6,805,688  8,631,306  أوروبا 

   419,558   2,617,128  أفريقيا 

   1,536,306   834,407  دول أخرى 

   327,455,278   303,597,827  اإلجمالي  
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 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

                 )تتمة(إدارة املخاطر املالية   47

  )تتمة(مخاطر االئتمان   47-2

    )تتمة(تركزات مخاطر أقص ى تعرض ملخاطر االئتمان  47-2-2

 باالعتبار الضمانات املحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى: فيما يلي تحليل القطاع االقتصادي للموجودات املالية الخاصة باملجموعة قبل األخذ 

 إجمالي أقص ى تعرض  إجمالي أقص ى تعرض   
  2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم   

   54,067,144    47,719,428   القطاع الحكومي 

   54,073,712    39,658,422   املؤسسات املالية 
   63,030,203    59,457,149   العقارات 
   12,137,645    12,526,932   املقاوالت 
   13,159,738    8,791,632   التجارة
   22,562,428   21,182,483   الطيران  

   54,361,717    63,459,455     وقطاعات أخرى الخدمات 
   32,678,443    28,894,117   تمويل األفراد

   21,384,248    21,908,209   تمويل املنازل لألفراد

   327,455,278    303,597,827   اإلجمالي  
 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى  47-2-3
املتعلقة بقبول أنواع الضمانات   توجيهات سياسة االئتمان يستند مبلغ ونوع الضمان املطلوب إلى تقييم مخاطر االئتمان املتعلقة بالطرف املقابل. يتم تطبيق  

 ومعايير التقييم. 
 

 فيما يلي األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها: 

 واالستثمارية اإلسالمية للشركات، الرهن على العقارات واملخزون واملوجودات املؤجـرة والذمم املدينة التجارية،بالنسبة للتسهيالت التمويلية  ▪
 و  ،فيما يتعلق بالتسهيالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية لألفراد، الرهن على املوجودات والرهونات على العقارات  ▪
 . ارات امللكية األسهم والضمانات التجارية والودائع واستثم ▪

 

 على ضمانات من الشركات األم مقابل املوجودات التمويليـة واالستثماريـة اإلسالمية املقدمة لشركاتهم التابعة، إ
ً
ال أنه لم يتم إدراج هذه  تحصل املجموعة أيضا

 االمتيازات في الجدول أعاله.
 

 

 االئتمان  نوعيةتحليل  47-2-4

 للموجودات املالية للمجموعة لكل تصنيف من تصنيفات املخاطر الداخلية التعرض للمخاطر االئتمان 
 

 اإلجمالي  اإلجمالي   درجات مساوية   

 2020 2021 ملعدالت موديز  

 ألف درهم  ألف درهم   

    مخاطر منخفضة 

  Aaa – A3  114,119,928  142,538,119 ج 4أ إلى 1فئات تصنيف املخاطر 

    مخاطر متوسطة

  Baa1 – Ba3  144,000,580  128,494,414 ج 6أ إلى 5فئات تصنيف املخاطر 

    مخاطر مقبولة 

  B1 - Caa3  28,933,545   43,413,692 ب 7أ إلى 7فئات تصنيف املخاطر 

    تعثر 

 Ca- C  16,543,774   13,009,053 10إلى  8فئات تصنيف املخاطر 

 327,455,278 303,597,827   املجموع 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية   47

  )تتمة(مخاطر االئتمان   47-2

   )تتمة(تحليل نوعية االئتمان  47-2-4

 )تتمة( املالية للمجموعة لكل تصنيف من تصنيفات املخاطر الداخليةالتعرض للمخاطر االئتمان للموجودات 
 

ال املخاطر ذات  إدارة  الذي يسهل  األمر  االئتمان،  في محفظة  وثابتة  املخاطر بصورة دقيقة  الحفاظ على تصنيفات  إلى  املجموعة  صلة ومقارنة تهدف سياسة 
واملنتجات. تم إعداد جميع تصنيفات املخاطر الداخلية لفئات املخاطر املختلفة بما يتوافق مع تعرضات االئتمان في كل قطاعات األعمال واملناطق الجغرافية  

 سياسة التصنيف لدى املجموعة. يتم تقييم تصنيفات املخاطر املعنية وتحديثها بصورة منتظمة. 
 

 

 املرحلة ودات املالية حسب يلي  املوجتحليل  47-2-5

 :املرحلةحسب  ةاملاليألدوات ا فيما يلي تحليل
 اإلجمالي   3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    2021

  26,012,493     -     -  26,012,493 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 

   3,306,330     -     -   3,306,330 املستحق من البنوك واملؤسسات املالية 

  195,616,580   13,783,812  19,805,042  162,027,726 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

  42,023,444  285,820  80,738  41,658,739 استثمارات في صكوك 

  1,229,469     -     -  1,229,469 استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة 

  8,103,720  2,474,141  455,340  5,174,239 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 239,407,143   20,341,120  16,543,773   276,292,036  

   11,933,266     -     -   11,933,266 مطلوبات محتملة 

  15,372,525     -     -  15,372,525 تعهدات 

   303,597,827   16,543,773  20,341,120  266,712,934 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

 

 اإلجمالي   3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    2020

 27,005,414 - - 27,005,414 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 

 6,451,509 - - 6,451,509 املستحق من البنوك واملؤسسات املالية 

 205,089,879 12,060,928 16,483,950 176,545,001 تمويلية واستثمارية إسالمية موجودات 

 35,461,891     - 44,218 35,417,673 استثمارات في صكوك 

 1,110,962 - - 1,110,962 استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة 

 10,397,637 2,231,636 632,519 7,533,482 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 254,064,041 17,160,687 14,292,564 285,517,292 

 14,842,674 - - 14,842,674 مطلوبات محتملة 

 27,095,313 - - 27,095,313 تعهدات 

 327,455,279 14,292,564 17,160,687 296,002,028 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية   47

 مخاطر السيولة وإدارة التمويل    47-3

الظروف العادية والحرجة. ولححد من هذه  تتمثل مخاطر السيولة في املخاطر التي تكمن في عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها تحت  

ار ومراقبة التدفقات  املخاطر، قامت املجموعة بتوفير مصادر تمويل متنوعة باإلضافة إلى قاعدة ودائعه األساسية وإدارة املوجودات مع أخذ السيولة في االعتب

قدية املتوقعة وجود ضمان على درجة عالية من الجودة قد يستخدم لضمان  النقدية املستقبلية ومستوى السيولة بشكل يومي. ويتضمن هذا تقييم التدفقات الن

 التمويل اإلضافي عند الحاجة.
 

جموعة حدود  تحتفظ املجموعة بمحفظة تضم موجودات عالية التداول ومتنوعة يمكن تسييلها بسهولة في حالة توقف غير متوقع للتدفق النقدي. كما لدى امل

بها يمكن استخدامها لتلبية احتياجاته من السيولة. عالوة على ذلك، تحتفظ املجموعة بودائع إلزامية لدى البنوك املركزية. يتم تقييم   للتسهيالت االئتمانية ملتزم

 التحديد.  التركيز على العوامل االستثنائية املتعلقة بالسوق بشكل عام ووضع املجموعة على وجه مراعاةوضع السيولة وإدارتها حسب سيناريوهات مختلفة مع 
 

الثابتة تساعد في تشكيل مصدر ثابت   ودائع املتعاملين إن الجودة العالية ملحفظة املوجودات تضمن توفر السيولة باإلضافة إلى األموال الخاصة باملجموعة و 

 ية. للتمويل. وحتى في الحاالت الصعبة، يمكن للمجموعة الحصول على األموال الضرورية لتغطية احتياجات العمالء والوفاء بمتطلباتها التمويل
 

تواريخ االستحقاق، التي يتم مراقبتها على مدى الفترات الزمنية   تتمثل األداة الرئيسية )عالوة على األدوات األخرى( املستخدمة في مراقبة السيولة في تحليل اختالف

 املتعاقبة ومن خالل العمالت املستخدمة. يتم تقديم توجيهات بشأن التدفق النقدي السلبي املتراكم على مدى الفترات الزمنية املتعاقبة. 
 

 إجراءات إدارة مخاطر السيولة   47-3-1

 ما يلي: التابع للمجموعة، خزينة القسم ب فريق مستقل  عن طريقوتتم مراقبتها التي تنفذها املجموعة داخلًيا لة إلدارة مخاطر السيو تتضمن إجراءات 
 

 بل العمالء؛مراقبة التدفقات النقدية املستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء باملتطلبات. ويشمل ذلك توفير األموال عند استحقاقها أو تمويلها من ق ▪

 االحتفاظ بمحفظة موجودات عالية التداول ويمكن تسييلها بسهولة كضمان في حالة التوقف غير املتوقع للتدفقات النقدية؛  ▪

 مراقبة معدالت سيولة املركز املالي مقابل املتطلبات الداخلية والتنظيمية؛ ▪

 إدارة تركز وسمات استحقاقات حاالت التعرض التمويلية واالستثمارية اإلسالمية؛ و  ▪

 مراقبة معدالت السيولة. ▪
 

 19-جائحة كوفيدإدارة السيولة في ظل 

مع هذا  املصرف املركزي بشكل استباقي    ولقد تعاطىأيًضا على السيولة في األسواق العاملية واإلقليمية.  بظاللها    19-  جائحة كوفيدألقت األزمات املترتبة على تفش ي  

لجميع البنوك املؤهلة وتيسير متطلبات االحتياطي النقدي التنظيمي    بتكلفة صفريةبالنظر إلى تأثيره الواسع على االقتصاد الكلي من خالل توفير تمويل    األمر

السائلة   املوجوداتسيولة )نسبة  ، قام املصرف املركزي بتخفيض الحد األدنى ملعدالت الإجراءات دعم السيولة للعمالءب  الفوائد املتعلقة  إتاحةأجل  للبنوك. من  

 ٪.30لسيولة( بنسبة ا نسبة تغطيةو  املؤهلة
 

 ولقد أخذ البنك باالعتبارالتابعة للبنك ولجنة إدارة السيولة على أساس منتظم مع التركيز بشكل خاص على إدارة السيولة.  طلوبات  وامل  وجوداتتجتمع لجنة امل

خيارات جديدة لتوسيع قاعدة التزاماته )فترات تغيير العملة والعملة( وركز على خطة تمويل سوق رأس املال. يعمل البنك على تعزيز  النظر في  بشكل استباقي  

 على تعزيز عالقات الودائع عبر جميع شرائح العمالء.  الشديدلسيولة الوقائية من خالل توقيت املدفوعات للعمالء إلى جانب التركيز ا
 

 منهجية التمويل  47-3-2

بانتظام اإلدارة  تنوع  ملمراجعة    تجري  لححفاظ على  السيولة والتمويل  التمويل وموقعها  حسب    متعددصادر  مصادر وتتمثل  .  ومقدميها ومنتجاتها ومدتها عملة 

 واملطلوبات املالية.  واألفراد من الشركاتالتمويل هي رأس املال ورأس املال من الدرجة األولى والصكوك الرئيسية وودائع العمالء 
 

 . 1إلصدار الفئة  25رقم للصكوك الصادرة واإليضاح  20رقم واإليضاح  ،إيداعات العمالء بشأن  18رقم راجع اإليضاح 
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 إدارة املخاطر املالية )تتمة(   47

 واملطلوبات تحليل فترات استحقاق املوجودات   47-3-2

 للفترة املتوقع أن يتم فيها تحصيلها أو تسويتها. يحخص الجدول أدناه فترات استحقاق موجودات 
ً
 ومطلوبات البنك التي تم تحليلها وفقا

 

 اإلجمالي   تاريخ استحقاق  ال يوجد سنوات   5أكثر من  سنوات   5من سنة إلى  أشهر إلى سنة   3من  أشهر   3أقل من   2021

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

       املوجودات:  

  28,079,740      -      -      -      -   28,079,740  نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 

   3,303,412      -      -      -   146,900    3,156,512  املستحق من البنوك واملؤسسات املالية 

  186,690,551      -   54,109,512   91,065,527    23,713,848   17,801,664  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

   41,794,357      -   19,746,579    19,526,338   1,694,127    827,313  استثمارات في صكوك 

  1,229,469   1,229,469      -      -      -      -  استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة 

   1,944,838    1,944,838      -      -      -      -  ة مشاريع مشتركاستثمارات في شركات زميلة و 

  1,571,508   1,571,508      -      -      -      -  عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع 

   5,499,123    5,499,123      -      -      -      -  عقارات استثمارية 

  7,474,484      -    10,389    3,582,642    3,480,594   400,859  وموجودات أخرى ذمم مدينة 

  1,494,088   1,494,088      -      -      -      -  ممتلكات ومعدات 

  279,081,570    11,739,026    73,866,480   114,174,507    29,035,469   50,266,088  إجمالي املوجودات 

       

       املطلوبات وحقوق امللكية: 

  205,845,090      -   166,216    26,223,506   105,725,449    73,729,919  ودائع املتعاملين 

   2,583,743      -      -    233,341   500,771    1,849,631  املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية 

   20,562,734      -    83,000   16,780,596      -    3,699,138  صكوك مصدرة 

  8,250,762      -    13,250   1,944,180   2,646,526    3,646,806  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

   374,615      -      -      -    374,615      -    سدادزكاة مستحقة ال

  41,464,626   41,464,626      -      -      -      -  حقوق ملكية

  279,081,570   41,464,626   262,466    45,181,623    109,247,361   82,925,494  إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
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 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية   47

 واملطلوبات )تتمة(تحليل فترات استحقاق املوجودات   47-3-2
 

 اإلجمالي   تاريخ استحقاق  ال يوجد سنوات   5أكثر من  سنوات   5من سنة إلى  أشهر إلى سنة   3من  أشهر   3أقل من   2020

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

       املوجودات:  

  29,205,588      -      -      -      -   29,205,588  نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 

  6,448,591      -      -      -      -   6,448,591  املستحق من البنوك واملؤسسات املالية 

  196,689,031      -   52,917,470   96,894,576   29,101,252   17,775,733  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

  35,354,915      -   15,601,559   16,200,351   3,104,059   448,946  استثمارات في صكوك 

  1,110,962   1,110,962      -      -      -      -  استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة 

  1,939,043   1,939,043      -      -      -      -  ة مشاريع مشتركزميلة و استثمارات في شركات 

  1,391,038   1,391,038      -      -      -      -  عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع 

  5,947,023   5,947,023      -      -      -      -  عقارات استثمارية 

  10,039,628      -   17,009   4,956,161   4,675,341   391,117  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

  1,430,634   1,430,634      -      -      -      -  ممتلكات ومعدات 

  289,556,453   11,818,700   68,536,038   118,051,088   36,880,652   54,269,975  إجمالي املوجودات 

       

       امللكية: املطلوبات وحقوق 

  205,925,218      -   14,628   34,859,114   96,336,147   74,715,329  ودائع املتعاملين 

  13,496,078      -      -   1,125,645   10,633,499   1,736,934  املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية 

  18,744,131      -   4,867,059   11,988,599      -   1,888,473  صكوك مصدرة 

  7,914,633      -   10,532   1,364,888   2,830,346   3,708,867  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

  346,018      -      -      -   346,018      -    سدادزكاة مستحقة ال

  43,130,375   43,130,375      -      -      -      -  حقوق ملكية

  289,556,453   43,130,375   4,892,219   49,338,246   110,146,010   82,049,603  إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

 

 التدفقات النقدية غير املشتقة  47-3-4

. إن املبالغ املوضحة في  2020و 2021ديسمبر  31يحخص الجدول التالي استحقاقات إجمالي التدفقات النقدية للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة كما في 

 إلى إجمال
ً
 ي التدفقات النقدية املتـوقعة.هذا الجدول هي إجمالي التدفقات النقدية التعاقدية، حيث تقوم املجموعة بإدارة مخاطر السيولة الكامنة استنادا

 

من العمالء بالسـداد في أقرب    تتم معاملة املبالغ املسددة التي تخضع لإلخـطار كما لو كان سيتم تـوجيه إخطار على الفـور. إال أن اإلدارة تتوقع عدم مطالبة العديد

 ية املتـوقعة املوضحة من خالل تاريـخ احتفاظ املجموعة بالودائع.، وال يوضح الجـدول التدفقات النقدسدادتاريخ يمكن مطالبة املجموعة فيه بال 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(   47

    )تتمة(مخاطر السيولة وإدارة التمويل   47-3

 )تتمة(  التدفقات النقدية غير املشتقة 47-3-4

 اإلجمالي   سنوات  5  أكثر من سنوات  5 إلى 1من  أشهر إلى سنة  3من  أشهر  3 أقل من 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

2021      

   206,270,322    308,251    21,471,265    84,035,057    100,455,749  ودائع املتعاملين 

   2,592,785      -    943,152    981,083    668,550  املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

   22,049,387    141,626    18,192,002      -    3,715,759  صكوك مصدرة  

   8,250,762    13,251    1,944,180    2,646,526    3,646,805  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

   374,615      -      -    374,615      -    سدادزكاة مستحقة ال

   239,537,871    463,128    42,550,599    88,037,281    108,486,863  إجمالي املطلوبات 

      

      التزامات طارئة:  

   10,313,753    228    385,360    1,126,133    8,802,032  خطابات ضمان  

   1,619,513      -    63,067    344,784    1,211,662  اعتمادات مستندية 

   11,933,266    228    448,427    1,470,917    10,013,694  التزامات مصروفات رأسمالية 

   1,370,121      -    1,312,191    48,105    9,825   االلتزامات الطارئة والتعهداتإجمالي 

  10,023,519    1,519,022    1,760,618    228    13,303,387  
 

 اإلجمالي   سنوات 5 أكثر من سنوات  5 إلى 1من  أشهر إلى سنة  3من  أشهر  3 أقل من 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

2020      

   209,991,486   115,596   26,724,668   73,425,657   109,725,565   ودائع املتعاملين

   13,531,125     -   1,565,181   10,948,900   1,017,044 املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

   20,389,418   5,697,372   12,785,307   1,906,739     - صكوك مصدرة  

   7,914,632   10,531   1,364,888   2,830,346   3,708,867 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

   346,018     -     -   346,018     -   سدادزكاة مستحقة ال

   252,172,679   5,823,499   42,440,044   89,457,660   114,451,476 إجمالي املطلوبات
 

      التزامات طارئة:  

   13,362,142   544   353,084   1,225,210   11,783,304 خطابات ضمان  

   1,480,532     -   167,075   290,162   1,023,295 اعتمادات مستندية 

 12,806,599   1,515,372   520,159   544   14,842,674   

   1,090,986     -   1,081,651     -   9,335 التزامات مصروفات رأسمالية 

   15,933,660   544   1,601,810   1,515,372   12,815,934 إجمالي االلتزامات الطارئة والتعهدات
 

التمويلية واالستثمارية  كافة املطلوبات ولتغطية االلتزامات القائمة تشتمل على النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية واملوجودات    املتاحة الستيفاءإن املوجودات  

 اإلسالمية واالستثمارات األخرى بالقيمة العادلة والبنود قيـد التحصيل. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

                 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  47

 مخاطر السوق   47-4

تؤدي قيمة األدوات املالية في دفاتر املجموعة إلى خسارة بسبب التغيرات في ظروف السوق املستقبلية. تتحمل املجموعة مخاطر  مخاطر السوق هي مخاطر أن  

وق  لية من مخاطر السالسوق في سعيها لتحقيق أهدافها االستراتيجية والتجارية. تسعى املجموعة في الغالب وراء الفرص في السوق التي تعرض نفسها للفئات التا

 والتي تتم إدارتها ومراقبتها بنشاط:  -

 ؛ وتقلب معدالت الربح والتغيرات في هوامش االئتمان  ،منحنيات العائد بسبب التغيرات في مستوى وانحدار مخاطر معدل الربح: الخسائر في القيمة ▪

 ؛ واألسعار ا جلة وتقلبات أسعار العمالتمخاطر الصرف األجنبي: الخسائر في القيمة بسبب التعرض للتغيرات في األسعار الفورية  ▪

 

 :من بين أمور أخرى   ،يتم تطبيق عمليات حوكمة واسعة على أنشطة املخاطرة في السوق. يشمل إطار الحوكمة هذا  ،ملجموعةباكجزء من إطار عمل إدارة املخاطر  

باملجموعة على مجموعة من حدود املخاطر مع إجراءات طلوبات وامل وجوداتجلس اإلدارة ولجنة املاملنبثقة عن م مخاطر االمتثال والحوكمةموافقة لجنة  ▪

 ؛املراقبة واإلبالغ والحد من التجاوزات املناسبة

 ؛التقييم املستقل لألدوات املالية في دفتر التداول وقياس مخاطر السوق  ▪

 و ؛مجموعة شاملة من السياسات واإلجراءات والحدود ▪

، والقيمة  وإجمالي وصافي املراكز املفتوحة  ،مثل حساسيات املخاطر  -س املخاطر املناسبة ألنشطة التداول ذات الصلة  مراقبة مجموعة واسعة من مقايي ▪

 وحدود وقف الخسارة.املعرضة للمخاطر 
 

 مخاطر هامش الربح    47-4-1

 للشريعة اإلسالمية، ال تقدم معدالت    ودائع املتعاملين ال تتعرض املجموعة بصورة جوهرية ألية مخاطر تتعلق بإعادة تسعير  
ً
للمودعين أو  ألن املجموعة، طبقا

ند إلى مبدأ املضاربة الذي . إن العائد املستحق للمودعين وأصحاب حسابات االستثمار يستمتفق عليها مسبًقا  تعاقديه  ات عائدألصحاب حسابات االستثمار  

املوجودات املشتركة والوكالة محفظة  محفظة املضاربة و يوافق بموجبه املودعون وأصحاب حسابات االستثمار على املشاركة في األرباح أو الخسائر التي تحققها  

 لدى املجموعة خالل فتـرة معينة.
 

 

 مخاطر معدل الربح  47-4-2

احتمال تأثير التغيرات في معدل الربح على الربحية املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات املالية. تتعرض املجموعة ملخاطر معدل تنتج مخاطر معدل الربح من  

عادة تسعيرها في  حقاقها أو إالربح نتيجة للتباين أو لوجود فجوات في مبالغ املوجودات واملطلوبات واألدوات املالية خارج امليزانية العمومية والتي يحين موعد است

 فتـرة معينة. تقوم املجموعة بإدارة هذه املخاطر من خالل استراتيجيات إدارة املخاطر.
 

يمة الدفترية لألداة املالية.  يتمثل معدل الربح الفعلي )لألداة املالية ذات الطبيعة النقدية في املعدل الذي عندما يستخدم في احتساب القيمة الحالية ينتج عنه الق

بالتكلفة املطفأة واملعدل الحالي لألداة املالية ذات السعر امل  يمثل تغير أو األداة املسجلة هذا املعدل املعدل التاريخي لألداة املالية ذات السعر الثابت املسجل 

 بالقيمة العادلة. 
 

ات األخرى ثابتة، كما هي مدرجة ضمن بيان األرباح أو الخسائر  يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات املعقولة في معدالت الربح، مع بقاء كافة املتغير 

 املوحد للمجموعة.
 

 
ً
 إلى معدل الربح املتغير  تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر املوحد في تأثير التغيرات املفترضة في معدالت الربح على صافي اإليرادات لسنة واحدة، استنادا

 . 2020و 2021ديسمبر  31ير التجارية املحتفظ بها في للموجودات واملطلوبات املالية غ
 

 الزيادة في   العملة

 نقاط األساس

2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

 202.212 178,690 50 حساسية صافي إيرادات الربح

 

 



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 
 

 90 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

                 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  47

   )تتمة(مخاطر السوق   47-4

 مخاطر صرف العمالت األجنبية  47-4-3

 . يتضمن الجدول أدناه األدوات املالية للمجموعة بقيمها الدفترية ومصنفة حسب العملة.2020و  2021ديسمبر  31يحخص الجدول التالي تعرض املجموعة ملخاطر صرف العمالت األجنبية كما في 
 

 الدوالر األمريكي  الدرهم اإلماراتي  

دول مجلس التعاون  

 اإلجمالي  عمالت أخرى  اليورو اإلسترليني الجنيه  الخليجي األخرى 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2021

        املوجودات املالية: 

  28,079,740    550,377   105      -      -   350   27,528,908  نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

   3,303,412    307,479   5,619    2,793    122,827    1,628,185    1,236,509  البنوك واملؤسسات املالية املستحق من 

  186,690,551    5,029,016   19,492   32,635    1,585,398    43,334,037    136,689,973  موجودات مالية تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

   41,794,357    1,761,846      -      -      -    40,032,511      -  استثمار في صكوك

   1,229,469   16,144      -      -   123,693    756,960   332,672  استثمارات أخرى بالقيمة العادلة

   6,962,474   270,353    118,481      -    616,089    2,297,646    3,659,905  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

   268,060,003    7,935,215    143,697    35,428    2,448,007   88,049,689   169,447,967  اإلجمالي 

        

        املطلوبات املالية: 

  205,845,090    5,753,542    2,009,228   323,215    22,347,119   16,425,220   158,986,766  ودائع املتعاملين

   2,583,743    706,266   11,611   4,158      -    1,363,417    498,291  املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية 

   20,562,734    151,417      -      -      -    20,411,317      -  صكوك مصدرة  

   8,452,284    436,259    114,692    12,637    283,121    3,170,870    4,434,705  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

   237,443,851    7,047,484    2,135,531    340,010    22,630,240    41,370,824    163,919,762  اإلجمالي 

        

   30,616,152    887,731  ( 1,991,834)  ( 304,582)  ( 20,182,233)   46,678,865    5,528,205  املبلغ الصافي داخل امليزانية العمومية

     -   21,489    1,847,245   324,356    18,037,359  ( 22,310,802)    2,080,353  تعهدات أحادية لشراء/بيع العمالت

   30,616,152    909,220  ( 144,589)   19,774  ( 2,144,874)    24,368,063    7,608,558  طويل/)قصير( األجل  –املركز املالي للعملة 
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 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

                 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  47

   )تتمة(مخاطر السوق   47-4

 )تتمة(مخاطر صرف العمالت األجنبية  47-4-3

 

 الدوالر األمريكي  الدرهم اإلماراتي  

مجلس التعاون  دول 

 اإلجمالي  عمالت أخرى  اليورو الجنيه اإلسترليني  الخليجي األخرى 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2021

        املوجودات املالية: 

   29,205,588   449,320     -     -     -   85,481   28,670,787 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

  6,448,591   350,934   109,951   33,724  1,114,537  4,522,586   316,859 املستحق من البنوك واملؤسسات املالية 

   196,689,031  4,950,750   21,112   32,931  1,533,889   55,773,638   134,376,711 موجودات مالية تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

   35,354,915  1,523,260     -     -     -   33,831,655     - استثمار في صكوك

  1,110,962   12,592     -     -   100,633   658,143   339,594 استثمارات أخرى بالقيمة العادلة

  9,413,151   217,265   175,321     -   298,100  3,387,295  5,335,170 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

   278,222,238  7,504,121   306,384   66,655  3,047,159   98,258,798   169,039,121 اإلجمالي 

        

        املطلوبات املالية: 

   205,925,218  5,896,344  2,271,260   434,457   17,955,049   27,338,582   152,029,526 ودائع املتعاملين

   13,496,078   401,691   5,711   20,047     -  8,186,541  4,882,088 املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية 

   18,744,131   167,750     -     -     -   18,576,381     - صكوك مصدرة  

  8,094,409   334,077   56,868   12,807   196,591  3,345,280  4,148,786 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

   246,259,836  6,799,862  2,333,839   467,311   18,151,640   57,446,784   161,060,400 اإلجمالي 

        

   31,962,402   704,259 (2,027,455) ( 400,656) ( 15,104,481)   40,812,014  7,978,721 املبلغ الصافي داخل امليزانية العمومية

   102,283   21,530  1,988,035   397,233  7,762,289 ( 10,401,163)   334,359 لشراء/بيع العمالتتعهدات أحادية 

   32,064,685   725,789 ( 39,420) ( 3,423) (7,342,192)   30,410,851  8,313,080 طويل/)قصير( األجل  –املركز املالي للعملة 
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                 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  47

   )تتمة(مخاطر السوق   47-4

    )تتمة(مخاطر صرف العمالت األجنبية  47-4-3

 اإليرادات وحقوق امللكيةتأثير تقلبات مختلف أسعار العمالت على صافي  –تحليل الحساسية 

في   التالي مدى تعرض املجموعة ملخاطر العمالت  النقدية   2020و   2021ديسمبر    31يوضح الجدول  التجارية وتدفقاتها  النقدية غير  من موجوداتها ومطلوباتها 

ثبات كافة املتغيرا التحليل لححركة املحتملة املعقولة في سعر العمالت األجنبية مقابل الدرهم اإلماراتي، مع  أو املتوقعة. تم إجراء هذا  بيان األرباح  في  ت األخرى 

العادلة للموجودات واملطلوبات املالية غير التجارية التي تأثرت بتقلبات أسعار العمالت( وحقوق امللكية )بسبب التغير  الخسائر املوحد )بسبب التغيرات في القيم  

لخسائر  في بيان األرباح أو افي القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع بالعملة األجنبية(. توضح القيمة السالبة في الجدول احتمال حدوث صافي انخفاض  

راءات التي قد تتخذها املوحد وبيان حقوق امللكية املوحد، بينما توضح القيمة املوجبة احتمال حدوث صافي زيادة. إن تحليل الحساسية ال يضع في االعتبار اإلج

 املجموعة لححد من تأثير مثل هذه التغيرات.
 

 األرباح أو الخسائر   التأثير على األرباح أو الخسائر التأثير على الزيادة في سعر العملة   العملة

  )%( 2021 2020 

 ألف درهم   ألف درهم    
    

   608,217   487,361 2+ الدوالر األمريكي 

 (68)   395 2+ الجنيه اإلسترليني 

 ( 788) ( 2,892) 2+ اليورو 

    
 

في سعر   النقص العملة

 العملة 

 األرباح أو الخسائر   التأثير على األرباح أو الخسائر التأثير على

  )%( 2021 2020 

 ألف درهم   ألف درهم    
    

 (608,217) ( 487,361) 2- الدوالر األمريكي 

   68 (395) 2- الجنيه اإلسترليني 

   788   2,892 2- اليورو 

    
 

 

 االستثمار األجنبي    48-4-4

الخارجية، ولذلك فهي معرضة لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية املستخدمة لتحويل اإليرادات إلى لدى املجموعة إيرادات مسجلة في شركاتها التابعة  

 عملة العرض لدى املجموعة، وهي درهم اإلمارات العربية املتحدة.
 

 ألسعار    2020و  2021ديسمبر    31في  يوضح الجدول أدناه التغير في األرباح قبل الضريبة وحقوق امللكية في حال تحويل نتائج السنتين املنتهيتين  
ً
إلى الدرهم وفقا

راءات التي قد تتخذها  الصرف بعد تعديلها حسب التغيرات املفترضة أدناه، مع بقاء كافة املتغيرات األخرى ثابتة. إن تحليل الحساسية ال يضع في االعتبار اإلج

 املجموعة لححد من تأثير مثل هذه التغيرات. 

 الزيادة في  العملة 

 سعر العملة  

 التأثير على

 األرباح أو الخسائر 

التأثير على حقوق  

 امللكية 

 التأثير على 

 األرباح أو الخسائر 

التأثير على حقوق  

 امللكية

 % 2021 2021 2020 2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

   30,129   4,196   30,371    3,455  5+ الروبية الباكستانية 

   5,890   279  6,363    482  5+ الجنيه املصري 
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                 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  47

   )تتمة(مخاطر السوق   47-4

    )تتمة(االستثمار األجنبي  47-4-4

 النقص في   العملة 

 سعر العملة  

 التأثير على

 األرباح أو الخسائر 

التأثير على حقوق  

 امللكية 

 التأثير على 

 األرباح أو الخسائر 

التأثير على حقوق  

 امللكية

 % 2021 2021 2020 2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

 ( 26,219) ( 3,796) (26,435) (3,126) 5- الروبية الباكستانية 

 ( 5,327) ( 253) ( 5,757) (436) 5- الجنيه املصري 
 

 مخاطر أسعار األسهم      47-4-5

ة فردية. تنتج  تتمثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة أسعار األسهم بصور 

 التجارية من محفظة املجموعة االستثمارية. مخاطر أسعار األسهم غير 
 

  31كما في  الدخل الشامل ا خرفيما يلي التأثير على حقوق امللكية )نتيجة التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكيـة املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 ت األسهم، مع بقاء كافة املتغيرات األخرى ثابتة: ( بسبب التغيرات املتوقعة بصورة معقولة في مؤشرا 2020و 2021ديسمبر 

 التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى  التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى  التغير في مؤشرات السوق   مؤشرات السوق  

 % 2021 2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

   2,883   4,248 %5+ سوق دبي املالي

   1,808   2,144 %5+ لألوراق املالية سوق أبوظبي

   1,475   2,556 %5+ بورصة البحرين 

   3,549   5,242 %5+ أخرى 
 

نتيجة التغير في أسعار السوق غير املدرجة/ تقييم األدوات املالية كما في تاريخ التقرير،   3٪ في القيمة العادلة لألدوات املالية ضمن املستوى  5إن الزيادة بنسبة  

 مليون درهم(.  45.9:  2020مليون درهم ) 48.4 املوجودات املنسوبة للبنك بمبلغ ليؤدي إلى زيادة صافيكان 

 

 املخاطر التشغيلية  47-5

 ة.مليات الداخليتتمثل املخاطر التشغيلية في التعرض املحتمل ألضرار مالية أو أضرار أخرى ناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو خطأ في الع
 

الوحدات في األقسام املختلفة لدى املجموعة والتي ر بوضوح مهام ومسؤوليات األفراد/قامت املجموعة بوضع إطار مفصل للمخاطر التشغيلية. يحدد هذا اإلطا

قبتها وإدارتها واإلبالغ عنها  تقوم بتنفيذ املهام املختلفة املتعلقة بإدارة املخاطر التشغيلية. يضمن إطار إدارة املخاطر التشغيلية تحديد املخاطر التشغيلية ومرا

وتنظيم العمليات وإعداد قاعدة بيانات لحخسائر وتحديد مؤشرات املخاطر الرئيسية وتحليل   بشكل سليم. تشتمل العناصر الرئيسية لهذا اإلطار على تخطيط

 املخاطر وإعداد التقارير حول إدارة املخاطر. 
 

 نظام تتبع املخاطر التشغيلية لتتبع أحداث املخاطر التشغيلية التي تتعرض لها. يحتفظ النظام ببيانات خسائر التش  تستخدم
ً
  ألكثر من غيل  املجموعة حاليا

 طر االحتيال. خمس سنوات. كما يمكن لهذا النظام تسجيل مؤشرات املخاطر الرئيسية والتقييم الذاتي ملراقبة املخاطر والتقييم الذاتي لسيناريوهات مخا
 

 نظام ، على نظام تتبع املخاطر التشغيليةعالوة 
ً
 ابية.   في جميع األنشطة الرق إطار الحوكمة املركزيةيطبق البنك أيضا

 

عن الوحدة التي يخضع كل منتج جديد ملراجعة املخاطر وإجراءات املوافقة املطلوبة حيث يتم تحديد وتقييم كافة املخاطر ذات الصلة من قبل أقسام مستقلة  

 لعمليات مشابهة. إن وحدات األعمال والدعم مسؤولة
ً
عن إدارة مخاطر العمليات   تعرض املنتج وتتعرض للمخاطر. تخضع التعديالت على املنتجات الحالية أيضا

لخاصة بها. تتم  في مجاالتها الوظيفية ذات الصلة. تعمل الوحدات ضمن إطار إدارة املجموعة للمخاطر التشغيلية وتضمن إدارة املخاطر في وحدات األعمال ا

ظمة وإجراءات محكمة ملراقبة وضع املعامالت والوثائق ذات العمليات اليومية إلدارة املخاطر التشغيلية من خالل تطبيق نظام شامل للرقابة الداخلية مدعم بأن

 الصلة باإلضافة تطبيق اإلجراءات الرئيسية املتعلقة بالنسخ االحتياطية وأعمال التخطيط املتعلقة بحاالت الطوارئ.  
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 ية )تتمة(                إدارة املخاطر املال 47

 مخاطر السمعة  47-6

، دهور السمعةمخاطر السمعة هي مخاطر الخسارة املحتملة لألرباح واإليرادات املستقبلية أو خسارة القيمة السوقية أو نقص املعروض من السيولة بسبب ت

صورة سلبية    من نشرتنشأ مخاطر السمعة    وقدويشمل أيًضا تهديد قيمة العالمة التجارية ملؤسسة مالية.    .  االمتثال للشريعةالسمعة املتعلقة بمدى  بما فيها  

دارة املخاطر ضمان اإلدارة املناسبة إل عنها و   تضمن نشر صورة إيجابيةاملجموعة تدابير    تتضمنبين العمالء أو املساهمين أو الدائنين أو الجمهور.  بشكل قوي  

 طر السمعة. مخا بشأن الشاملة 

 

 مخاطر التنظيم / االمتثال   47-7

. لدى املجموعة وظيفة  مخاطر التنظيم / االمتثال هي مخاطر السمعة و / أو الخسائر املالية بسبب عدم االمتثال للقوانين أو اللوائح أو العقوبات املعمول بها

الالزمتين لفرض ومراقبة االمتثال على نطاق واسع للمجموعة. يتضمن ذلك االمتثال للقوانين واللوائح املعمول بها عبر   والصالحيةمع التفويض  ،امتثال مستقلة

 الواليات القضائية املختلفة التي تعمل فيها املجموعة باإلضافة إلى تلك الخاصة بـ

 . اليورو / الدوالرمراكز املقاصة 
 

وقانون االمتثال الضريبي لححسابات الخارجية    العقوبات ومكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب  املجاالت الرئيسية مثلسياسات االمتثال التي تغطي  

سات من تم دعم هذه السياومعايير اإلبالغ املشتركة  قابلة للتطبيق على مستوى املجموعة ويتم استكمالها عند الضرورة ملعالجة أي املتطلبات املحلية الفريدة. ي

االمتثال ملتطلبات   في  للمساعدة  بها  املرتبطة  التحقيق  ا لية وفرق  الفحص واملراقبة  أنظمة  تمويل اإلرهابخالل  األموال ومكافحة    العقوبات ومكافحة غسل 

فير ضمانات بشأن فعالية الضوابط. يتم توفير وقانون االمتثال الضريبي لححسابات الخارجية ومعايير اإلبالغ املشتركة  . يتم إجراء مراقبة االمتثال املستقلة لتو 

 لرئيسية. التدريب اإللزامي على االمتثال لجميع املوظفين ذوي الصلة في كل من التحضير ودورًيا بعد ذلك للمساعدة في ضمان االمتثال للمتطلبات ا

 

 مخاطر عدم االمتثال الشرعي  47-8

 ملعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادر عن الهيئة الشرعية العليا للبنك املركزي لدولة اإلمارات العرب
ً
أبريل  21بتاريخ ية املتحدة امتثاال

أعلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية هي مية. عن التزام البنك بمبادئ الشريعة اإلسال  ول فإن مجلس إدارة البنك )"املجلس"( هو املسؤول األ  ، )"املعيار"( 2021

   واملخاطر الشرعية.  سلطة في البنك من منظور الحوكمة الشرعية

املخاطر واالمتثال من املتوقع أن يكون مجلس اإلدارة على دراية بمخاطر عدم االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية وتأثيرها املحتمل على البنك. تقوم لجنة 

وع من تابعة ملجلس اإلدارة باإلشراف على إدارة مخاطر عدم االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية وتراقبها، وتضع الضوابط فيما يتعلق بهذا النوالحوكمة ال

أن  االمتثال والحوكمة جب على لجنة املخاطر و كما ي  ومن خالل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية بالبنك. لجنة الرقابة الشرعية الداخليةاملخاطر، بالتشاور مع 

ن البنك من قياس وتقييم مخاطر عدم االمتثال للشريعة واإلبالغ عنها. يجب تقديم التقارير في الوقت املناسب إتضمن 
ّ
لى مجلس توافر نظام معلومات يمك

   . اإلدارة واإلدارة العليا، بصيغ مناسبة الستخدامها وفهمها

 : تشمل وهي عن بعضها، مستقلة الثالثة الدفاع خطوط تراعي منهج فعالة ية داخل شرعية رقابة لدى البنك  يكون  أن  يجب

 تنفيذ أجل من الشرعية الداخلية، الرقابة لجنة من تعتمد وضوابط واضحة، ولوائح إجراءات يضع أن  الذي يجب األعمال خط وهو األول  الدفاع خط ▪

 األوقات، جميع في اإلسالمية تلتزم بالشريعة بطريقة األعمال

 املتعلقة بالشريعة منها االمتثال الشرعي واملخاطر الشرعية.  والتي تتولى الوظائف الداخلية، الشرعية الرقابة إدارة في املمثل الثاني الدفاع خط  ▪

االمتثال وتعرض تقاريرها على لجنة الرقابة الشرعية  ومراقبة التدقيق الشرعي التي تتولى الداخلي الشرعي التدقيق إدارة في املتمثل الثالث الدفاع خط ▪

 الداخلية. 
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 إدارة رأس املال 48

 أهـداف إدارة رأس املال 48-1

 مبين في "حقوق امللكية" في بيان املركز املالي املوحد: فيما يلي أهداف املجموعة من إدارة رأس املال، وهو مفهوم أشمل مما هو 
 

 االلتزام بمتطلبات رأس املال املوضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي؛  ▪

 ملبدأ االستمرارية وزيادة العائدات للمساهمين؛ و  ▪
ً
 املحافظة على قدرة املجموعة على االستمرار وفقا

 املال لدعم تطوير أعمال املجموعة. االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس ▪
 

 رأس املـال النظامي  48-2

للمجموعة. تخ املال  يحدد ويراقب متطلبات رأس  الذي  املركزي  املتحدة  العربية  اإلمارات  للمجموعة هي مصرف  الرئيسية  التنظيمية  الجهة  ضع املجموعة إن 

 والعمليات البنكية ألقسام البنك لإلشراف املباشر من قبل الجهات التنظيمية املحلية املعنية.  
 

 :إلى الفئات التاليةرأس املال النظامي للمجموعة   ينقسم

واألرباح املحتجزة واحتياطي تحويل العمالت   واالحتياطي العام  واالحتيـاطي القانوني  املدفوع بالكامل  ، الذي يشمل رأس املاللألسهم العاديةالشق األول   ▪

 لبازل  التعديـالت التنظيمية  تشتمل  واحتياطي القيمة العادلة لالستثمار.  
ً
الضريبية املؤجلة واالستثمارات   وجوداتوالتي تشمل استقطاعات امل،  3طبقا

 ؛واملالية وخصومات أخرى  البنكية في الكيانات 

وبعض الحصص   نود أخرى تشمل أدوات الشق األول من رأس املالالشق األول من رأس املال الذي يتضمن الشق األول لألسهم العادية باإلضافة إلى ب ▪

 غير املسيطرة في الشركات التابعة؛ و

 واملطلوبات الثانوية املؤهلة.   الشق الثاني من رأس املال، الذي يشمل مخصص انخفاض القيمة الجماعي  ▪
 

ذات   البنوك املحليةوبالتالي فهو مطالب بالحفاظ على احتياطي    ،2018ديسمبر    31خالل السنة املنتهية في    ذات أهمية نظاميةتم االعتراف بالبنك كبنك محلي  

 ٪.2.5بنسبة  هامش حماية رأس املال٪ باإلضافة إلى 0.5بنسبة  األهمية النظامية
 

لبازل   البنك املركزي  للوائح  في    ،3وفًقا   احت13.5هو    2021سمبر  دي  31فإن الحد األدنى ملتطلبات رأس املال كما 
ً
٪  2.5ياطي حفظ رأس املال بنسبة  ٪ شامال

نسبة  ُيسمح للبنوك باالستفادة من    ،2021ديسمبر    31حتى    2021مارس   15اعتباًرا من    ،٪ ومع ذلك0.5بنسبة    ذات األهمية النظامية  البنوك املحليةاحتياطي  و 

كجزء من التدابير املعتمدة  ،٪ دون عواقب رقابية 100 هامش البنوك املحلية ذات األهمية النظامية بنسبة ٪ واستخدام 60بحد أقص ى  مصد حماية رأس املال

التعامل مع أزمة فيروس كورونا. عالوة على ذلك البنوك على  البنك املركزي اإلماراتي ملساعدة  حاسبية  أصدر املصرف املركزي توجيهات بشأن األحكام امل  ،من 

. يسمح التصفية االحترازية للبنوك بإضافة زيادات في مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة للمعيار 2021أبريل    22ترتيب انتقالي بتاريخ    -ومتطلبات رأس املال  

 سنوات.  5ي واالنتقال إلى رأس املال التنظيم 2020ديسمبر    31اعتباًرا من  ،2و  1املرحلة  ،9الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
 

ن املخاطر موجودات املجموعة مرجحة باملخاطر بناء على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية التي تنطوي عليها. تتضمن مخاطر االئتما وتعتبر

املدرجة وغي  املالية  املراكز  في  الخسائر  بأنها مخاطر  السوق  تعريف مخاطر  يتم  بها.  املدرجة  العمومية وغير  امليزانية  في  العمومية  املدرجة  امليزانية  في  املدرجة  ر 

اطر السلع. والناشئة عن الحركة في أسعار السوق وتتضمن مخاطر معدل الربح ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية ومخاطر التعرض في حقوق امللكية ومخ

ة أو غير الناجحة أو عن األخطاء البشرية أو تعطل األنظمة أو  ويتم تعريف املخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناتجة عن العمليات الداخلية غير الكافي

 عن األحداث الخارجية. 
 

 ملتطلبات مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 
ً
والدعامة األولى من    تتبع املجموعة منهج موحد ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية، وفقا

 . 3نظام بازل 
 

 إلى توجيهات لجنة بازل ومصرف اإلمارات   وتستخدممراقبة كفاية رأس املال واستخدام رأس املال النظامي بصورة منتظمة  ب  تقوم إدارة البنك
ً
أساليب استنادا

 العربية املتحدة املركزي.  
 

 تخضع األهداف والسياسات والعمليات للمراجعة املستمرة من اإلدارة ويتم تحديثها عند االقتضاء. 
 

 لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.  3البنك باحتساب معدالت نظام بازل قام 
ً
 وإعداد تقارير بشأنها وفقا
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  )تتمة(إدارة رأس املال  48

 معدل كفاية رأس املال  48-3

 للوائح مصرف اإلمـارات العربية املتـحد 3وبازل  2فيما يلي معدل كفاية رأس املال بموجب بازل 
ً
 ة املركزي: وفقا

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

   الشق األول من حقوق امللكية العادية

   7,240,744   7,240,744 رأس املال 

   13,784,668   13,784,668 احتيـاطيات أخرى 

   8,414,214   9,756,512 األرباح املحتجزة 

 ( 1,176,707) (1,313,911) خسائر صرف العمالت املؤجلة املتراكمة   

 ( 1,102,451) ( 1,001,532) احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

   27,340     - تسوية مرحلية للتصفية االحترازية

 (219,205) ( 151,409) غير امللموسة وجوداتامل

 ( 40,442) ( 49,980) موجودات الضريبة األجلة 

   26,928,161 28,265,092 إجمالي الشق األول من حقوق امللكية العادية 

 
  

   الشق األول من رأس املال اإلضافي 

 11,937,250   8,264,250 صكوك من الشق األول  

 11,937,250   8,264,250 إجمالي الشق األول من رأس املال اإلضافي 

 38,865,411 36,529,342 إجمالي الشق األول من رأس املال  

 
 

 

   الشق الثاني من رأس املال

 2,561,671 2,609,121 مخصص جماعي النخفاض القيمة  

 2,561,671 2,609,121 من رأس املال   الثانيإجمالي الشق 

 41,427,082 39,138,463 مجموع قاعدة رأس املال

 
 

 

   املوجودات املرجحة باملخاطر

   204,933,644 208,729,673 مخاطر االئتمان 

   2,582,249   3,099,642 مخاطر السوق 

 16,564,437 16,990,931 املخاطر التشغيلية

 224,080,330 228,820,246 إجمالي املوجودات املرجحة باملخاطر 

   

   معدالت رأس املال 

 ٪18.5 %17.1 معدل كفـاية رأس املال 

 ٪17.3 %16.0 معدل الشق األول من رأسمال  

 ٪12.0 %12.4 معدل الشق األول من حقوق امللكية العادية
 

 

والتوجيهات ذات الصلة معيار توفر رأس املال    بعد الوضع باالعتبار تأثير توزيعات األرباح املقترحة كما يقتض ي   2021تم احتساب معدل كفاية رأس املال لسنة  

 مـارات العربية املتـحدة املركزي. الصادرة من مصرف اإل 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 االقتصادي املوجهة خطة الدعم  49

أعلن البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة عن   ،( بشكل فعال19-كوفيد)  املستجدمن أجل معالجة التداعيات والعواقب االقتصادية لفيروس كورونا  

هي تسهيالت سيولة مضمونة    صفرية التكلفةت  املركزي لجميع البنوك تسهيال   وفر املصرف  ،شامل. كجزء من البرنامج   خطة الدعم االقتصادي املوجهةبرنامج  

ومتعاملي البنك الفوائد لعمالئها. تضمن البرنامج توفير إعفاء مؤقت للعمالء من سداد األقساط على التسهيالت غير املسددة لجميع عمالء القطاع الخاص    لنقل

 املتضررين.  األفراد
 

صفرية تسهيالت  الاعتمد مصرف اإلمارات املركزي نهج التخفيض التدريجي لصندوق    ، دولة اإلمارات العربية املتحدةالقوي الذي شهده اقتصاد  التعافي    وفي ضوء  

٪.  50نسبة  مع استمراره ب  ،لتأجيالت املؤقتةفيما يتعلق با202ديسمبر    31بحلول  ثم بشكل كلي    2021٪ بحلول سبتمبر  50  تم تخفيضه بنسبةوبالتالي    التكلفة

 . ةتسهيالت الصرف الجديدل
 

 .صفرية التكلفةتسهيالت المن  السدادولم يكن لدى البنك أي مبلغ مستحق  السدادانتهت صالحية جميع عمليات تأجيل  ،2021ديسمبر   31كما في 

 

 املوافقة على املبالغ املؤجلة واألرصدة القائمة 49-1

 الجدول يقدم 
ً

 واملستهلكين. متعاملي البنك من الشركاتلتكوين األقساط املؤجلة من قبل التالي تحليال
 

  

مجموع األقساط  

 املؤجلة 

التعرض املتعلق  

 عدد العمالء  بالتأجيالت املعتمدة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

     2021ديسمبر   31

   248   27,797,779   9,122,976  متعاملي البنك من األفراد 

   54,766   3,859,122   571,963  متعاملي البنك من الشركات

   55,014   31,656,901   9,694,939  املجموع
 

 ملصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي في إطار التوجيهات املشتركة  خطة الدعم االقتصادي املوجهةتحليل تجميع   49-2

 ملتطلبات  
ً
قام البنك بتقسيم   ، (2021نوفمبر    11)ُمحدثة في    2021أبريل    15  عن مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي بتاريخ  اإلرشادات املشتركة الصادرةوفقا

 إلى مجموعتين على النحو التالي: سدادتأجيل ال املستفيدينعمالئه 
 

بما يتجاوز مشكالت السيولة ويتأثرون مؤقًتا وبشكل معتدل بأزمة   ،يواجهوا تغييرات كبيرة في جدارة االئتمان الخاصة بهم: العمالء الذين ال ُيتوقع أن  1املجموعة  

العمالء19-كوفيد لهؤالء  بالنسبة  ال  ،.  تأجيل  أن  للتسهيالت بشكل جوهري.    ،فعال  سدادُيعتقد  القيمة االقتصادية  تتأثر  أن  ُيتوقع  سيبقى هؤالء و وبالتالي ال 

 أيهما أقصر.  ،فترة ضائقتهمأو  ،على األقل طوال مدة األزمة  ،9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  وفقالعمالء في املرحلة الحالية 
 

. سدادالسيولة التي سيتم معالجتها عن طريق تأجيل ال  أمور باإلضافة إلى    ،ية االئتمان  تهمغييرات جوهرية في جدار املجموعة الثانية: العمالء املتوقع أن يواجهوا ت

في مخاطر االئتمان    ويتوفر  ،بالنسبة لهؤالء العمالء املالية رقم  تدهور كاف  التقارير  البنك مراقبة  و .  9لالنتقال من املرحلة وفق املعيار الدولي إلعداد  يواصل 

 م القدرة على سداد أي من التزاماتهم عند استحقاقها. خاصة املؤشرات على عدب و  ،الجدارة االئتمانية لهؤالء العمالء
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 خطة الدعم االقتصادي املوجهة )تتمة(  49

 )تتمة(  ملصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي في إطار التوجيهات املشتركة  خطة الدعم االقتصادي املوجهةتحليل تجميع   49-2

 الجدول أدناه يقدم 
ً

 :السدادستفيدون من تأجيل امللألرصدة القائمة والخسائر االئتمانية املتوقعة للعمالء  تحليال
 

 املجموع 2املجموعة  1املجموعة   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

     2021ديسمبر   31

     متعاملي البنك من الشركات

   27,797,779    6,742,645    21,055,134   التعرضات

 (803,764)  ( 478,647)  (325,117)   الخسائر االئتمانية املتوقعة

   26,994,015    6,263,998    20,730,017   صافي التعرض القائم

 

 املجموع 2املجموعة  1املجموعة   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

     2021ديسمبر   31

     متعاملي البنك من املستهلكين 

   3,859,122    835,171   3,023,951   التعرضات

 ( 383,925)  (352,226)  (31,699)   الخسائر االئتمانية املتوقعة

   3,475,197    482,945    2,992,252   صافي التعرض القائم
 

 

 

 

     املجموع

   31,656,901    7,577,816    24,079,085   التعرضات

 ( 1,187,689)  ( 830,873)  (356,816)   الخسائر االئتمانية املتوقعة

   30,469,212    6,746,943    23,722,269   صافي التعرض القائم

 

 التعرض عند التعثـرمقدار الحركة في   49-3

 : السدادللعمالء املستفيدين من تأجيل  2020ديسمبر  31منذ  عند التعثر مقدار التعرضفيما يلي تحليل إلجمالي التغييرات في 

 املجموع 2املجموعة  1املجموعة   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

     2021ديسمبر   31

   36,418,225    5,287,319    31,130,906   2021يناير  1التعرض عند التعثر كما في 

   167,007    167,007     -   تمويل جديد الزيادة بسبب 

 (4,928,331)  ( 1,595,204)  ( 3,333,127)   حركات أخرى 

   31,656,901    3,859,122    27,797,779   2021ديسمبر  31التعرض عند التعثر كما في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 خطة الدعم االقتصادي املوجهة )تتمة(  49
 

 االنتقال بين املراحل  49-4

 :السدادللعمالء املستفيدين من تأجيل  2020ديسمبر  31منذ  لالنتقال بين املراحلفيما يلي تحليل 

 املجموع  3املرحلة   2املرحلة   1املرحلة   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     متعاملي البنك من الشركات

   31,130,906    43,007    6,943,498    24,144,401  2021 يناير 1 التعرض عند التعثر كما في

    -    147,569    3,620,114  (3,767,683)  مراحل أخرى من املرحلة األولى إلى  منقول 

    -    1,309,081  (1,309,081)     -  مراحل أخرى من املرحلة الثانية إلى  منقول 

 ( 3,333,127)  (571,534)  ( 808,815)  ( 1,952,778)  حركات أخرى 

   27,797,779    928,123    8,445,716    18,423,940  2021ديسمبر  31التعرض عند التعثر كما في 
 

 املجموع  3املرحلة   2املرحلة   1املرحلة   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     متعاملي البنك من املستهلكين 

   5,287,319    98,527    1,152,314    4,036,478  2021 يناير 1 التعرض عند التعثر كما في

    -    87,658    577,261  ( 664,919)  مراحل أخرى من املرحلة األولى إلى  منقول 

    -    205,928  ( 205,928)     -  مراحل أخرى من املرحلة الثانية إلى  منقول 

 ( 1,428,197)     -  (346,226)  ( 1,081,971)  حركات أخرى 

   3,859,122   392,113    1,177,421    2,289,588  2021ديسمبر  31التعرض عند التعثر كما في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 خطة الدعم االقتصادي املوجهة )تتمة(  49

 ملتعاملي البنك من الشركات  األعمالالتغيير في مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة حسب قطاع  49-5

املستفيدين من   ملتعاملي البنك من الشركات  2020ديسمبر    31منذ    األعمالفيما يلي تحليل للتغيير في مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة حسب قطاع  

 : السدادتأجيل 
 

 ألف درهم  

   411,030 2021يناير  1 مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة كما في

   162,765 عقارات ومقاوالت 

   41,651 التجارة

   38,110 املؤسسات املالية 

   151,092 الخدمات وغيرها

 (884) التصنيع

    803,764 2021ديسمبر  31الخسائر االئتمانية املتوقعة في 

 

 ملتعاملي البنك من األفراد  املنتجاتالتغيير في مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة حسب  49-6

املستفيدين من تأجيل   العمالءملتعاملي البنك من    2020ديسمبر    31منذ    املنتجاتفيما يلي تحليل للتغيير في مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة حسب  

 :السداد

 ألف درهم  

   164,745 2021يناير  1 الخسائر االئتمانية املتوقعة كما فيمخصص 

  235,236 التمويل الشخص ي 

 (4,162) تمويل السكن 

 (12,114) تمويل السيارات

   220 بطاقات ائتمانية إسالمية 

 383,925 2021ديسمبر  31الخسائر االئتمانية املتوقعة في 
 

 االستحواذ على بنك نور  –اندماج األعمال  50

   بنك نور االستحواذ على  50-1

كيان يعمل في الخدمات املصرفية املتوافقة مع الشريعة    ،"(املنشأة" أو "بنك نور ش. )"  بنك نور ٪ من أسهم  99.999على    2020خالل شهر يناير  استحوذ البنك  

البنك على أسهم   العربية املتحدة. استحوذ  في دولة اإلمارات  وبذلك حصل على حصة مسيطرة. تم االنتهاء من عملية    ، من كبار مساهميه  بنك نور اإلسالمية 

  651.159.198بإصدار  بنك نور سهًما في  5.49هم واحد من بنك دبي اإلسالمي إلى  سوهي  االستحواذ من خالل صفقة مقايضة األسهم بنسبة مبادلة متفق عليها 

 سهًما جديًدا للبنك. 
 

 مما جعله شركة تابعة مملوكة بالكامل. ،من مساهمي األقلية بنك نور استحوذ البنك على األسهم املتبقية في  ،2020ديسمبر  31خالل الفترة املنتهية في 
 

   مقابل الشراء وصافي املوجودات املحددة املستحوذ عليها 50-2

واملقابل املتبادل بالقيمة العادلة    املتكبدةواملطلوبات    املشتراة  وجوداتامل  قيدتم    ،وبناًء عليه  ، الشراءتم احتساب عملية االستحواذ باستخدام طريقة املحاسبة في  

 .مستقلاملقدرة في تاريخ االستحواذ. تم تحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات من قبل خبير 
 

في تاريخ    املبدئيةلعادلة  تم تخصيص مقابل الشراء )املشار إليه أيًضا باسم "سعر الشراء"( الخاص بالحيازة إلى املوجودات واملطلوبات املشتراة باستخدام قيمها ا

تاريخ االستحواذ وعملية الشراء   منمنها بناًء على القيم العادلة لكل  املنشأة موجوداتاحتساب مقابل الشراء وتخصيصه لصافي  يتم فيما يلي عرضاالستحواذ. 

 املحددة. وجوداتيمثل الربح من شراء الصفقة بناًء على تخصيص سعر الشراء املؤقت الفرق بين مقابل الشراء والقيمة العادلة لصافي املو الناتجة عن ذلك.  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 االستحواذ على بنك نور )تتمة( –اندماج األعمال  50

 )تتمة( مقابل الشراء وصافي املوجودات املحددة املستحوذ عليها 50-2

األعمال دمج  تاريخ  من  شهًرا  عشر  اثني  فترة  خالل  الشراء  سعر  تخصيص  تعديل  العادلة    ،يمكن  القيمة  حول  املعلومات  من  مزيد  على  الحصول  يتم  حيث 

إذا لزم األمر. تم االنتهاء من فترة القياس ولم يتم تحديد أي تعديالت    ،بما في ذلك التوافق في نموذج األعمال  ، واملطلوبات املتكبدة  املستحوذ عليها   موجوداتلل

 أخرى.

 

 كما في تاريخ االستحواذ كما يلي:  لبنك نور كانت القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة 
 

 ألف درهم  املتكبدة واملطلوبات   املستحوذ عليهااملوجودات 

  املوجودات

   5,771,887 النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية 

   3,868,255 املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

   30,686,184 اإلسالمية  يةواالستثمار  يةوجودات التمويلامل

   4,328,624 امللكيةاستثمارات في الصكوك وأدوات 

   390,074 استثمارات أخرى 

   979,168 االستثمارات العقارية 

   1,145,841 الذمم املدينة واملوجودات األخرى 

   188,329 ممتلكات ومعدات 

 287,000 املوجودات غير امللموسة 

 47,645,362 )أ( املوجوداتمجموع 
  

  املطلوبات 

   35,287,630 ودائع املتعاملين

   529,555 املستحق للبنوك واملؤسسات املالية 

   3,760,150 إصدار الصكوك

   1,641,963 ومطلوبات أخرى   ذمم دائنة

   1,836,500 1صكوك الفئة 

 43,055,798 إجمالي املطلوبات )ب( 
  

 4,589,564 )ب( -)ج( = )أ(  املستحوذ عليهاالقيمة العادلة لصافي املوجودات املحددة 

 4,589,518 )د( املستحوذ عليهاحصة من صافي املوجودات املحددة ال

 3,574,864 مقابل لالستحواذ )ه(

 1,014,654 )ه(  –شهرة سلبية من االستحواذ )د( 

 

ـــــتحوذ البنــك على جميع امل  ،2020نوفمبر    1اعتبــاًرا من   ـــ ـــ نوفمبر   1أوقف نور بنــك عمليــاتــه اعتبــاًرا من    ،وتحمــل جميع التزامــات نور بنــك. وبنــاًء عليــه  وجوداتاســ

 أي مطالبات محتملة تنشأ في املستقبل من قبل الشركة األم. تحملأخرى منذ ذلك الحين. سيتم   بنكية)"تاريخ الدمج"(. لم يتم إجراء أي عمليات   2020
 

امل  ،بعد الدمج القانونية ملختلف  في عملية نقل امللكية  امل  وجوداتبدأ نور بنك  التحويل لجميع  باستثناء    واملطلوبات  وجوداتإلى الشركة األم. اكتملت عملية 

ديسمبر    31صة كما في  املتبقية في مراحل مختلفة من املوافقات مع السلطات املخت  وجوداتواالستثمار في حقوق امللكية. إن عملية تحويل امل  نوستروحسابات  

تقع على    وجوداتفإن امللكية النفعية لهذه امل  ،نور بنكب  ترتبطالتي يتم نقلها    موجوداتأن امللكية القانونية لل  وبالرغم منومن املتوقع أن تكتمل قريًبا.    2021

 عاتق الشركة األم. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 إصالح معدل الفائدة املعياري  51

(  أسعار اإليبور املعروضة بين البنوك )  الفائدة  واستبدال بعض األسعار  ،في جميع أنحاء العالمالرئيسية    ملعدالت الفائدة املعياريةإجراء إصالح أساس ي    يجرى 

األدوات املالية القائمة على الليبور   فيللمجموعة    الجوهري   التعرض"(. يتمثل  ور سعر اإليببديلة شبه خالية من املخاطر )يشار إليها باسم "إصالح  فائدة  بمعدالت  

 بالدوالر األمريكي والتي يتم إصالحها كجزء من هذه املبادرات على مستوى السوق.
 

إعادة التفاوض بشأن عقود التمويل من   ،هي مخاطر تشغيلية. على سبيل املثال  اإليبور   أسعار  إن املخاطر الرئيسية التي تعرضت لها املجموعة نتيجة إلصالح

ومراجعة الضوابط التشغيلية املتعلقة   اإليبور وتحديث األنظمة التي تستخدم منحنيات    ،وتحديث الشروط التعاقدية  ،خالل املفاوضات الثنائية مع العمالء

 الية في الغالب على مخاطر معدل الربح. باإلصالح واملخاطر التنظيمية. تقتصر املخاطر امل
 

إلى معدالت بديلة. تشمل أهداف لجنة    اإليبور أنشأت املجموعة لجنة   انتقالها  التمويل اإلسالمي   اإليبور متعددة الوظائف إلدارة  تقييم املدى الذي يشير فيه 

لـ النقدية  التدفقات  إلى  نتيجة إلصالح  ،  إليبور وااللتزامات واملطلوبات واملشتقات ذات الصلة  إلى تعديل  وكيفية إدارة   اإليبور وما إذا كانت هذه العقود بحاجة 

 وتتعاون مع وظائف األعمال األخرى حسب الحاجة.   لجنة املوجودات واملطلوباتتقاريرها إلى    اإليبور مع األطراف املقابلة. تقدم لجنة    اإليبور االتصاالت حول إصالح  
 

سياسات لتعديل الشروط التعاقدية. تتضمن هذه    اإليبور وضعت لجنة    اإليبور، والتي تستحق بعد التوقف املتوقع لسعر    بور اإليبالنسبة للعقود املفهرسة بـ  

 وتهدف إلى   اإليبور التعديالت إضافة بنود احتياطية أو استبدال معدل  
ً
بسعر مرجعي بديل. وقعت املجموعة على آليات احتياطية للمشتقات املقاصة مركزيا

 تعرضات إلى السعر القياس ي الجديد قبل تاريخ تفعيل املخصصات االحتياطية. تحويل ال
 

مثل التمويل   ، وتعديل املنتجات املخصصة  ،بطريقة موحدة  ، الخاصة بهاالتمويل السكني  مثل محفظة    ، تطبق املجموعة سياسة تتطلب تعديل منتجات التجزئة

 في املفاوضات الثنائية مع األطراف املقابلة.  ،للشركات
 

التي   األمور املرحلة األولى    تناولتلقد  إعداد التقارير املالية على مرحلتين.    بشأن عملية  معدل الفائدة املعياري تناول مجلس معايير املحاسبة الدولية تأثير إصالح  

ركزت املرحلة الثانية على بينما ت؛  بمعدالت بديلة شبه خالية من املخاطرالحالي    معدل الفائدة املعياري تؤثر على التقارير املالية في الفترة التي سبقت استبدال  

. أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية  خالية من املخاطرمعدالت شبه  الحالي ب  عند استبدال معدل الفائدة املعياري التي قد تؤثر على التقارير املالية    األمور 

 على التوالي. ، 2020وأغسطس  2019تعديالت املرحلة األولى واملرحلة الثانية في سبتمبر 
 

يواصل البنك العمل من و .  نها بعدلم يتم االنتهاء م اإليبور التغيير في الشروط التعاقدية للموجودات املالية واملطلوبات املالية ذات املعدالت الخاضعة إلصالح  إن 

مع العمالء واألطراف املقابلة إلصدار منتجات بناًء على    ، مع العملالليبور   أسعار  على مستوى الصناعة بشأن وقف  قترحةاملأجل الوفاء باملراحل التنظيمية  

 معدالت مرجعية بديلة.

 

من خالل النظر في التغييرات في منتجاتها وخدماتها وأنظمتها وتقاريرها.    2021الجديدة بعد عام    بدأت اإلدارة مشروًعا لضمان انتقال املجموعة إلى أنظمة األسعار 

البنوك واأل  إدارة مخاطر  إلى عمليات  العمالء واملعامالت  والتعقيد وسيؤثر على جميع جوانب عملياته من عقود  الحجم  تواصل  املشروع مهم من حيث  رباح. 

 صححة الداخليين والخارجيين لدعم االنتقال املنظم والتخفيف من املخاطر الناتجة عن االنتقال. املجموعة التعامل مع أصحاب امل
 

  50.0مليار درهم و    49.7  تبلغ إن القيم الدفترية للموجودات املالية غير املشتقة واملبلغ االسمي للمشتقات املالية التي لم تتحول بعد إلى معدالت الربح البديلة  

 مليار درهم على التوالي.

 

 أرقام املقارنة   52

 واإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة لكي تتوافق مع العرض الحالي.  تم تعديل بعض مبالغ املقارنة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد

 

 نات املالية املوحدة  اعتماد البيا  53

 . 2022 يناير 25تم اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التصريح بإصدارها بتاريخ 
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