بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
تقرر اﳌراجعة واﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة

لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
تقر ر اﳌراجعة واﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة

لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠

صفحات
تقرر حول مراجعة اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة

١

بيان اﳌركز اﳌا اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد

٢

بيان الرح أو ا سارة اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد

٣

بيان الدخـل الشامل اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد

٤

بيان التغ ات حقوق اﳌلكية اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد

٥

بيان التدفقات النقدية اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد

٦

إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة

٤١ - ٧

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
بناية  ،3الطابق 6
إعمار سكوير
داون تاون دبي
ص.ب4254 :
دبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 )0( 4 376 8888 :
فاكس+971 )0( 4 376 8899 :

August 17th, 2016

www.deloitte.com

تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية
السادة أعضاء مجلس اإلدارة املحترمين
بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
دبي
اإلمارات العربية املتحدة

مقدمـة
قمنا بمراجعة بيان املركز املالي املرحلي املوجز املوحد املرفق لبنك دبي اإلسالمي ش .م .ع ،.دبي ،اإلمارات العربية املتحدة (" البنك ") والشركات
التابعة له (مشار إليها ً
معا بـ "املجموعة") كما في  30سبتمبر  2020وكل من البيانات املرحليه املوجزة املوحده للربح او الخساره و الدخل الشامل
و التغيرات في حقوق امللكية و التدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر املنتهية بذلك التاريخ .إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه املعلومات املالية
ً
املرحلية وعرضها وفقا للمعيار املحاسبي الدولي رقم " :34التقارير املالية املرحلية" .إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه املعلومات املالية
ً
املرحلية إستنادا إلى مراجعتنا.

نطاق املراجعـة

ً
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدولي حول عمليات املراجعة رقم " ،2410مراجعة املعلومات املالية املرحلية التي يجريها مدقق الحسابات
املستقل للمنشأة" .تتضمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية القيام بإجراء اإلستفسارات ،بشكل رئيس ي من األشخاص املسؤولين عن األمور
ً
ً
املالية واملحاسبية ،وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى .إن نطاق املراجعة أقـل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق وفقا للمعايير
الدوليـة للتدقيق ،وبالتالي ،فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامـة التي يمكن أن يبينها التدقيق .لذا ،فإننا ال نبدي
رأي تدقيق بشأنها.

اإلستنتـاج

ً
إستنادا إلى مراجعتنا ،لم يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن املعلومات املالية املرحلية املرفقة لم يتم إعدادها ،من جميع النواحي الجوهرية،
ً
وفقا للمعيار املحاسبي الدولي رقم  " : 34التقارير املالية املرحلية".
ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
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٢٬٩١٠٬٨٣٥

)(٤٬٧١٠

٢٬٩٠٦٬١٢٥

٦٥١٬١٥٩
-

١٬٨٣٦٬٥٠٠
-

٢٬٩٢٣٬٧٠٥
)(٢٥٢٬٠٠٠
-

٣٨٢٬٨٩٦
-

-

)(٢٬٥٢٩٬٤٨٩
)(١٢٨
)(٤٧٧٬٤٨٩
)(١٨٨
٢٥٢٬٠٠٠
)(٣٨٢٬٨٩٦
)(١٧٥

)(٢٬٥٢٩٬٤٨٩
)(١٢٨
٣٬٥٧٤٬٨٦٤
١٬٨٣٦٬٥٠٠
)(٤٧٧٬٤٨٩
)(١٨٨
)(١٧٥

)(٣٫٢٠٠
)(٦٬٧٥٢

)(٢٬٥٣٢٬٦٨٩
)(١٢٨
٣٬٥٧٤٬٨٦٤
١٬٨٣٦٬٥٠٠
)(٤٧٧٬٤٨٩
)(١٨٨
)(٦٬٩٢٧

٧٫٢٤٠٫٧٤٤

٨٬٢٦٤٬٢٥٠

١٣٬٧٨٤٬٦٦٨

)(٨٨٣٬٢٣٤

)(١٬٢١٧٬٩٥٢

١٠٬١١٩٬٠٦٩

٣٧٬٣٠٧٬٥٤٥

٢٬٧٢٤٬٥٩٤

٤٠٬٠٣٢٬١٣٩

الرصيد  ١يناير ٢٠١٩
صا الر ح للف ة

لة مباشرة ضمن حقوق اﳌلكية

اﳌعامﻼت مع اﳌالك ن اﳌ
توز عات اﻷراح
الز اة
إصدار ص وك من الشق اﻷول
اس داد ص وك من الشق اﻷول
توز ع أر اح ص وك من الشق اﻷول
ت اليف إصدار ص وك من الشق اﻷول
اطر اﻻئتمان
اﻻحتياطي التنظي

تحو ل عند اس بعاد اس ثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
الرصيد  ٣٠س تم ٢٠١٩
الرصيد  ١يناير ٢٠٢٠
صا الر ح ) /ا سارة( للف ة
ا سائر الشاملة اﻷخرى للف ة
إجما )ا سائر(  /الدخل الشامل للف ة
اﳌعامﻼت مع اﳌالك ن اﳌ لة مباشرة ضمن حقوق اﳌلكية
توز عات اﻷراح )إيضاح (٢٦
الز اة
إصدار أس م
ص وك من الشق اﻷول إضافية من اﻻستحواذ ع أعمال )إيضاح (٢٩
توز عات أراح ص وك من الشق اﻷول
ت اليف إصدار ص وك من الشق اﻷول
اطر اﻻئتمان
اﻻحتياطي التنظي
تحو ل عند اس بعاد اس ثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
أخرى
الرصيد  ٣٠س تم ٢٠٢٠

ً
ش ل اﻹيضاحات اﳌرفقة من الصفحة  ٧إ  ٤١جزءا ﻻ يتجزأ من ذه البيانات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة.
)(٥

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
بيان التدفقات النقدية اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد )غ مدقق(

لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠

لف ة ال سعة أش راﳌن ية  ٣٠س تم
٢٠١٩
٢٠٢٠
)غ مدقق(
)غ مدقق(
ألف در ــم
ألف در ــم

اﻷ شطة ال شغيلية
أراح الف ة قبل مصروفات ضر بة الدخل
سو ات لـ:
حصة الرح من الشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة
إي رادات من عقارات
توز عات اﻻراح
خسارة من اس بعاد استمثارات أخرى
إعادة تقييم اﻻس ثما رات بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة
اراح بيع اس ثمارات ص وك اسﻼمية
إس ﻼك ممتل ات ومعدات
رح من بيع ممتل ات ومعدات
اس ﻼك عقا رات اس ثمار ة
مخصص م افأة اية ا دمة للموظف ن
إطفاء خصم الص وك
ت لفة انخفاض القيمة ،صا
ر ح من صفقة الشراء

٣٬١٦٥٬٧٨١

٤٬٠٤٩٬١٩٥

اس ﻼك اﳌوجودات غ اﳌلموسة
التدفقات النقدية ال شغيلية قبل التغ ات اﳌوجودات واﳌطلو ات ال شغيلية

)(١٣٬٤٣٥
)(٤١٬٦٢٧
)(٤٤٬٩٧٥
)(٣٨٩
)(١
)(٢٦٥٬٠٩١
١٠٣٬٩٦٠
)(٤٬٩٩٩
٤٠٬٤٥٠
٢٦٬٢٥٩
٢٬٩٣٩
٢٬٦٥٠٬٠٦٧
)(١٬٠١٤٬٦٥٤
٥٠٬٨٤٧

)(٦٥٬٩٩٦
)(٣٠٦٬٤٥٢
)(٦٥٬٧٦٠
١١٠
٩
)(١٠١٬٨٠٧
٦٥٬٢٦٦
)(١٧٢
٢٧٬٨١٢
٣٦٬٩٧٣
٢٬٣٥٩
١٬٠٥٦٬٢٧٧
-

٤٬٦٥٥٬١٣٢

٤٬٦٩٧٬٨١٤

النقص الودا ع واﳌرابحات الدولية اﳌستحقة خﻼل ف ة تز د عن ﺛﻼﺛة أش ر
الزادة اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمارة اﻹسﻼمية
النقص ) /الز ادة( الذمم اﳌدينة واﳌوجودات اﻷخرى
الزادة ودا ع العمﻼء
الزادة ) /النقص( اﳌستحق إ بنوك ومؤسسات مالية أخرى
النقص الذمم الدائنة واﳌطلو ات اﻷخرى

٤٩٬٩٢٤
)(١٨٬٧٧٣٬٥٨٨
٧٣٩٬٦٣٠
١٥٬٢٧٩٬١٩٩
٩٬٥٢٥٬١٨٩
)(١٬٥٥٢٬٢٢٤

٥٧٬٠٥٦
)(٨٬٤٦٠٬٥٢٧
)(٢٬٦٠٨٬٣٢٦
٧٬٨٧١٬٦٠٢
)(١٬٦٢١٬٤٣٦
)(٧٤٬٧٨٨

النقد الناتج من ) /اﳌستخدم ( العمليات
عو ضات اية ا دمة اﳌدفوعة للموظف ن

٩٬٩٢٣٬٢٦٢
)(٣٣٬٩٨٤
)(٤٤٬٩١٢

)(١٣٨٬٦٠٥
)(١٢٬٤٢٤
)(٤٢٬٢٤٥

صا النقد الناتج من ) /اﳌستخدم ( اﻷ شطة ال شغيلية

٩٬٨٤٤٬٣٦٦

)(١٩٣٬٢٧٤

٣٠٤٬٧٣٠
)(١٦١٬١٥٥
)(١٢٦٬٢٧٢
)(١٥٩٬٤٣٨
١٥٠٬٤٨٨
٣٠٥٬٧٦٣
٤٤٬٩٧٥
٣٧٬٩٣٢

)(٢٬٩٢٧٬٧٤٦
)(٣٠٥٬٤١٤
)(٣١٣٬٠٤٦
)(١٤٠٬٤٦٧
٣٨١٬٦٢٩
٥٧٬٤٩٤
٦٥٬٧٦٠
٧٬١٨١

٣٩٠٬٠٢٣

)(٣٬١٧٤٬٦٠٩

ت اليف إصدار ص وك من الشق اﻷول

)(٢٬٥٣٢٬٦٨٩
٤٬٧٨١٬١٩٣
)(٤٬٤٠٧٬٥٦٨
)(٤٧٧٬٤٨٩
)(١٨٨

)(٢٬٣٠٢٬٩١٠
٢٬٧٥٤٬٧٥٠
)(٣٬٦٧٣٬٠٠٠
)(٤٤٨٬٧٩٥
)(١٠٬٣١٨

صا النقد اﳌستخدم اﻷ شطة التمو لية

)(٢٬٦٣٦٬٧٤١

)(٣٬٦٨٠٬٢٧٣

صا الزادة ) /النقص( النقد وما عادله
النقد وما عادله بداية الف ة
النقد وما عادله من اندماج أعمال

٧٬٦٠٤٬٦٤٨
٢٢٬٢٢٩٬٧٠٩
٩٬١١٠٬٥٩٢
)(١٩٬٤٨٦

)(٧٬٠٤٨٬١٥٦
٢٣٬٨٨٧٬٣٠٠
)(٣٦٬٤٥٥

٣٨٬٩٢٥٬٤٦٣

١٦٬٨٠٢٬٦٨٩

ض رائب مدفوعة
اﻷ شطة اﻻس ثمار ة
صا ا ركة اﻻس ثما رات ص وك إسﻼمية مقاسة بالت لفة اﳌطفأة
إضافات إ اﻻس ثمارات العقار ة
شراء ممتل ات ومعدات ،بالصا
شراء عقارات محتفظ ا للبيع والتطو ر
اﳌتحصﻼت من اس بعاد عقارات محتفظ ا للبيع والتطو ر
صا ا ركة اس ثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
توز عات اﻷراح اﳌستلمة
صا ا ركة اس ثمارات شر ات زميلة وائتﻼفات مش كة
صا النقد الناتج من ) /اﳌستخدم ( اﻷ شطة اﻻس ثمار ة
اﻷ شطة التمو لية
توز عات أراح مدفوعة
إصدار ص وك من الشق اﻷول
اس داد ص وك من الشق اﻷول
عائدات إصدار أدوات تمو ل ص وك
إعادة سداد أدوات تمو ل ص وك
توز ع أراح ص وك من الشق اﻷول

تأﺛ التغ ات أسعار الصرف ع رصيد النقد ا تفظ به بالعمﻼت اﻷجن ية
النقد وما عادله

اية الف ة )اﻹيضاح (٢١

ً
ش ل اﻹيضاحات اﳌرفقة من الصفحة  ٧إ  ٤١جزءا ﻻ يتجزأ من ذه البيانات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة.
)(٦

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠

 -١التأس س واﻷ شطة الرئ سية
تأسس بنك د ي اﻹسﻼمي )شركة مسا مة عامة( )"البنك"( بموجب اﳌرسوم اﻷم ي الصادر عن صاحب السمو حاكم د ي بتار خ ٢٩
صفر  ١٣٩٥ري ،اﳌوافق  ١٢ما س  ١٩٧٥غرض تقديم ا دمات اﳌصرفية وا دمات اﳌتعلقة ا ً
وفقا ﻷح ام الشر عة اﻹسﻼمية.
ر
ً
يله كشركة مسا مة عامة بموجب قانون الشر ات التجار ة رقم  ٨لسنة ) ١٩٨٤و عديﻼته( .لقد سرى العمل بالقانون
تم ﻻحقا
اﻻتحادي رقم  ٢لسنة  ٢٠١٥شأن الشر ات التجار ة اعتبا ًرا من  ١يوليو  ،٢٠١٥ليحل محل القانون اﻻتحادي ا ا رقم  ٨لسنة
.١٩٨٤
تتضمن ذه اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة أ شطة البنك والشر ات التا عة له كما و مب ن إيضاح  ٢٨من ذه اﳌعلومات
اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة ) شار إل ا مجتمعة باسم "ا موعة"(.
تم إدراج البنك سوق د ي اﳌا )رمز اﳌؤشر.("DIB" :
تقوم ا موعة بصورة رئ سية بتقديم ا دمات اﳌصرفية للشر ات واﻷفراد وا دمات اﳌصرفية اﻻس ثمارة وتقوم ب نفيذ عمليا ا
من خﻼل فروع ا ا لية وشر ا ا التا عة ا ارجية .يتم بيان اﻷ شطة الرئ سية لشر ات ا موعة اﻹيضاح ) ٢٨أ( من ذه البيانات
اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة.
إن العنوان اﳌ

ل للمكتب الرئ

للبنك و ص.ب  ،١٠٨٠د ي ،اﻹمارات العر ية اﳌتحدة.

تطبيق اﳌعاي الدولية ﻹعداد التقار راﳌالية ا ديدة واﳌعدلة
٢
اﳌعاي الدولية للتقار راﳌالية ا ديدة واﳌعدلة اﳌطبقة بدون أي تأث جو ري ع البيانات اﳌالية اﳌوجزة اﳌوحدة
١-٢
تم اعتماد اﳌعاي الدولية ﻹعداد التقار ر اﳌالية ا ديدة واﳌعدلة التالية ،وال أصبحت سار ة اﳌفعول للف ات السنو ة ال تبدأ
أو عد  ١يناير  ،٢٠٢٠ذه البيانات اﳌالية .لم ي تب ع تطبيق ذه اﳌعاي الدولية للتقارر اﳌالية اﳌعدلة أي تأﺛ مادي ع اﳌبالغ
اﳌدرجة للسنوات ا الية والسابقة ولكن قد تؤﺛر ع ا اسبة للمعامﻼت أو ال ت بات اﳌستقبلية.
 عديل ع اﳌعيار الدو ﻹعداد التقار ر اﳌالية رقم  ٣عمليات دمج اﻷعمال واﳌتعلقة بتعرف العمل التجاري.
 عديﻼت ع اﳌعيار ا اس الدو رقم  ١عرض البيانات اﳌالية ،واﳌعيار ا اس الدو رقم  ٨السياسات ا اس ية والتغي ات
التقديرات واﻷخطاء ا اس ية اﳌتعلقة بتعر ف اﻷ مية ا و ر ة.
 عديﻼت ع اﳌعيار الدو ﻹعداد التقارر اﳌالية رقم  ٩اﻷدوات اﳌالية واﳌعيار ا اس الدو رقم  ٣٩اﻷدوات اﳌالية :اﻻع اف
والقياس واﳌعيار الدو ﻹعداد التقارر اﳌالية رقم  ٧اﻹفصاح عن اﻷدوات اﳌالية اﳌتعلق باﻹصﻼحات القياسية ﳌعدل الفائدة ع
اﻷر اح.
 عديﻼت ع اﳌعيار الدو ﻹعداد التقار ر اﳌالية رقم  ١٦عقود اﻹيجار وذلك شأن اﻹعفاءات اﻹيجار ة اﳌ تبة ع تف ف وس
وفيد.١٩-

)(٧

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
تطبيق اﳌعاي الدولية ﻹعداد التقار راﳌالية ا ديدة واﳌعدلة )تتمة(
٢
تم تطبيق اﳌعاي الدولية للتقار راﳌالية ا ديدة واﳌعدلة قيد اﻹصداروغ السار ة عد
٢-٢
لم تقم ا موعة عد باﻻعتماد اﳌبكر للمعاي الدولية ﻹعداد التقار ر اﳌالية ا ديدة واﳌعدلة التالية ال تم إصدار ا ولم يتم العمل ا عد .إن
اﻹدارة بصدد إجراء تقييم لتأﺛ اﳌتطلبات ا ديدة.
سار ة للف ات السنو ة
ال تبدأ أو عد

ّ
واﳌعدلة
اﳌعاي الدولية ﻹعداد التقار راﳌالية ا ديدة

عديﻼت ع اﳌعيار الدو ﻹعداد التقارر اﳌالية رقم  ،٩ومعيار ا اسبة الدو رقم  ،٣٩واﳌعيار الدو ﻹعداد  ١يناير ٢٠٢١
التقارر اﳌالية رقم  ،٧واﳌعيار الدو ﻹعداد التقارر اﳌالية رقم  ،٤واﳌعيار الدو ﻹعداد التقارر اﳌالية رقم ١٦
اﳌتعلق باﳌرحلة الثانية من إصﻼحات معاي أسعار الفائدة
عديﻼت ع اﳌعيار الدو ﻹعداد التقارر اﳌالية رقم  ١٦اﳌمتل ات واﻵﻻت واﳌعدات واﳌتعلق بالعائدات قبل  ١يناير ٢٠٢٢
اﻻستخدام اﳌقصود.
عديل ع معيار ا اسبة الدو رقم  ٣٧ا صصات واﳌطلو ات الطارئة واﳌوجودات ا تملة اﳌتعلقة بالعقود  ١يناير ٢٠٢٢

اﳌر قة.

التحس نات السنو ة ع اﳌعاي الدولية ﻹعداد التقارر اﳌالية ٢٠٢٠-٢٠١٨

 ١يناير ٢٠٢٢

التعديﻼت ع معيار ا اسبة الدو رقم  ١عرض البيانات اﳌالية واﳌتعلقة بتص يف اﳌطلو ات ع أ ا متداولة  ١يناير ٢٠٢٣
أو غ متداولة

عديل ع اﳌعيار الدو ﻹعداد اﳌالية رقم  ١٧عقود التأم ن

 ١يناير ٢٠٢٣

تتوقع اﻹدارة اعتمـاد ـذه اﳌعـاي والتفسـ ـ ـ ـ ات والتعـديﻼت ا ـديـدة البيـانـات اﳌـاليـة للمجموعـة ف ة التطبيق اﻷو  ،وأﻻ ي تـب ع اعتمـاد ـذه
اﳌعاي والتفس ات والتعديﻼت ا ديدة قد أي تأﺛ جو ري ع البيانات اﳌالية للبنك ف ة التطبيق اﻷو .
 -٣أسس اﻹعداد
 ١-٣بيان اﻻل ام
ً
يتم إعداد ذه اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة وفقا للمعيار ا ا الدو رقم " .٣٤التقار ر اﳌالية اﳌرحلية" الصادرة عن مجلس
معاي ا اسبة الدولية واﳌتطلبات السار ة للقانون اﻻتحادي لدولة اﻹمارات العر ية اﳌتحدة رقم  ٢لعام ") ٢٠١٥قانون الشر ات اﻹمارا ي لعام
 ("٢٠١٥والقانون اﻻتحادي رقم ) (١٤لسنة .٢٠١٨
ﻻ تتضمن ذه اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوحدة اﳌوجزة جميع اﳌعلومات اﳌطلو ة موعة املة من البيانات اﳌالية اﳌوحدة للمعاي الدولية
ﻹعداد التقار ر اﳌالية و جب قراء ا باﻻق ان مع البيانات اﳌالية اﳌوحدة اﳌدققة للمجموعة للسنة اﳌن ية  ٣١د سم  .٢٠١٩ومع ذلك ،يتم
تضم ن اﻹيضاحات التفس ية ا تارة لتناول اﻷحداث واﳌعامﻼت ا و ر ة من أجل ف م التغ ات اﳌركز واﻷداء اﳌا للمجموعة منذ آخر
بيانات مالية مدققة سنو ة موحدة كما وللسنة اﳌن ية  ٣١د سم .٢٠١٩

)(٨

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
 -٣أسس اﻹعداد )تتمة(
 ٢-٣إستخدام التقديرات واﻹف اضات
يتطلب إعداد ذه اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة من اﻹدارة إصدار أح ام وتقديرات واف اضات تؤﺛر ع تطبيق السياسات ا اس ية
واﳌبالغ اﳌ لة للموجودات واﳌطلو ات وحقوق اﳌلكية واﻹيرادات واﳌصروفات .وقد يختلف اﳌبلغ الفع عن ذه التقديرات.
عند إعداد ذه اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة ،فإن اﻷح ام ا و ر ة ال اتخذ ا اﻹدارة تطبيق السياسات ا اس ية للمجموعة
واﳌصادر الرئ سية للتقديرات غ اﳌؤكدة نفس تلك اﳌطبقة ع البيانات اﳌالية اﳌوحدة اﳌدققة كما وللسنة اﳌن ية  ٣١د سم ٢٠١٩
باست ناء التقديرات واﻷح ام اﳌتعلقة ب وفيد.١٩-
كما و مذ ور إيضاح  ،١-٤يتم اﻻع اف باﳌوجودات القابلة للتحديد اﳌستحوذ عل ا واﳌطلو ات اﳌف ضة دمج اﻷعمال بالقيمة العادلة.
عند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو اﳌطلو ات ،استخدمت ا موعة بيانات يمكن مﻼحظ ا السوق إ اﳌدى اﳌتاح .حالة عدم توفر
مدخﻼت اﳌستوى  ،١قامت ا موعة بتعي ن ُم ّ
قيم ن خارجي ن مؤ ل ن ﻹجراء التقييم .إن مثل ذه التقييمات حساسة للتغ ات واحد أو أك
من اﳌدخﻼت غ اﳌ وظة وال عت معقولة ش ل معقول خﻼل السنة اﳌالية القادمة.
السياسات ا اس ية ال امة
-٤
إن السياسات ا اس ية اﳌستخدمة إعداد ذه اﳌعلومات اﳌالية اﳌوجزة اﳌوحدة تتفق مع تلك اﳌف
كما وللسنة اﳌن ية ٣١.د سم .٢٠١٩

ع ا البيانات اﳌالية اﳌوحدة اﳌدققة

فيما ي م ص للسياسات ا اس ية ال امة اﳌطبقة إعداد ذه اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة:
اندماج اﻷعمال
١-٤
يتم اح ساب اندماج اﻷعمال باستخدام طر قة اﻻستحواذ كما تار خ اﻻستحواذ ،أي عندما يتم نقل السيطرة إ ا موعة .يتم قياس اﳌقابل
ا ول ا يازة ش ل عام بالقيمة العادلة ،وكذلك صا اﳌوجودات ا ددة اﳌستحوذ عل ا .يتم اختبار أي ش رة ت شأ سنو ً ا ﳌعرفة انخفاض
قيم ا .يتم إﺛبات أي ر ح من صفقة الشراء الر ح أو ا سارة ع الفور .يتم اح ساب ت اليف اﳌعاملة عند تكبد ا ،باست ناء ما إذا انت تتعلق
بإصدار أدوات تمو ل أو حقوق ملكية إسﻼمية.
ً
مسبقا .يتم اﻻع اف ذه اﳌبالغ ش ل عام الر ح أو ا سارة.
ﻻ شمل اﳌقابل ا ول اﳌبالغ اﳌتعلقة ب سو ة العﻼقات اﳌوجودة
يتم قياس أي مقابل محتمل مستحق السداد بالقيمة العادلة تار خ الشراء .إذا تم تص يف اﳌقابل ا تمل كحقوق ملكية ،فلن تتم إعادة
قياسه و تم اح ساب ال سو ة ضمن حقوق اﳌلكية .بخﻼف ذلك ،يتم اﻻع اف بالتغ ات الﻼحقة القيمة العادلة للمقابل ا تمل الر ح أو
ا سارة.
تص يف وقياس اﻷدوات اﳌالية
٢-٤
 ١-٢-٤اﻻع اف والقياس اﻷو
ً
يتم اﻻع اف باﳌوجودات واﳌطلو ات اﳌالية عندما تصبح شركة ا موعة طرفا اﻷح ام التعاقدية لﻸداة.
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة .ت اليف اﳌعامﻼت ال عزى مباشرة إ حيازة أو إصدار موجودات ومطلو ات
يتم قياس اﳌوجودات واﳌطلو ات اﳌالية
مالية )بخﻼف اﳌوجودات اﳌالية واﳌطلو ات اﳌالية بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة( تضاف إ القيمة العادلة للموجودات اﳌالية أو
اﳌطلو ات اﳌالية أو ُتخصم م ا ،حسب اﻻقتضاء ،عند اﻻع اف اﻷو  .يتم اﻻع اف بت اليف اﳌعامﻼت اﳌ سو ة مباشرة إ شراء اﳌوجودات
اﳌالية أو اﳌطلو ات اﳌالية بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة مباشرة بيان الر ح أو ا سارة اﳌوحد.

)(٩

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
السياسات ا اس ية ال امة )تتمة(
-٤
تص يف وقياس اﻷدوات اﳌالية )تتمة(
٢-٤
 ٢-٢-٤تص يف اﳌـوجودات اﳌالية
ً
يتم ﻻحقا قياس اﻷرصدة لدى البنوك اﳌركز ة واﳌستحق من البنوك واﳌؤسسات اﳌالية واﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية واﻻس ثمارات
ً
ص وك إسﻼمية و نود من الذمم اﳌدينة واﳌوجودات اﻷخرى ال ينطبق عل ا الشروط التـالية بالت لفة اﳌطفأة ناقصا خسائر انخفاض القيمة
واﻹيرادات اﳌؤجلة ،إن وجدت )باست ناء تلك اﳌوجودات ا ددة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷر اح أو ا سـائر أو الدخل الشامل اﻵخر عند
اﻻع اف اﳌبد ي(:
أن ت ون اﳌوجودات محتفظ ا ضمن نموذج أعمال دف إ اﻻحتفاظ باﳌوجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

أن ي تـج عن البـنود التعاقدية ا اصة باﻷداة ،توار خ محددة ،تدفقات نقديـة تمثل فقط دفعات للمبلغ اﻷص وأراح ع اﳌبلغ اﻷص

قيد السداد.
ً
يتم قياس افة اﳌوجودات اﳌالية اﻷخرى ﻻحقا بالقيمة العادلة.
 ٣-٢-٤تقييم نموذج اﻷعمال
تقوم ا موعة بإجراء تقييم ﳌوضوعية نموذج اﻷعمال الذي يتم إطاره اﻻحتفاظ باﻷصل ع مستوى ا فظة حيث يو
ً
الطر قة ال يتم وفقا ل ا إدارة اﻷعمال وتقديم اﳌعلومات إ اﻹدارة .تتضمن اﳌعلومات ال تم أخذ ا باﻻعتبار ع ما ي :





ذلك ش ل أفضل

كيفية تقييم أداء ا فظة ورفع تقار ر شأ ا إ إدارة البنك؛
ا اطر ال تؤﺛر ع أداء نموذج اﻷعمال )واﳌوجودات اﳌالية ا تفظ ا ضمن نموذج اﻷعمال( وكيفية إدارة تلك ا اطر؛ و
كيفية عو ض مديري اﻷعمال – ع س يل اﳌثال؛ ما إذا انت التعو ضات ترتكز ع القيمة العادلة للموجودات ال تتم إدار ا أو
التدفقات النقدية التعاقدية ال تم تحصيل ا.
مدى تكرار وقيمة وتوقيت اﳌبيعات ال عت من اﻷمور ال امة ال يتم مراعا ا أﺛناء تقييم البنك.

س ند تقييم نموذج اﻷعمال ع س نار و ات متوقعة بصورة معقولة دون اﻷخذ ع ن اﻻعتبار ’أسوأ الس نارو ات‘ أو ’الس نار و ات ا رجة‘.
إذا تحققت التدفقات النقدية عد اﻻع اف اﳌبد ي بطر قة مختلفة عن التوقعات اﻷصلية للبنك ،ﻻ يقوم البنك بتغي تص يف اﳌوجودات
ً
ً
قدما تقييم اﳌوجودات اﳌالية اﳌ شأة أو اﳌش اة حديثا.
اﳌتبقية ا تفظ ا نموذج اﻷعمال ،ولكن يتم إدراج تلك اﳌعلومات عند اﳌ
فيما يتعلق باﳌوجودات اﳌالية ا تفظ ا للبيع أو ﻹدار ا وال يتم تقييم أداؤ ا ع أساس القيمة العادلة ،يتم قياس ا بالقيمة العادلة من
خﻼل الدخل الشامل اﻵخر حيث أنه لم يتم اﻻحتفاظ ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية كما لم يتم اﻻحتفاظ ا لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية أو لبيع اﳌوجودات اﳌالية.

)(١٠

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
السياسات ا اس ية ال امة )تتمة(
-٤
تص يف وقياس اﻷدوات اﳌالية )تتمة(
٢-٤
 ٤-٢-٤تقييم خصائص التدفق النقدي
تتضمن خصائص التدفق النقدي التعاقدي تقييم السمات التعاقدية ﻷداة ما لتحديد ما إذا قد ي تج ع ا تدفقات نقدية تتوافق مع ال ت ب
حال انت تمثل التدفقات النقدية اﳌتعلقة فقط بدفعات
التمو اﻷسا  .تتوافق التدفقات النقدية التعاقدية مع ترت ب التمو ل اﻷسا
اﳌبلغ اﻷص والر ح ع اﳌبلغ اﻷص القائم.
ﻷغراض ذا التقييم ُ ،عرف "اﳌبلغ اﻷص " ع أنه القيمة العادلة لﻸصل اﳌا عند اﻻع اف اﳌبد ي ،ح ن ُ عرف "الر ح" ع أنه اﳌقابل للقيمة
الزمنية للمال وا اطر اﻻئتمانية اﳌتعلقة باﳌبلغ اﻷص القائم خﻼل ف ة زمنية محددة ومقابل الت اليف ومخاطر التمو ل اﻷساسية اﻷخرى )مثل
مخاطر السيولة والت اليف اﻹدار ة( ،باﻹضافة إ امش معدل الرح.
عند تقييم ما إذا انت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات اﳌبلغ اﻷص والر ح ،يأخذ البنك باﻻعتبار الشروط التعاقدية لﻸداة.
و تضمن ذلك تقييم ما إذا ان اﻷصل اﳌا يتضمن شرط عاقدي ي تب عليه غي توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ﻻ يفي
اﻷصل ذا الشرط.
 ٣-٤انخفاض قيمة اﳌوجودات اﳌالية
يتم تقييم اﳌوجودات اﳌالية ال يتم قياس ا بالت لفة اﳌطفأة للتحقق من عرض ا ﻻنخفاض القيمة تار خ ل تقرر.

ً
يقوم البنك بتطبيق من ية ترتكز ع ﺛﻼث مراحل لقياس مخصص خسائر اﻻئتمان باستخدام من ية خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة وفقا ﳌتطلبات
اﳌعيار الدو ﻹعداد التقار ر اﳌالية رقم  ،٩وذلك للفئات التالية من اﻷدوات اﳌالية ال يتم قياس ا بالت لفة اﳌطفأة:
 اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية ال تمثل أدوات مالية واس ثمارات ص وك؛
 أدوات مصدرة خارج اﳌ انية العمومية؛
 عقود ضمانات مالية مصدرة؛
 اﳌستحق من بنوك ومؤسسات مالية؛
 اﻷرصدة لدى اﳌصارف اﳌركز ة؛ و
 موجودات مالية أخرى.
ً
ت تقل اﳌوجودات اﳌالية ع ﺛﻼث مراحل اس نادا إ التغ مخاطر اﻻئتمان منذ اﻻع اف اﳌبد ي.
ﻻ يتم اﻻع اف بخسائر انخفاض القيمة من اس ثمارات اﻷس م.

نموذج انخفاض قيمة خسائراﻻئتمان اﳌتوقعة
شمل نموذج خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة من يت ون من ﺛﻼث مراحل يرتكز ع التغ ا ودة اﻻئتمانية للموجودات اﳌالية منذ اﻻع اف اﳌبد ي.
ً
عكس خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة القيمة ا الية لل ز النقد اﳌتعلق بحاﻻت التع عن السداد إما ) (١ع مدى ف ة اﻻﺛ عشر ش را التالية
أو ) (٢ع مدى العمر اﳌتوقع لﻸداة اﳌالية بناء ع ال اجع اﻻئتما ي من البداية.
ً
 طبقا للمرحلة  – ١حالة عدم وجود ز ادة جو ر ة مخاطر اﻻئتمان منذ اﻻع اف اﳌبد ي ،سوف يتم قيد مبلغ عادل خسائر اﻻئتمان
ً
اﳌتوقعة ﳌدة  ١٢ش را .يتم اح ساب خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة ﳌدة  ١٢ش ر بأ ا ا زء من خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة ع مدى عمر اﻷداة
ً
اﳌالية ال تمثل خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة الناتجة عن أحداث التع ﻷداة مالية ا تملة خﻼل  ١٢ش را عد تار خ التقر ر .يقوم البنك
ً
ً
ً
باح ساب مخصص خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة ﳌدة  ١٢ش را اس نادا إ توقع حدوث ع خﻼل ف ة اﻻﺛ عشر ش را ال ت تار خ التقر ر.
ً
يتم تطبيق احتماليات التع اﳌتوقع خﻼل  ١٢ش را ع الت بؤ بالتعرض عند التع و تم ضر ا ا سارة ا تملة عند التع و تم
تخفض ا بمعدل الر ح الفع اﻷص التقر .
)(١١

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
السياسات ا اس ية ال امة )تتمة(
-٤
انخفاض قيمة اﳌوجودات اﳌالية )تتمة(
٣-٤
نموذج انخفاض قيمة خسائراﻻئتمان اﳌتوقعة )تتمة(
ً
 طبقا للمرحلة  – ٢حالة وجود ز ادة جو ر ة مخاطر اﻻئتمان منذ اﻻع اف اﳌبد ي ولكن ﻻ عت اﻷدوات اﳌالية قد عرضت ﻻنخفاض
ائتما ي ،سوف يتم قيد مبلغ عادل خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة بناء ع اﳌدة اﳌر ة ﻻحتمالية التعرض للتع  .يتم تقدير احتمالية التع
وا سارة ا تملة عند التع ع مدى عمر اﻷداة و تم تخفيض ال ز النقدي اﳌتوقع بمعدل الر ح الفع اﻷص التقر .
 بموجب اﳌرحلة  – ٣حالة وجود دليل موضو ع انخفاض القيمة تار خ التقر ر ،سوف يتم تص يف ذه اﻷدوات اﳌالية أدوات
عرضت ﻻنخفاض ائتما ي وسوف يتم قيد مبلغ عادل خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة ع مدى عمر اﳌوجودات اﳌالية باف اض أن سبة
.٪١٠٠
احتمالية التع
عند تقدير خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة لﻼل امات غ اﳌ و ة ،يقوم البنك بتقدير ا زء اﳌتوقع من اﻻل ام ال س تم به ع مدى عمره
اﳌتوقع .و ذلك س ند خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة إ القيمة ا الية لل ز اﳌتوقع التدفقات النقدية حالة ب التمو ل .يتم تخفيض ال ز
النقدي اﳌتوقع بمعدل الر ح الفع اﳌتوقع التقر ع التمو ل.
ً
ً
يتم قياس ال ام البنك بموجب ل ضمان باﳌبلغ اﳌع ف به مبدئيا ناقصا اﻹطفاء اﳌ اكم اﳌع ف به ضمن بيان الدخل ،أو مخصص خسائر
ً
اﻻئتمان اﳌتوقعة ،أ ما أع  .ول ذا الغرض ،يقوم البنك بتقدير خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة اس نادا إ القيمة ا الية للمدفوعات اﳌتوقعة
لتعو ض حامل الضمان عن خسائر اﻻئتمان ال يتكبد ا .يتم تخفيض ال ز بمعدل ا صم اﳌعدل ضوء ا اطر اﳌناسب للتعرض.
ّ
ومدعمة بأدلة للظروف اﻻقتصادية اﳌستقبلية عند
يمثل نموذج خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة نظرة مستقبلية و قت اﻻس ناد إ توقعات معقولة
تحديد الز ادات ا و ر ة مخاطر اﻻئتمان وقياس خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة.
قياس خسائراﻻئتمان اﳌتوقعة
ً
يقوم البنك باح ساب خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة اس نادا إ س نارو ات قائمة ع اﻻحتمالية لقياس ال ز النقدي اﳌتوقع ا فض بمعدل
الرح الفع التقر  .يتمثل ال ز النقدي الفرق ب ن التدفقات النقدية اﳌستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية ال يتوقع البنك
ا صول عل ا .يأخذ اﳌعيار الدو ﻹعداد التقار ر اﳌالية رقم  ٩باﻻعتبار اح ساب خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة ع أ ا حاصل ضرب احتمالية التع
وا سارة ا تملة عند التع والتعرض عند التع  .قام البنك بوضع من يات ونماذج مع اﻷخذ ع ن اﻻعتبار ا م ال س للمحافظ ونوعي ا
ودرجة عقيد ا.
ً
س ند ذه اﳌعاي بصورة عامة إ نماذج إحصائية موضوعة داخليا وغ ا من البيانات اﻹحصائية وتخضع للتعديل لتوضيح اﳌعلومات
اﳌستقبلية.
فيما ي تفاصيل ذه اﳌعاي /اﳌدخﻼت اﻹحصائية:
 احتمالية التع – تتمثل تقدير احتمالية ع مدى ف ة زمنية معينة؛
 التعرض عند التع – يتمثل تقدير التعرض للتع تار خ مستقب مع الوضع ع ن اﻻعتبار التغ ات اﳌتوقعة التعرض عد تارخ
التقر ر؛ و
ا سارة ا تملة عند التع – يتمثل تقدير ا سارة اﳌ تبة ع حدوث حالة ع وقت مع ن .س ند التعرض عند التع إ الفرق ب ن
ُ
التدفقات النقدية التعاقدية اﳌستحقة والتدفقات النقدية ال ان اﳌ َم ِول يتوقع ا صول عل ا ،بما ذلك التدفقات النقدية من مصادرة
ً
الضمان .يتم عادة التعب ع ا ك سبة مئو ة من التعرض عند التع .

)(١٢

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
السياسات ا اس ية ال امة )تتمة(
-٤
انخفاض قيمة اﳌوجودات اﳌالية )تتمة(
٣-٤
العوامل اﻻقتصادية العامة واﳌعلومات اﻻس شر افية والس نار و ات اﳌتعددة
سائر اﻻئتمان بناء ع اﻻحتمالية من خﻼل تقييم نطاق النتائج ا تملة
يتطلب اﳌعيار الدو ﻹعداد التقار ر اﳌالية رقم  ٩تقدير عادل ومر
الذي يتضمن الت بؤات ا اصة بالظروف اﻻقتصادية اﳌستقبلية.
عند تقدير خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة ،يأخذ البنك باﻻعتبار ﺛﻼﺛة س نارو ات )س نار و أسا  ،س نار و إيجا ي ،س نار و سل ( .يرتبط ل
ً
س نار و م ا بالدرجات ا تلفة ﻻحتمالية التع والتعرض عند التع وا سارة ا تملة عند التع  .تتضمن أيضا عملية تقييم الس نار و ات
اﳌتعددة احتمالية تحصيل التمو ﻼت اﳌتع ة ،بما ذلك احتمالية سداد التمو ﻼت باﻹضافة إ قيمة الضمان أو اﳌبلغ الذي سوف يتم ا صول
عليه مقابل بيع اﻷصل.
عتمد البنك نماذج خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة ع معلومات اس شرافية واسعة النطاق كمدخﻼت اقتصادية مثل:
 متوسط أسعار النفط
 اﳌؤشر اﻻقتصادي اﳌركب لﻸ شطة غ النفطية لدولة اﻹمارات العر ية اﳌتحدة
 اﳌؤشر اﻻقتصادي لدولة اﻹمارات العر ية اﳌتحدة
 أسعار العقارات د ي وأبوظ
 إشغال الغرف الفندقية د ي
يجب إدراج العوامل اﻻقتصادية العامة واﳌعلومات اﻻس شرافية ضمن عملية قياس خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة وتحديد ما إذا ان ناك ز ادة
جو ر ة مخاطر اﻻئتمان منذ تقديم اﻻئتمان .يجب أن تو عملية قياس خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة ل ف ة تقر ر معلومات مناسبة ومدعمة
بأدلة تار خ التقر ر حول اﻷحداث السابقة والظروف ا الية والت بؤات اﳌتعلقة بالظروف اﻻقتصادية اﳌستقبلية .إن اﳌدخﻼت والنماذج
ً
ً
اﳌستخدمة ﻻح ساب خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة قد ﻻ ترصد دائما جميع سمات السوق تار خ البيانات اﳌالية .لبيان تلك السمات ،يتم أحيانا
إجراء عديﻼت نوعية أو سو ات باعتبار ا عديﻼت مؤقتة عندما ت ون تلك الفروقات مادية بصورة جو رة.
تقييم الز ادة ا و ر ة مخاطراﻻئتمان
يتم إجراء تقييم للز ادة ا و ر ة مخاطر اﻻئتمان ع أساس س  .من أجل تقييم ما إذا انت مخاطر اﻻئتمان لﻸصل اﳌا زادت بصورة
جو ر ة منذ بداية شأة اﻷصل اﳌا  ،يقوم البنك بمقارنة بمخاطر التع ال تحدث ع مدى العمر اﳌتوقع لﻸصل اﳌا تار خ التقرر بمخاطر
ً
التع عند بداية شأة اﻷصل اﳌا باستخدام مؤشرات ا اطر الرئ سية ال يتم استخدام ا عمليات إدارة ا اطر اﳌتبعة حاليا من قبل
البنك .سوف يتم تقييم التغ مخاطر اﻻئتمان تار خ ل تقر ر وذلك ل ل أصل عت ام بصورة منفردة وع مستوى القطاعات بال سبة
اﻻت التعرض الفردي.
يتم نقل مجموعة اﳌوجودات من اﳌرحلة  ١إ اﳌرحلة  ٢عندما:
 تتغ احتمالية التع إ درجة تتجاوز ا د اﳌوضوع من البنك فيما يتعلق باﻻع اف اﳌبد ي؛
ً
 ت ون اﻷداة متأخرة السداد ﻷك من  ٣٠يوما؛ و
ً
ُ
 عت مخاطر اﻻئتمان اﳌرتبطة باﻷداة مرتفعة اس نادا إ اﳌعاي النوعية اﳌوضوعة من قبل البنك.

ً
تبقى اﻷدوات ا ولة إ اﳌرحلة  ٢من اﳌرحلة  ١نفس اﳌرحلة ح تفي باﳌعاي اﳌوضوعة ع مدى ف ة محددة طبقا لسياسة البنك.
ترتكز عملية التحو ل من اﳌرحلة  ٢إ اﳌرحلة  ٣ع ما إذا انت اﳌوجودات اﳌالية قد انخفض تص يف ا اﻻئتما ي تارخ التقرر.

)(١٣

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
السياسات ا اس ية ال امة )تتمة(
-٤
انخفاض قيمة اﳌوجودات اﳌالية )تتمة(
٣-٤
ا كم اﻻئتما ي القائم ع ا ة
تتطلب من ية البنك فيما يتعلق بت و ن مخصص خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة أن يقوم البنك باستخدام حكمه اﻻئتما ي القائم ع ا
التأﺛ اﳌقدر للعوامل ال لم يتم رصد ا نتائج نموذج خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة جميع ف ات التقار ر.

ة ل شمل

أﺛناء قياس خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة ،يتع ن ع البنك أن يضع باعتباره أق ف ة عاقدية يتعرض خﻼل ا البنك اطر اﻻئتمان .كما يجب
ً
اﻷخذ ع ن اﻻعتبار جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الف ة اﳌتوقعة ،بما ذلك خيارات السداد مقدما وخيارات التمديد والتجديد.
ﻻ يزال عر ف التع الذي ي بعه البنك لتقييم اﻻنخفاض القيمة متطابق مع توج ات اﳌعيار الدو ﻹعداد التقار ر اﳌالية رقم  ،٩دون ال وء
إ اﻻف اضات كما يتوافق مع اﳌتطلبات التنظيمية .إن السياسة اﳌتعلقة شطب معامﻼت التمو ل ظلت دون غي .
العمراﳌتوقع
عند قياس خسائر اﻻئتمان اﳌتوقعة ،يأخذ البنك باعتباره أق ف ة عاقدية يتعرض خﻼل ا البنك اطر اﻻئتمان .كما يجب اﻷخذ ع ن
ً
اﻻعتبار جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الف ة اﳌتوقعة ،بما ذلك خيارات السداد مقدما وخيارات التمديد والتجديد.
عر ف التع
عت البنك أن اﻷصل اﳌا متع السداد عندما:
 ي ون من غ ا تمل ،ﻷسباب مالية أو غ مالية ،أن يفي اﳌتعامل بال اماته اﻻئتمانية بال امل تجاه البنك دون وء البنك ﻻتخاذ إجراءات
مثل مصادرة الضمان )إن وجد(؛ أو
َ
ز اﳌتعامل عن الوفاء بأي من ال اماته اﻻئتمانية اﳌادية تجاه البنك ﳌدة تز د عن  ٩٠يوما.

عند تقييم ما إذا ان اﳌتعامل ع عن السداد ،يأخذ البنك باﻻعتبار اﳌؤشرات التالية:
) (١مؤشرات نوعية – مثل اﻹخﻼل اﳌادي بالتع د؛
) (٢مؤشرات كمية – مثل التأخر عن السداد أو عدم سداد ال ام آخر من قبل نفس العميل  /مجموعة العميل تجاه البنوك؛ و
ً
ً
بناء ع البيانات اﳌعدة داخليا وال يتم ا صول عل ا من مصادر خارجية.
)( ٣
إن اﳌدخﻼت اﳌستخدمة تقييم ما إذا ان ناك أداة مالية حالة ع عن السداد وأ مي ا قد تتغ بمرور الوقت لتعكس التغ ات الظروف.
س يﻼت التمو ل اﳌعاد التفاوض عل ا
ً
ً
ً
يقوم البنك أحيانا بتقديم تنازﻻت أو إجراء عديﻼت ع الشروط اﻷصلية للتمو ل نظرا لﻸزمات اﳌالية ال يواج ا اﳌتعامل عوضا عن مصادرة
الضمان أو اتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة لتحصيل الضمان .عت البنك أن ذا التمو ل متع السداد عندما يتم تقديم ذه التنازﻻت أو إجراء تلك
التعديﻼت ن يجة اﻷزمات اﳌالية ا الية أو اﳌتوقعة للمتعامل وال ما ان البنك ليوافق عل ا حال ان اﳌتعامل وضع ما جيد .شتمل
اﳌؤشرات ع وجود أزمات مالية ع عدم الوفاء بالتع دات أو عرض العميل لظروف تجعله غ قادر ع الوفاء بال اماته التعاقدية .قد ينطوي
التع ع تمديد اتفاقيات السداد واﻻتفاق ع شروط تمو ل جديدة .فور إعادة التفاوض ع الشروط ،يتم قياس أي انخفاض القيمة
ً
باستخدام معدل الر ح الفع اﻷص الذي تم اح سابه قبل عديل شروط التمو ل .طبقا لسياسة البنك ،تتم متا عة التمو ل اﳌتع للتأكد من
استمرار سداد الدفعات اﳌستحقة اﳌستقبل .يتم تحديد التص يف ب ن اﳌرحلة  ٢واﳌرحلة  ٣ع أساس ل تمو ل ع حدة .إذا أظ رت ذه
اﻹجراءات وجود خسارة متعلقة بالتمو ل ،يتم اﻹفصاح ع ا ومعامل ا أصل عرض ﻻنخفاض القيمة ضمن اﳌرحلة  ٣ن تحصيله أو شطبه.

)(١٤

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
السياسات ا اس ية ال امة )تتمة(
-٤
انخفاض قيمة اﳌوجودات اﳌالية )تتمة(
٣-٤
س يﻼت التمو ل اﳌعاد التفاوض عل ا )تتمة(
إذا تم إعادة التفاوض شأن التمو ل أو عديله دون إلغاء اﻻع اف به ،يقوم البنك بإعادة تقييم ما إذا انت ناك ز ادة جو رة مخاطر
اﻻئتمان .كما يضع البنك ع ن اﻻعتبار مدى ضرورة تص يف اﳌوجودات ضمن اﳌرحلة  .٣فور تص يف اﻷصل كتمو ل متع  ،يظل ضمن ذه
الفئة لف ة اختبار ممتدة ح  ١٢ش ر ع اﻷقل .من أجل إعادة تص يف التمو ل خارج فئة التمو ل اﳌتع  ،يتع ن ع العميل الوفاء بجميع
اﳌعاي التالية:
 يجب أن ت ون جميع ال س يﻼت اﳌقدمة للعميل منتظمة السداد؛
ً
ُ م ف ة اﻻختبار ال تبلغ مد ا سنة واحدة اعتبارا من التار خ الذي تم فيه اعتبار التمو ل منتظم السداد؛ و
 سداد أك من دفعة ذات قيمة منخفضة من اﳌبلغ اﻷص أو الر ح بصورة منتظمة خﻼل ف ة اﻻختبار؛ و
ف وس كوفيد  ١٩وا سارة اﻻئتمانية اﳌتوقعة
لقد أدى تف ف وس ورونا التا اﳌستجد ) وفيد  (١٩العالم أوائل عام  ٢٠٢٠اضطرابات ا ياة العادية و ئة اﻷعمال التجارة
بطرق ش  ،كما ألقى بظﻼله ع اﻻقتصاد العاﳌي والنظم البنكية ش ل كب  ،سواء من منظور اﻷعمال وا اسبة و عداد التقارر .وقد اتخذت
ا ومات والبنوك العديد من البلدان تداب است نائية للتخفيف من التأﺛ ات اﳌالية واﻻقتصادية لـف وس وفيد  .١٩و شمل تداب الدعم
ً
مجموعة من إيقاف عمليات السداد
اختيار ا للعمﻼء ،ودعم السيولة وتخفيف رأس اﳌال من قبل ا ات الرقابية.
استعرضت ا موعة الظروف والب ئة اﻻست نائية ال نجمت عن ف وس وفيد ً ،١٩
جنبا إ جنب مع اﻹجراءات ال يوفر ا البنك اﳌركزي لدولة
اﻹمارات العر ية اﳌتحدة بموجب خطة الدعم اﻻقتصادي اﳌس دف لتحديد متطلبات ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة كما تار خ التقر ر ،حسب
اﻻقتضاء .وقد قامت ا موعة بمراجعة ً
أيضا اﳌبادئ التوج ية الصادرة عن مجلس معاي ا اسبة الدولية  ٢٧مارس  ٢٠٢٠و نة بازل
الصادرة  ٤أبر ل  ٢٠٢٠شأن تحديد ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة.
و ً
وفقا ﻹرشادات نة بازل ،يجب أن تأخذ البنوك ا سبان إجراءات الدعم الطارئة عند حساب ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة .كما وافقت ع
عديﻼت ع ال ت بات اﻻنتقالية ﳌعاملة رأس اﳌال التنظي ل سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة.

)(١٥

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
السياسات ا اس ية ال امة )تتمة(
-٤
انخفاض قيمة اﳌوجودات اﳌالية )تتمة(
٣-٤
معقولية اﳌعلومات اﳌستقبلية وترجيح اﻻحتماﻻت
والتأﺛ العام ع مؤشرات اﻻقتصاد الك
ضوء التأﺛ الواسع لتف ف وس وفيد  ١٩ع غي العميل ملف اﻻئتمان ال
اﳌستقبلية ،فإن التغي ات نماذج ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة وتقدير ا تخضع لدرجة عالية من عدم اليق ن.
قامت ا موعة ً
سابقا بإجراء تحليل تار وتحديد اﳌتغ ات اﻻقتصادية الرئ سية ال تؤﺛر ع مخاطر اﻻئتمان وقد تم تطبيق ا سائر
اﻻئتمانية اﳌتوقعة ل ل محفظة كما تم تطبيق أح ام ا اء ذه العملية .تختلف ذه اﳌتغ ات اﻻقتصادية وتأﺛ ا اﳌرتبط باحتمالية التع
والتعرض عند التع وا سارة باف اض التع باختﻼف نماذج العمﻼء واﻷدوات اﳌالية.

و ضوء الب ئة اﻻقتصادية ا الية ال عم بالش وك ،قامت ا موعة بمحاسبة ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة ً
بناء ع حكم اﻹدارة بالنظر إ
حدوث غ الس نار و اﻻقتصادي الذي يتجه ش ل وﺛيق للغاية تجاه اﻵﺛار السلبية ،إ جانب التعقيدات اﻹضافية ع مجاﻻت اﻷعمال ال
من ا تمل أن تتأﺛر ً
سلبا س ب ف وس وفيد  .١٩إن التأﺛ إن ذه الب ئة اﻻقتصادية غ اﳌؤكدة قرارات تقدير ة وس ستمر ا موعة
إعادة تقييم موقف ا والتأﺛ اﳌرتبط ا ع أساس منتظم.
قامت ا موعة بمراجعة التأﺛ ا تمل لـف وس وفيد  ١٩ع اﳌدخﻼت واﻻف اضات ا اصة بقياس ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة وفق اﳌعيار
الدو ﻹعداد التقار ر اﳌالية رقم  ٩ع أساس اﳌعلومات اﳌتاحة .و ضوء اعتبارات مرنة ومتطورة للغاية ،فإن التحقق من موﺛوقية ومعقولية
ً
أي معلومات مستقبلية لم عد باﻷمر الس ل .ع الرغم من ذلك ،واع افا بالتأﺛ ات ا تملة لﻸزمات ع ب ئة اﻻئتمان السوق ،قامت
ا موعة بتقييم تأﺛ اﻻحتمال اﳌ ايد للس نار و اﳌ شائم إدارة ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة .وتز د احتمالية الس نار و اﳌ شائم من  ٪٢٠إ
 ٪٧٠ب نما تقل احتمالية الس نار و اﳌتفائل إ  ٪٠من .٪٢٠
و ظل أي توقعات اقتصادية ،تخضع التوقعات واﻻحتماﻻت دوث درجة عالية من عدم اليق ن ا و ري و التا قد تختلف النتائج الفعلية
ش ل كب عن تلك النتائج اﳌتوقعة .بالنظر إ ا اطر اﳌرتبطة بظروف اﻻقتصاد الك غ اﳌؤكدة ،ستواصل ا موعة مراقبة التغي ات ،بما
ذلك توقعات اﻻقتصاد الك  ،والنظر التعديﻼت ع ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة ش ل مناسب.
عمل ا موعة ع تحديث نماذج ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة ا اصة ا واﳌتعلقة باحتمالية التع وا سارة عند التع والتعرضات عند التع
وتوقعات اﻻقتصاد الك  ،ون يجة ذلك جاري تنفيذ ا .كما تأخذ نماذج اﻻقتصاد الك ا دﺛة اﻻعتبار التغي ات ع إﺛر تف ف وس وفيد-
 .١٩تدعم التقييمات اﻷولية كفاية مخصصات انخفاض القيمة اﻹجمالية ا تفظ ا  ٣٠س تم .٢٠٢٠
تجري ا موعة عديﻼت إضافية ع ا سارة اﻻئتمانية اﳌتوقعة بقيمة  ٦٠٠مليون در م كما  ٣٠س تم .٢٠٢٠
إدارة السيولة ظل كوفيد١٩-
٤-٤
ً
لقد ألقت اﻷزمات اﳌ تبة ع تف ف وس وفيد ١٩-بظﻼل ا كذلك ع السيولة اﻷسواق العاﳌية واﻹقليمية .ونظرا للتأﺛ الذي أحدﺛته تلك
اﻷزمة ع اﻻقتصاد بوجه عام ،فقد قام اﳌصرف اﳌركزي لدولة اﻹمارات العر ية اﳌتحدة ش ل اس با بمعا ة اﻷزمة وذلك من خﻼل توف تمو ل
بت لفة صفر ة ميع البنوك اﳌؤ لة وتخفيف متطلبات اﻻحتياطي النقدي التنظي للبنوك .و دف السماح للبنوك باستخدام السيولة ا ررة،
قام اﳌصرف اﳌركزي لدولة اﻹمارات العر ية اﳌتحدة بتخفيض ا د اﻷد ى ل سب السيولة ) سب غطية السيولة و سب اﳌوجودات الثابتة اﳌؤ لة(
ب سبة .٪٣٠
عقد نة إدارة السيولة و نة إدارة السيولة البنك اجتماعات منتظمة لل ك ش ل خاص ع إدارة السيولة .لقد أخذ البنك باﻻعتبـار ش ل
اس با النظر خيارات جديدة لتوسيع قاعدة اﻻل امات ) غي ف ات العمل والعملة( وال ك ع خطة تمو ل سوق رأس اﳌال .يقوم البنك بتعز ز
مخزون السيولة لديه من خﻼل توقيت اﳌدفوعات للعمﻼء مع ال ك شدة ع عز ز عﻼقات الودا ع ع جميع قطاعات العمﻼء.
)(١٦

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
السياسات ا اس ية ال امة )تتمة(
-٤
اس ثمارات أخرى
٥-٤
 ١-٥-٤اﻻس ثمارات اﳌق سة بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة
يتم تص يف اﻻس ثمارات أدوات حقوق اﳌلكية اﳌتوافقة مع الشر عة اﻹسﻼمية ع أ ا بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة ،إﻻ إذا
قامت ا موعة بتعي ن اس ثمار غ محتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر عند اﻻع اف اﳌبد ي.
يتم قياس اﳌوجودات اﳌالية )بخﻼف أدوات حقوق اﳌلكية( ال ﻻ ستو معاي الت لفة اﳌطفأة بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة.
باﻹضافة إ ذلك ،يتم قياس اﳌوجودات اﳌالية )بخﻼف أدوات حقوق اﳌلكية( ال ستو معاي الت لفة اﳌطفأة ولكن تم تص يف ا بالقيمة
العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة .يمكن تص يف اﳌوجودات اﳌالية )بخﻼف أدوات حقوق اﳌلكية(
ع أ ا بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة عند اﻻع اف اﳌبد ي إذا ان ذا التص يف يل أو يقلل ش ل كب من تناقض القياس أو
اﻻع اف الذي قد ي شأ عن قياس اﳌوجودات أو ا صوم أو اﻻع اف باﻷر اح وا سائر عل ا ع أسس مختلفة .لم تقم ا موعة بتخصيص أي
موجودات مالية )بخﻼف أدوات حقوق اﳌلكية( كما القيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة.
يتم إعادة تص يف اﳌوجودات اﳌالية من الت لفة اﳌطفأة إ القيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة عند غي نموذج اﻷعمال بحيث ﻻ يتم
اس يفاء معاي الت لفة اﳌطفأة .ﻻ ُ سمح بإعادة تص يف اﳌوجودات اﳌالية )بخﻼف أدوات حقوق اﳌلكية( اﳌصنفة بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح
أو ا سارة عند اﻻع اف اﻷو .
يتم قياس اﳌوجودات اﳌالية بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة بالقيمة العادلة
ناشئة عن إعادة القياس بيان الر ح أو ا سارة اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد.

اية ل ف ة تقر ر ،مع إﺛبات أي أر اح أو خسائر

يتم إﺛبات إيرادات توزعات اﻷر اح من اﻻس ثمارات أدوات حقوق اﳌلكية بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة بيان الر ح أو ا سارة
اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد عندما يتم إﺛبات حق ا موعة استﻼم أراح اﻷس م .يتم إدراج توز عات اﻷر اح من اﻻس ثمار أدوات حقوق اﳌلكية
بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻻخر بيان اﻷراح أو ا سائر اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد عندما يتم إﺛبات حق ا موعة تلقي توز عات
اﻷر اح ما لم تمثل اﻷراح بوضوح اس داد جزء من ت لفة اﻻس ثمار.
 ٢-٥-٤اﻻس ثمارات اﳌقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
عند اﻻع اف اﳌبد ي ،يمكن للمجموعة إجراء انتخابات غ قابلة لﻺلغاء )ع أساس ل أداة ع حدة( دف تحديد اﻻس ثمارات أدوات
حقوق اﳌلكية اﳌتوافقة مع الشر عة اﻹسﻼمية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر .ﻻ ُ سمح تحديد اﻻس ثمار بالقيمة العادلة من
ً
خﻼل الدخل الشامل اﻵخر إذا ان اﻻس ثمار اﻷس م محتفظا به لغرض اﳌتاجرة.
يتم اﻻحتفاظ باﳌوجودات اﳌالية للتداول إذا:
 تم شراؤ ا ش ل أسا غرض بيع ا ع اﳌدى القر ب ؛ أو
 انت تمثل عند اﻻع اف اﻷو جزء من محفظة أدوات مالية محددة تدير ا ا موعة ً
معا ولد ا دليل ع نمط فع حديث لتحقيق اﻷر اح
ع اﳌدى القص  .أو
 انت أدوات مشتقة إسﻼمية غ مصنفة ومؤ لة أداة تحوط إسﻼمية أو ضمان ما .
مبدئيا بالقيمة العادلة باﻹضافة إ ت اليف اﳌعاملة .ﻻ ً
ً
حقا ،يتم قياس ا
يتم قياس اﳌوجودات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
بالقيمة العادلة مع اﻷر اح وا سائر الناشئة عن التغ ات القيمة العادلة اﳌع ف ا الدخل الشامل اﻻخر .لن يتم إعادة تص يف الر ح أو
ا سارة ال اكمية إ الر ح أو ا سارة من اﻻس بعادات.

)(١٧

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
السياسات ا اس ية ال امة )تتمة(
-٤
اﳌطلو ات اﳌالية
٦-٤
يتم قياس جميع اﳌطلو ات اﳌالية ً
ﻻحقا بالت لفة اﳌطفأة باستخدام طر قة معدل الر ح الفع أو بالقيمة العادلة من خﻼل الر ح أو ا سارة .ومع
ً
ذلك ،فإن اﳌطلو ات اﳌالية ال ت شأ عندما ﻻ ي ون تحو ل أصل ما مؤ ﻼ ﻹلغاء اﻻع اف أو عند تطبيق ن اﳌشاركة اﳌستمرة ،والضمانات
اﳌالية الصادرة عن ا موعة ،واﻻل امات الصادرة عن ا موعة لتوف س يﻼت سعر فائدة أقل من سعر السوق تقاس وفقا للسياسات
ا اس ية ا ددة.
العقارات اﻻس ثمار ة
٧-٤
العقارات اﻻس ثمار ة العقارات ا تفظ ا لكسب اﻹيجارات و  /أو لز ادة رأس اﳌال )بما ذلك العقارات قيد اﻹ شاء ل ذه اﻷغراض( .يتم
ً
قياس اﻻس ثمارات العقارة بالت لفة ناقصا اﻻس ﻼك اﳌ اكم وخسارة انخفاض القيمة .يتم اح ساب اس ﻼك اﻻس ثمار اﳌبا ي ع أساس
القسط الثابت ع مدى ً ٤٠
عاما .و تم تمو ل ذه العقارات من الصندوق اﳌش ك للبنك
يتم إدراج العقا رات اﻻس ثمار ة اﳌمولة من صندوق ودا ع الو الة بالقيمة العادلة وال ترتبط مباشرة بالقيمة العادلة ل ذه العقارات اﻻس ثمار ة
أو الع وائد م ا .قامت ا موعة باختيار نموذج القيمة العادلة ل ذه العقارات اﻻس ثمارة ،حيث يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات اﻻس ثمار ة
ع أساس التقييم الذي يجر ه دو ً ا مقيم مستقل لديه مؤ ﻼت مع ف ا وذو صلة ولديه خ ة حديثة موقع وفئة العقارات اﻻس ثمار ة ال
يجري تقييم ا .يتم إدراج اﻷر اح وا سائر الناتجة عن التغ ات القيمة العادلة بيان الر ح أو ا سارة الف ة ال ت شأ ف ا.
يتم إلغاء اﻻع اف بالعقار اﻻس ثماري عند اس بعاده أو عند به من اﻻستخدام بصورة ائية وﻻ ي ون من اﳌتوقع ا صول ع أي منافع
اقتصادية مستقبلية من اﻻس بعاد .يتم إد راج أية أر اح أو خسائر ناتجة عن إلغاء اﻻع اف بالعقار )ا سبة ع أ ا الفرق ب ن صا اﳌتحصﻼت
من اﻻس بعاد والقيمة الدف ية لﻸصل( ضمن بيان اﻷر اح أو ا سائر اﳌوحد الف ة ال يتم ف ا إلغاء اﻻع اف بالعقار.
تتم التحو ﻼت إ العقارات اﻻس ثمار ة فقط عندما ي ون ناك غ اﻻستخدام ُ ستدل عليه من خﻼل ان اء إشغال العقار من قبل اﳌالك أو
بدء عقد إيجار شغي لطرف آخر أو اﻻن اء من أعمال اﻹ شاء أو التطو رُ .تجرى التحو ﻼت من العقارات اﻻس ثمار ة فقط عندما ي ون ناك
غ اﻻستخدام ُ ستدل عليه من خﻼل إشغال العقار من اﳌالك أو بدء التطو ر للبيع.
اس ثمارات شر ات زميلة ومشار ع مش كة
٨-٤
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلو ات الشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة ذه اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة باستخدام طر قة
ً
مبدئيا بيان اﳌركز اﳌا اﳌرح
حقوق اﳌلكية .بموجب طر قة حقوق اﳌلكية ،يتم اﻻع اف باﻻس ثمار الشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة
اﳌوحد اﳌوجز بالت لفة و تم عديله عد ذلك ﻹﺛبات حصة ا موعة الر ح أو ا سارة والدخل الشامل اﻵخر للشر ات الزميلة واﳌشار ع
اﳌش كة .عندما تتجاوز حصة ا موعة خسائر الشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة حصة ا موعة تلك الشر ات الزميلة واﳌشارع
اﳌش كة )وال تتضمن أي حصص طو لة اﻷجل ش ل جو ر ا ً
جزءا من صا اس ثمار ا موعة الشر ات الزميلة واﳌشارع اﳌش كة(،
تتوقف ا موعة عن اﻻع اف بحص ا من ا سائر اﻹضافية .يتم اﻻع اف با سائر اﻻضافية فقط إ ا د الذي تكبدت فيه ا موعة
ال امات قانونية أو بناءة أو دفعت نيابة عن الشركة الزميلة واﳌشروع اﳌش ك.
عندما تجري أي من م شآت ا موعة معامﻼت مع شركة زميلة أو مشروع مش ك للمجموعة ،فإن اﻷر اح وا سائر الناتجة عن اﳌعامﻼت مع
الشركة الزميلة أو اﳌشروع اﳌش ك يتم اﻻع اف ا اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة للمجموعة فقط حدود حصة الشركة الزميلة
أو مشروع مش ك غ متعلق با موعة.
يتم اح ساب اﻻس ثمار شركة زميلة أو مشروع مش ك باستخدام طر قة حقوق اﳌلكية من التار خ الذي يصبح فيه اﳌس ثمر فيه شركة زميلة
أو مشروع مش ك .عند حيازة اﻻس ثمار شركة زميلة أو مشروع مش ك ،فإن أي ز ادة ت لفة اﻻستحواذ ع حصة ا موعة صا القيمة
العادلة للموجودات واﳌطلو ات واﳌطلو ات ا تملة ا ددة للشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة اﳌع ف ا تارخ اﻻستحواذ  :مع ف ا
كش رة ،وال يتم تضمي ا ضمن القيمة الدف ية لﻼس ثمار .يتم إﺛبات أي ز ادة حصة ا موعة صا القيمة العادلة للموجودات واﳌطلو ات
واﳌطلو ات الطارئة القابلة للتحديد ع ت لفة الشراء عد إعادة التقييم مباشرة بيان الر ح أو ا سارة اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد الف ة ال
ي ون ف ا اﻻس ثمار مستحوذ عليه.
)(١٨

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
السياسات ا اس ية ال امة )تتمة(
-٤
اس ثمارات شر ات زميلة ومشار ع مش كة )تتمة(
٨-٤
يتم تطبيق متطلبات اﳌعاي الدولية للتقار ر اﳌالية لتحديد ما إذا ان من الضروري اﻻع اف بأي خسارة انخفاض القيمة فيما يتعلق باس ثمار
ا موعة الشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة.
تتوقف ا موعة عن استخدام طرقة حقوق اﳌلكية من التار خ الذي يتوقف فيه اﻻس ثمار عن ونه شركة زميلة أو مشروع مش ك .ستمر
ا موعة استخدام طر قة حقوق اﳌلكية عندما يصبح اﻻس ثمار شركة زميلة اس ً
ثمارا مشروع مش ك أو يصبح اﻻس ثمار مشروع
مش ك اس ً
ثمارا شركة زميلة.
ً
عند اس بعاد الشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة ال ي تج ع ا فقدان ا موعة نفوذا كب ً ا ع تلك الشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة ،يتم
خ و عت القيمة العادلة كقيمة عادلة عند اﻻع اف اﳌبد ي أصل ما ً .
وفقا للمعيار
قياس أي اس ثمار محتفظ به بالقيمة العادلة ذلك التار
الدو ﻹعداد التقار ر اﳌالية رقم  .٩يتم تضم ن الفرق ب ن القيمة الدف ية السابقة للشر ات الزميلة واﳌشارع اﳌش كة اﳌ سو ة إ الفوائد
ا تفظ ا وقيم ا العادلة تحديد الر ح أو ا سارة من اس بعاد الشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة .باﻻضافة إ ذلك ،تح سب ا موعة
جميع اﳌبالغ اﳌع ف ا ً
سابقا الدخل الشامل اﻻخر فيما يتعلق بتلك الشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة ع نفس اﻻساس اﳌطلوب إذا قامت
تلك الشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة باﻻس بعاد مباشرة اﳌوجودات أو اﳌطلو ات ذات الصلة .لذلك ،إذا تم إعادة تص يف الر ح أو ا سارة
اﳌع ف به م ً
سبقا الدخل الشامل اﻵخر من قبل تلك الشر ات الزميلة واﳌشارع اﳌش كة إ الر ح أو ا سارة عند اس بعاد اﳌوجودات أو
اﳌطلو ات ذات الصلة ،تقوم ا موعة بإعادة تص يف الر ح أو ا سارة من حقوق اﳌلكية إ الر ح أو ا سارة ) كتعديل ناتج من إعادة التص يف(
عندما يفقد تأﺛ ً ا كب ً ا ع الشر ات الزميلة واﳌشار ع اﳌش كة.
اﳌوجودات غ اﳌلموسة
٩-٤
ً
اﳌوجودات غ اﳌلموسة ذات اﻻعمار اﻻنتاجية ا دودة ال يتم شراؤ ا ش ل منفصل يتم إدراج ا بالت لفة ناقصا اﻹطفاء اﳌ اكم وخسائر
انخفاض القيمة اﳌ اكمة .يتم اﻻع اف باﻹطفاء ع أساس القسط الثابت ع مدى عمر ا اﻹنتا اﳌقدر .تتم مراجعة العمر اﻻنتا اﳌقدر
وطر قة اﻹطفاء اية ل ف ة تقر ر ،مع تأﺛ أي غ ات التقدير يتم اح سا ا ع أساس مستقب  .اﳌوجودات غ اﳌلموسة ذات العمر
اﻹنتا غ ا دد وال يتم شراؤ ا ش ل منفصل يتم إدراج ا بالت لفة ً
ناقصا خسائر انخفاض القيمة اﳌ اكمة.
يتم إلغاء اﻻع اف باﻷصل غ اﳌلموس عند اﻻس بعاد ،أو عندما ﻻ يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من اﻻستخدام أو اﻻس بعاد .يتم اﻻع اف
باﻷر اح أو ا سائر الناتجة عن إلغاء تحقق أصل غ ملموس ،مقاسة بالفرق ب ن صا متحصﻼت البيع والقيمة الدف ية لﻸصل ،الرح أو
ا سارة عند عدم تحقق اﻷصل.
 ١٠-٤إدارة ا اطر اﳌالية
تتوافق أ داف وسياسات إدارة ا اطر اﳌالية للمجموعة مع تلك ال تم الكشف ع ا البيانات اﳌالية اﳌوحدة اﳌدققة كما وللسنة اﳌن ية
 ٣١د سم .٢٠١٩
 ١١-٤اس ثمارات الصكوك اﻹسﻼمية
يتم قياس اﻻس ثمارات الص وك اﻹسﻼمية بالت لفة اﳌطفأة إذا تم اس يفاء الشرط ن التالي ن:
 أن يتم اﻻحتفاظ باﻷصل ضمن نموذج أعمال دف إ اﻻحتفاظ باﳌوجودات من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية ؛ و
 أن ي تب ع الشروط التعاقدية لﻸداة توارخ محددة إ التدفقات النقدية ال تمثل فقط مدفوعات رأس اﳌال واﻷر اح ع اﳌبلغ اﻷص
القائم.
مبدئيا بالقيمة العادلة باﻹضافة إ ت اليف اﳌعامﻼت .يتم قياس ا ً
ً
ﻻحقا
يتم قياس اﻻس ثمارات الص وك اﻹسﻼمية ال ستو ذه اﳌعاي
ً
الدخل من
ناقصا أي انخفاض القيمة ،مع اﻻع اف بالر ح ع أساس العائد الفع
بالت لفة اﳌطفأة باستخدام أساس العائد الفع
ُ
اﻻس ثمارات الص وك اﻹسﻼمية بيان الر ح أو ا سارة اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد .تقاس اﻻس ثمارات الص وك اﻹسﻼمية بالقيمة ال عادلة
من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر عندما يتم تحقيق ال دف من اﻷعمال عن طر ق كﻼ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و يع اﳌوجودات
اﳌالية وعند اس يفاء شروط اﻷصل اﳌا ﳌعيار اختبار الدفعه اﻻصلية والفائدة عليه.
)(١٩

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
.٥
١-٥

النقد واﻷرصدة لدى البنوك اﳌركز ة
التحليل حسب الفئة

إيضاح

النقد الصندوق
اﻷرصدة لدى بنوك مركز ة:
أرصدة متطلبات اﻻحتياطي لدى البنوك اﳌركز ة

٣-٥

مرابحات دولية لدى مصرف اﻹمارات العر ية اﳌتحدة اﳌركزي
اﻹجما
٢-٥

التحليل حسب اﳌوقع ا غرا

داخل دولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة
خارج دولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹجما

غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م
٢٬١٧٦٬٦٥٨

مدقق
 ٣١د سم ٢٠١٩
ألف در م
١٬٦٧٠٬٠٠١

١٠٬٣٣٦٬٤٤٣
٢٥٬٤٠٣٬٤٢٣

٩٬٥٧١٬٤٨٦
١٠٬٠٢٧٬٠٠٨

٣٧٬٩١٦٬٥٢٤

٢١٬٢٦٨٬٤٩٥

غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م
٣٧٬٤١٧٬٦٨٠
٤٩٨٬٨٤٤

مدقق
 ٣١د سم ٢٠١٩
ألف در م
٢٠٬٧٨٥٬٢٤٢
٤٨٣٬٢٥٣

٣٧٬٩١٦٬٥٢٤

٢١٬٢٦٨٬٤٩٥

 ٣-٥متطلبات اﻻحتياطي النقدي اﻹلزامي
يتم اﻻحتفاظ باﻻحتياطي اﻹلزامي لدى البنوك اﳌركزة لدولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة وجم ورة باكستان اﻹسﻼمية وكي يا بالعمﻼت ا لية لتلك الدول
ا بدون موافقة البنوك اﳌركز ـة ذات الصلة.
و الدوﻻر اﻷمر ي .إن ذه اﻻحتياطيات غ متاحة لﻼستخدام اﻷ شطة اليومية للمجموعة ،وﻻ يمكن
يتغ مستوى اﻻحتياطي اﳌطلوب ل ش ر بما يتوافق مع التوج ات الصادرة عن البنوك اﳌركز ة اﳌعنية.
.٦
١-٦

اﳌستحق من البنوك واﳌؤسسات اﳌالية
التحليل حسب اﳌوقع ا غرا

داخل دولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة
خارج دولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹجما

)(٢٠

غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م
٢٬٤١٦٬٠٤٤
٢٬٤٨١٬٣٧٦

مدقق
 ٣١د سم ٢٠١٩
ألف در م
٤٬٩١٥٬٠٥٦
١٬٣٣٣٬١١٧

٤٬٨٩٧٬٤٢٠

٦٬٢٤٨٬١٧٣

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
.٧
١-٧

اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية ،صا
التحليل حسب الفئة

إيضاح

اﳌوجودات التمو لية اﻹسﻼمية
مرابحات سيارات
مرابحات دولية – طو لة اﻷجل
مرابحات أخرى
إجما اﳌرابحات
إجارات
إجارة تمو ل سك
تمو ل
استصناع
بطاقات ائتمان إسﻼمية
ً
ناقصا :اﻹيرادات اﳌؤجلة
ً
ناقصا :عقود اﻻستصناع اﳌتعلقة بمقاول ن واس شار ن
إجما اﳌوجودات التمو لية اﻹسﻼمية
اﳌوجودات اﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية
مشار ات
مضار ات
و اﻻت

غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م

مدقق
 ٣١د سم ٢٠١٩
ألف در م

٨٬٩٢١٬٩٣٣
٤٠٬٨٤٢٬١٢٠
١٤٬٩٧٩٬٧٣٤

٨٬٨٠٠٬٣٦٣
٢٧٬١٧٤٬٢٣٠
٤٬٤٤٨٬٠٣٧

٦٤٬٧٤٣٬٧٨٧

٤٠٬٤٢٢٬٦٣٠

٥٩٬٢٨٢٬٥٥٢
٢٠٬٣٦٢٬٢٥٥
٢٠٬١١٢٬٣٧٧
٨١٨٬٣٦٣
١٬٩٣٦٬٤٣٦

٥٢٬٢٥٨٬٦٩٩
١٤٬٣٥٨٬١٩٨
١٨٬٧٩٤٬٨٥٦
١٬٠٩٠٬٣٣٠
١٬٤٩١٬٥٠٩

١٦٧٬٢٥٥٬٧٧٠
)(٣٬٨٠٠٬٣٥٦
)(٦٬٧٩٩

١٢٨٬٤١٦٬٢٢٢
)(٣٬٧٢٦٬٧٨٠
)(٦٬٧٩٩

١٦٣٬٤٤٨٬٦١٥

١٢٤٬٦٨٢٬٦٤٣

٦٬٨٠٢٬٦٥٩
١٠٬٤١٤٬٠٦٢
٢٤٬١٢٦٬٤٨٦

٧٬١١٤٬٥٢٢
١١٬١٣٤٬٤٥١
١٤٬٠٦٢٬٤٩٥

إجما اﳌوجودات اﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية

٤١٬٣٤٣٬٢٠٧

٣٢٬٣١١٬٤٦٨

إجما اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية

٢٠٤٬٧٩١٬٨٢٢

١٥٦٬٩٩٤٬١١١

)(٧٬٣٥٥٬٤٦٦

)(٦٬٠٨٠٬٦٨٣

١٩٧٬٤٣٦٬٣٥٦

١٥٠٬٩١٣٬٤٢٨

ً
ناقصا :مخصصات انخفاض القيمة

٣-٧

إجما اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية ،صا

)(٢١

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية ،صا )تتمة(
.٧
 ٢-٧القيمة الدف ية للتعرض حسب فئة تص يف ا اطر الداخلية وحسب اﳌرحلة
كما  ٣٠س تم ) ٢٠٢٠غ مدقق(

منخفضة
متوسطة
عادلة

اﳌرحلة ١
٦٨٬٦٩٦٬٤٢٥
٩٢٬٣٦١٬٨٥٤
١٥٬٠١٧٬١٢٢
-

اﳌرحلة ٢
٨٬٨٠٣٬٦٩٢
١٠٬٢٢٧٬٣٧٠
-

اﻹجما

١٧٦٬٠٧٥٬٤٠١

١٩٬٠٣١٬٠٦٢

ع

القيم الدف ية اﻹجمالية )ألف در م(
موجودات مش اة أو
ناشئة منخفضة
القيمة اﻻئتمانية
اﳌرحلة ٣
١٬٢٢١٬٩٧١
٨٬٤٦٣٬٣٨٨
٨٬٤٦٣٬٣٨٨

١٬٢٢١٬٩٧١

خسائراﻻئتمان اﳌتوقعة )ألف در م(

اﻹجما
٦٨٬٦٩٦٬٤٢٥
١٠١٬١٦٥٬٥٤٦
٢٥٬٢٤٤٬٤٩٢
٩٬٦٨٥٬٣٥٩

اﳌرحلة ١
٤٦٬١١٤
٨٤٨٬٦٧١
٣٠٣٬٩٤٥
-

اﳌرحلة ٢
٣٦٥٬٨٩٥
٩٣٥٬٥٢٣
-

اﳌرحلة ٣
٤٬٨٥٥٬٣١٨

ا موع
٤٦٬١١٤
١٬٢١٤٬٥٦٦
١٬٢٣٩٬٤٦٨
٤٬٨٥٥٬٣١٨

٢٠٤٬٧٩١٬٨٢٢

١٬١٩٨٬٧٣٠

١٬٣٠١٬٤١٨

٤٬٨٥٥٬٣١٨

٧٬٣٥٥٬٤٦٦

كما  ٣١د سم ) ٢٠١٩مدقق(

منخفضة
متوسطة
عادلة

اﳌرحلة ١
٤٣٬٧٦٤٬٧٨٥
٨١٬٠١٤٬٨١٠
١٣٬٨٨٧٬٨٣٣
-

اﳌرحلة ٢
٥٬٧٩٣٬٨٧٠
٦٬٣٠٧٬٦٤٢
-

اﻹجما

١٣٨٬٦٦٧٬٤٢٨

١٢٬١٠١٬٥١٢

ع

القيم الدف ية اﻹجمالية )ألف در م(
موجودات مش اة أو ناشئة
منخفضة القيمة اﻻئتمانية
اﳌرحلة ٣
٦٬٢٢٥٬١٧١
٦٬٢٢٥٬١٧١

--

خسائراﻻئتمان اﳌتوقعة )ألف در م(
اﻹجما
٤٣٬٧٦٤٬٧٨٥
٨٦٬٨٠٨٬٦٨٠
٢٠٬١٩٥٬٤٧٥
٦٬٢٢٥٬١٧١

اﳌرحلة ١
٩٬٦٦٨
٨٥٠٬٠٢٤
٢١٦٬٣٠٣
-

اﳌرحلة ٢
٣٣٠٬٨٤١
٦٣٥٬١٠٤
-

اﳌرحلة ٣
٤٬٠٣٨٬٧٤٣

ا موع
٩٬٦٦٨
١٬١٨٠٬٨٦٥
٨٥١٬٤٠٧
٤٬٠٣٨٬٧٤٣

١٥٦٬٩٩٤٬١١١

١٬٠٧٥٬٩٩٥

٩٦٥٬٩٤٥

٤٬٠٣٨٬٧٤٣

٦٬٠٨٠٬٦٨٣

)(٢٢

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
.٧
٣ -٧

اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمارة اﻹسﻼمية ،صا )تتمة(
مخصص انخفاض القيمة:

) ٢٠٢٠غ مدقق(

إيضاح

اﳌرحلة ١
ألف در م
١٬٠٧٥٬٩٩٥

اﳌرحلة ٢
ألف در م
٩٦٥٬٩٤٥

اﳌرحلة ٣
ألف در م
٤٬٠٣٨٬٧٤٣

اﻹجما
ألف در م
٦٬٠٨٠٬٦٨٣

١١١٬٧١٩
١١٬٠١٦

٣٦٢٬١٤٤
)(٢٦٬٦٧١

٢٬٤٧٣٬٠٤٦
)(٣٧٠٬٧٠٣
)(١٬٤٢٥٬٧١٦
١٣٩٬٩٤٨

٢٬٩٤٦٬٩٠٩
)(٣٧٠٬٧٠٣
)(١٬٤٢٥٬٧١٦
١٢٤٬٢٩٣

الرصيد  ٣٠س تم

١٬١٩٨٬٧٣٠

١٬٣٠١٬٤١٨

٤٬٨٥٥٬٣١٨

٧٬٣٥٥٬٤٦٦

) ٢٠١٩مدقق(

اﳌرحلة ١
ألف در م
١٬٠١٤٬٠٨٣

اﳌرحلة ٢
ألف در م
١٬٠٠٦٬٨٣٧

اﳌرحلة ٣
ألف در م
٣٬٧٠٦٬٤٥٢

اﻹجما
ألف در م
٥٬٧٢٧٬٣٧٢

٦١٬١٢٣
٧٨٩

)(٤٠٬٦٤٦
)(٢٤٦

٢٬٠٧٤٬٨٢٠
)(٤٣٤٬٥٢٢
)(١٬٣١١٬٣١٧
٣٬٣١٠

٢٬٠٩٥٬٢٩٧
)(٤٣٤٬٥٢٢
)(١٬٣١١٬٣١٧
٣٬٨٥٣

١٬٠٧٥٬٩٩٥

٩٦٥٬٩٤٥

٤٬٠٣٨٬٧٤٣

٦٬٠٨٠٬٦٨٣

الرصيد  ١يناير
خسائر انخفاض القيمة خﻼل الف ة
مبالغ تم عكس ا  /اس داد ا خﻼل الف ة
شطب
عديﻼت الصرف و عديﻼت أخرى

الرصيد  ١يناير
خسائر انخفاض القيمة خﻼل السنة
مبالغ تم عكس ا  /اس داد ا خﻼل السنة
شطب
عديﻼت الصرف و عديﻼت أخرى
الرصيد  ٣١د سم

١٩
١٩

)(٢٣

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
.٧
٤-٧

اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية ،صا )تتمة(
التحليل حسب اﳌوقع ا غرا

إيضاح

داخل اﻹمارات العرية اﳌتحدة
دول مجلس التعاون ا لي اﻷخرى
مجموع اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية
ً
ناقصا :مخصص انخفاض القيمة

٣-٧

مجموع اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية ،صا

غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م
١٩٣٬٣٨٦٬٢١٠
١١٬٤٠٥٬٦١٢

مدقق
 ٣١د سم ٢٠١٩
ألف در م
١٤٦٬٧١٨٬٤٥٣
١٠٬٢٧٥٬٦٥٨

٢٠٤٬٧٩١٬٨٢٢
)(٧٬٣٥٥٬٤٦٦

١٥٦٬٩٩٤٬١١١
)(٦٬٠٨٠٬٦٨٣

١٩٧٬٤٣٦٬٣٥٦

١٥٠٬٩١٣٬٤٢٨

خطة الدعم اﻻقتصادي الشامل اﳌوج ّ ة
٥-٧
ّ
أعلن البنك اﳌركزي لدولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة عن خطة الدعم اﻻقتصـ ــادي الشـ ــامل اﳌوج ة ال دف إ احتواء التداعيات اﻻقتصـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ــة والتأﺛ ات
اﳌ تبة ع ف وس ورونا اﳌسـ ـ ـ ــتجد ) وفيد .(١٩-وكجزء من خطة الدعم ،زود البنك اﳌركزي جميع البنوك ب س ـ ـ ـ ـ يﻼت بنكية بت لفة صـ ـ ـ ــفرة )" س ـ ـ ـ ـ يﻼت
بت لفة صفرة"( ،و س يﻼت سيولة ع أساس الضمانات لتحو ل الفوائد لعمﻼء ا.
تتضمن خطة الدعم تقديم إعفاء مؤقت للعمﻼء من سداد اﻷقساط ع ال س ﻼت اﳌعلقة ميع عمﻼء القطاع ا اص وعمﻼء ا دمات اﳌصرفية.
كما  ٣٠س ـ ـ تم ،٢٠٢٠حص ـ ــلت ا موعة ع تمو ل بمبلغ  ٥٫٨٩٠مليون در م وقد تم اسـ ــتغﻼله بال امل لتوف إعفاءات من السـ ــداد للعمﻼء اﳌتأﺛر ن.
برجاء الرجوع ﻹيضاح .١٣
 ١-٥-٧اﳌبالغ اﳌؤجلة اﳌو افق عل ا واﻷرصدة القائمة
ً
يمثل ا دول التا تحليﻼ لﻸقساط اﳌؤجلة من قبل ا اﳌتعامل ن البنكي ن من الشر ات واﻷفراد.

كما  ٣٠س تم ) ٢٠٢٠غ مدقق(
اﳌتعامل ن البنكي ن من الشر ات
اﳌتعامل ن البنكي ن من اﻷفراد
ا موع

مجموع اﻷقساط
اﳌؤجلة
ألف در م

التعرض اﳌتعلق
بالتأجيﻼت اﳌو افق
عل ا
ألف در م

عدد العمﻼء
ألف در م

٧٬٢٤٣٬١٩٢
٤٨٧٬٦٢١

٣١٬٠١٩٬٨٩٩
٥٬٨١٢٬٢٤٣

١٩٧
٥٢٬٢٦٢

٧٬٧٣٠٬٨١٣

٣٦٬٨٣٢٬١٤٢

٥٢٬٤٥٩

 ٢-٥-٧تحليل تجميع خطة الدعم الشامل اﳌوج ة إطارالتوج ات اﳌش كة الصادرة عن مصرف اﻹمارات العرية اﳌتحدة اﳌركزي
ً
وفقا ﳌتطلبات اﻹرشــادات اﳌشـ كة الصــادرة بتارخ  ١٥إبرل  ٢٠٢٠عن مصــرف اﻹمارات العرية اﳌتحدة اﳌركزي ،قســم البنك عمﻼءه اﳌســتفيدين من تأجيل
السداد إ مجموعت ن ع النحو التا :
ا موعة  :١العمﻼء الذين ﻻ ُيتوقع أن يواج وا غي ات جو رة ش ــأن جدار م اﻻئتمانية ،بما يتجاوز مش ــكﻼت الس ــيولة ،إض ــافة إ العمﻼء اﳌتأﺛرن تأﺛ ً ا
ً
مؤقتا أو معتدل بأزمة وفيد .١٩-فبال س ــبة ل ؤﻻء العمﻼء ُ ،عتقد أن تأجيل الس ــداد فعال ،و التا ﻻ ُيتوقع أن تتأﺛر القيمة اﻻقتص ــادية لل س ـ يﻼت ش ـ ل
جو ري .وسـ ـ ـ ــيظل ؤﻻء العمﻼء اﳌرحلة ا الية ا ددة وفق اﳌعيار الدو ﻹعداد التقارر اﳌالية رقم  ،٩ع اﻷقل طوال مدة اﻷزمة ،أو ع مدار التأﺛ
الذي يتعرضون له ،أ ما أقصر.
ا موعة  :٢العمﻼء اﳌتوقع مواج ة غي ات جو ر ة جدار م اﻻئتمان ،باﻹض ـ ـ ـ ــافة إ اﻷمور اﳌتعلقة بالسـ ـ ـ ــيولة ال س ـ ـ ـ ـ تم معا ا عن طرق تأجيـل
الس ـ ـ ـ ــداد .بال سـ ـ ـ ــبة ل ؤﻻء العمﻼء ،ف نالك تد ور اف مخاطر اﻻئتمان لﻼنتقال من فئة إ أخرى ض ـ ـ ـ ــمن التص ـ ـ ـ ـ يف ا دد وفق اﳌعيار الدو ﻹعداد
التقار ر اﳌالية رقم  .٩و واص ـ ــل البنك مراقبة ا دارة اﻻئتمانية ل ؤﻻء العمﻼء ،وخاص ـ ــة اﳌؤش ـ ـرات الدالة ع عدم القدرة ع س ـ ــداد أي من ال اما م عند
استحقاق ا.
)(٢٤

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
.٧

اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية ،صا )تتمة(

 ٢-٥-٧تحليل تجميع خطة الدعم الشامل اﳌوج ة إطارالتوج ات اﳌش كة الصادرة عن مصرف اﻹمارات العرية اﳌتحدة اﳌركزي )تتمة(
يمثل ا دول أدناه تحليل لﻸرصدة القائمة وا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة للعمﻼء اﳌستفيدين من تأجيل السداد:

متعام البنك من الشر ات
التعرضات
ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة

ا موعة ١
ألف در م

ا موعة ٢
ألف در م

ا موع
ألف در م

٢٥٬٧٦٣٬١٣٧
)(٢٩٦٬٧٧٧

٥٬٢٥٦٬٧٦٢
)(١٨٥٬٩٧٨

٣١٬٠١٩٬٨٩٩
)(٤٨٢٬٧٥٥

صا التعرضات القائمة

٢٥٬٤٦٦٬٣٦٠

٥٬٠٧٠٬٧٨٤

٣٠٬٥٣٧٬١٤٤

متعام البنك من اﻷفراد
التعرضات
ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة

٤٬٩٧٨٬٧٣٢
)(٦٠٬٧٣٣

٨٣٣٬٥١١
)(٤٧٬٧١٤

٥٬٨١٢٬٢٤٣
)(١٠٨٬٤٤٧

صا التعرضات القائمة

٤٬٩١٧٬٩٩٩

٧٨٥٬٧٩٧

٥٬٧٠٣٬٧٩٦

ا موع
التعرضات
ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة

٣٠٬٧٤١٬٨٦٩
)(٣٥٧٬٥١٠

٦٬٠٩٠٬٢٧٣
)(٢٣٣٬٦٩٢

٣٦٬٨٣٢٬١٤٢
)(٥٩١٬٢٠٢

صا التعرضات القائمة

٣٠٬٣٨٤٬٣٥٩

٥٬٨٥٦٬٥٨١

٣٦٬٢٤٠٬٩٤٠

 ٣-٥-٧تحليل التعرض عند التعثـر
فيما ي تحليل ﻹجما التغي ات التعرض عند التعثـر منذ  ٣١د سم  ٢٠١٩للعمﻼء اﳌستفيدين من تأجيل السداد:
متعام البنك من الشر ات مـ ـتـ ـع ـ ــامـ ـ ـ ـ الـ ـبـ ـنـ ــك م ــن
اﻷفراد
ألف در م
ألف در م
 ٣٠س تم ) ٢٠٢٠غ مدقق(
٥٬٧٦٨٬٦٨٩
٣٠٬٥١٤٬٠٣٧
التعرض عند التع كما  ١يناير ٢٠٢٠
٦٢٦٬٢٤١
١٥٬٩٨٢
الزادة س ب العمﻼء ا دد
التحر ات اﻷخرى
)(٥٨٢٬٦٨٧
٤٨٩٬٨٨٠
التعرض عند التع كما  ٣٠س تم ٢٠٢٠

٣١٬٠١٩٬٨٩٩

)(٢٥

٥٬٨١٢٬٢٤٣

ا موع
ألف در م
٣٦٬٢٨٢٬٧٢٦
٦٤٢٬٢٢٣
)(٩٢٬٨٠٧
٣٦٬٨٣٢٬١٤٢

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
.٧

اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية ،صا )تتمة(

 ٤-٥-٧اﻻنتقال من مرحلة إ مرحلة أخرى
فيما ي تحليل اﻻنتقال من مرحلة إ مرحلة أخرى منذ  ٣١د سم  ٢٠١٩للعمﻼء اﳌستفيدين من تأجيل السداد
ا موعة ٢
ا موعة ١
ألف در م
ألف در م
متعام البنك من الشر ات
١٬٠٢٥٬٥٥٢
٢٩٬٤٨٨٬٤٨٥
التعرض عند التع كما  ١يناير
ا ول من اﳌرحلة اﻷو إ مراحل أخرى
٥٬٣١٩٬٦٨٦
)(٥٬٤٠٨٬٦٣٠
ا ول من اﳌرحلة الثانية إ مراحل أخرى
)(٦٨٬١٢٢
٣٢٬٥٤٥
التحر ات اﻷخرى
١٠٦٬٢٣٦
٣٩٩٬٦٢٦

ا موعة ٣
ألف در م

ا موع
ألف در م

٨٨٬٩٤٤
٣٥٬٥٧٧
-

٣٠٬٥١٤٬٠٣٧
٥٠٥٬٨٦٢

٢٤٬٥١٢٬٠٢٦

٦٬٣٨٣٬٣٥٢

١٢٤٬٥٢١

٣١٬٠١٩٬٨٩٩

متعام البنك من اﻷفراد
التعرض عند التع كما  ١يناير
ا ول من اﳌرحلة اﻷو إ مراحل أخرى
ا ول من اﳌرحلة الثانية إ مراحل أخرى
التحر ات اﻷخرى

ا موعة ١
ألف در م

ا موعة ٢
ألف در م

ا موعة ٣
ألف در م

ا موع
ألف در م

٥٬٢٦١٬٣٤٠
)(٨٦٤٬٣٧٣
٩٥٬٢٨٦
)(٩٩٬٥٩٥

٥٠٣٬٣٨٩
٨٢٧٬٤٢٠
)(٩٩٬١٩٨
١٤٣٬١٤٩

٣٬٩٦٠
٣٦٬٩٥٣
٣٬٩١٢
-

٥٬٧٦٨٬٦٨٩
٤٣٬٥٥٤

التعرض عند التع كما  ٣٠س تم ٢٠٢٠

٤٬٣٩٢٬٦٥٨

١٬٣٧٤٬٧٦٠

٤٤٬٨٢٥

٥٬٨١٢٬٢٤٣

التعرض عند التع كما  ٣٠س تم ٢٠٢٠

 ٥-٥-٧التغي مخصصات ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة حسب قطاع الصناعة ﳌتعام البنك من الشر ات
فيما ي تحليل للتغي مخص ـ ـ ـصـ ـ ــات ا سـ ـ ــائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة حسـ ـ ــب قطاع الصـ ـ ــناعة منذ  ٣١د سـ ـ ــم  ٢٠١٩ﳌتعام البنك من الشـ ـ ــر ات دولة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة اﳌستفيدين من تأجيل السداد:
ألف در م

 ٣٠س تم ) ٢٠٢٠غ مدقق(
مخصص ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة كما  ١يناير ٢٠٢٠
عقارات ومقاوﻻت
التجارة
اﳌؤسسات اﳌالية
ا دمات وغ ا
الصناعة

٣٣٨٬٤٦٤
٩٧٬٨١٤
٣٬٣٣٢
١٬٩١٤
٤٠٬٤٤٨
٧٨٣

ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة كما  ٣٠س تم ٢٠٢٠

٤٨٢٬٧٥٥

)(٢٦

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية ،صا )تتمة(
٧
 ٦-٥-٧التغي مخصصات ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة حسب اﳌنتجات ﳌتعام البنك من الشر ات
فيما ي تحليل للتغي مخص ـ ـ ـصـ ـ ــات ا سـ ـ ــائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة حسـ ـ ــب قطاع الصـ ـ ــناعة منذ  ٣١د سـ ـ ــم  ٢٠١٩ﳌتعام البنك من الشـ ـ ــر ات دولة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة اﳌستفيدين من تأجيل السداد:
ألف در م

 ٣٠س تم ) ٢٠٢٠غ مدقق(
مخصص ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة كما  ١يناير ٢٠٢٠
التمو ل ال
التمو ل السك
تمو ل السيارات
بطاقات ائتمانية إسﻼمية

٧٥٬٣١٣
٢٢٬٦٤٢
٧٬٨٠٧
٢٬٧٢٠
)(٣٤

ا سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة كما  ٣٠س تم ٢٠٢٠

١٠٨٬٤٤٨

ب نما يحتفظ البنك بتغطية ل سائر اﻻئتمانية اﳌتوقعة ل وفيد ١٩-بقيمة  ٦٠٠مليون در م ،فإن اﳌبالغ لم يتم تخصيص ا عد من قبل العمﻼء وقطاعات
ً
انتعاشا ً
طفيفا للف ة من يونيو ح س تم  ،٢٠٢٠فإن
اﻷعمال .و عتقد اﻹدارة أنه بالرغم من أن قطاعات العمﻼء وقطاعات اﻷعمال ا تلفة قد أظ رت
التأﺛ ات الفعلية عد عمليات اﻹغﻼق ست بلور خﻼل ا زء اﻷخ من السنة وذلك بجانب توقعات اﻻقتصاد الك ال يمكن دعم ا ش ل معقول بما يمكن
اﻹدارة من تخصيص عديﻼت إضافية شأن وفيد ١٩-إن تطلب اﻷمر.
.٨
١-٨

اﻻس ثمارات صكوك إسﻼمية
التحليل حسب اﳌوقع ا غرا

داخل اﻹمارات العرية اﳌتحدة
دول مجلس التعاون ا لي اﻷخرى
با دول العالم

غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م
٢٠٬٣١٢٬٣٣١
٧٬٧٥٦٬٤٩٤
٩٬١٠٨٬٦٧١

مدقق
 ٣١د سم ٢٠١٩
ألف در م
١٥٬٨٨٠٬١٥٧
٦٬٥٩١٬٤٣٢
١٠٬٨٧١٬٨٤٨

ً
ناقصا :مخصص انخفاض القيمة

٣٧٬١٧٧٬٤٩٦
)(١٠٦٬٩٧٦

٣٣٬٣٤٣٬٤٣٧
)(٩٩٬٥٧٩

اﻹجما

٣٧٬٠٧٠٬٥٢٠

٣٣٬٢٤٣٬٨٥٨

شمل اﻻس ثمارات الص وك اﻹسﻼمية اس ثمارات ص وك ح ومية ﺛنائية تبلغ  ٥٫٨مليار در م كما  ٣٠س تم  ٣١) ٢٠٢٠د سم  ٣٫٢ :٢٠١٩مليار
در م( .شمل اﻻس ثمار الص وك اﻹسﻼمية مبلغ  ١٫٠مليار در م يتم قياسه بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر.
تم تص يف جميع الص وك ضمن اﳌرحلة اﻷو بتارخ  ٣٠س تم  ٢٠٢٠البالغة  ٣٧٫١مليار در م ) ٣٣٫٣ :٢٠١٩مليار در م( .وتبلغ ا سائر اﻻئتمانية
اﳌتوقعة مقابل ذه اﻷرصدة  ١٠٧٫٠مليون در م ) ٩٩٫٦ :٢٠١٩مليون در م(.

)(٢٧

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
.٩
١-٩

اس ثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة
التحليل حسب الفئة واﳌوقع ا غرا

كما  ٣٠س تم ) ٢٠٢٠غ مدقق(
اس ثمارات يتم قياس ا بالقيمة العادلة
من خﻼل اﻷر اح أو ا سائر
أدوات ملكية مدرجة

داخل اﻹمارات
العر ية اﳌتحدة
ألف در م

-

اس ثمارات يتم قياس ا بالقيمة العادلة
من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
أدوات ملكية مدرجة
أدوات ملكية غ مدرجة

دول مجلس التعاون
ا لي اﻷخرى
ألف در م

با دول العالم
ألف در م

اﻹجما
ألف در م

-

-

-

٨٧٬٤٤٤
٤٧٠٬٢٢٠

٩٣٬٠٨٨
٢٨٬٧٧٦

١٬٠١٠
٥٧٣٬١٢٢

١٨١٬٥٤٢
١٬٠٧٢٬١١٨

٥٥٧٬٦٦٤

١٢١٬٨٦٤

٥٧٤٬١٣٢

١٬٢٥٣٬٦٦٠

٥٥٧٬٦٦٤

١٢١٬٨٦٤

٥٧٤٬١٣٢

١٬٢٥٣٬٦٦٠

كما  ٣١د سم ) ٢٠١٩مدقق(
اس ثمارات يتم قياس ا بالقيمة العادلة
من خﻼل اﻷر اح أو ا سائر
أدوات ملكية مدرجة

داخل اﻹمارات
العر ية اﳌتحدة
ألف در م

دول مجلس التعاون
ا لي اﻷخرى
ألف در م

با دول العالم
ألف در م

اﻹجما
ألف در م

١٠

١٠

-

٢٠

اس ثمارات يتم قياس ا بالقيمة العادلة
من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
أدوات ملكية مدرجة
أدوات ملكية غ مدرجة

اﻹجما

اﻹجما

٤٥٢٬٣٨٧
٥٠١٬٤٣٧

٩٩٬٤٦٨
٣٣٬٥١٤

٩٩٧
١٧٨٬٤١٢

٥٥٢٬٨٥٢
٧١٣٬٣٦٣

٩٥٣٬٨٢٤

١٣٢٬٩٨٢

١٧٩٬٤٠٩

١٬٢٦٦٬٢١٥

٩٥٣٬٨٣٤

١٣٢٬٩٩٢

١٧٩٬٤٠٩

١٬٢٦٦٬٢٣٥

)(٢٨

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
 .١٠العقارات اﻻس ثمار ة
 ٣-١٠التحليل حسب اﳌوقع ا غرا
عقارات أخرى
 ٣٠س تم ) ٢٠٢٠غ مدقق(
القيمة الدف ية
داخل اﻹمارات العرية اﳌتحدة
خارج اﻹمارات العرية اﳌتحدة
إجما القيمة الدف ية

٢٬٠٩٨٬٥٤٤
٢٬٠٩٨٬٥٤٤

 ٣١د سم ) ٢٠١٩مدقق(
القيمة الدف ية
داخل اﻹمارات العرية اﳌتحدة
خارج اﻹمارات العرية اﳌتحدة
إجما القيمة الدف ية

١٬٥٢١٬٠٥٦
١٢٦٬٨٨٠
١٬٦٤٧٬٩٣٦

ألف در م

اس ثمار ة

عقارات
اﻹ شاء
ألف در م

ألف در م

ألف در م

٢٬٣٣١٬٩٢٣
٢٬٣٣١٬٩٢٣

٢٬١٠٥٬٦٢٢
٥١٬٧٣١
٢٬١٥٧٬٣٥٣

٦٬٥٣٦٬٠٨٩
٥١٬٧٣١
٦٬٥٨٧٬٨٢٠

٢٬٣١٦٬٦٥٣
٢٬٣١٦٬٦٥٣

قيد أرا

١٬١٩٢٬٢١٣
٥١٬٧٣١
١٬٢٤٣٬٩٤٤

اﻹجما

٥٬٠٢٩٬٩٢٢
١٧٨٬٦١١
٥٬٢٠٨٬٥٣٣

تم خﻼل الف ة اﳌن ية  ٣٠س تم  ٢٠٢٠تحو ل عض العقارات اﻻس ثمارة ال تم انتقال ا ضمن مجموعة الو الة إ ا موعة اﳌش كة للبنك.
 .١١ذمم مدينة وموجودات أخرى
ن
ن
ن
ن
ى
كما  ٣٠سـ ـ تم  ،٢٠٢٠تتضـ ــمن الذمم اﳌدينة اﻷخر  ١٫٠٦٣مليو در م ) ١٬٢٤٢ :٢٠١٩مليو در م( و  ٦٩٥مليو در م ) ٦٨١ :٢٠١٩مليو در م(
اﳌرحلة  ٢واﳌرحلة  ٣ع التوا .
.١٢
١-١٢

ودا ع العمﻼء
التحليل حسب الفئة
غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م
٤٥٬٢٦٣٬٩٠٨
٣٧٬٣٢٥٬٧٣٠
١٣١٬٦٣١٬٦٤١
٣٤٢٬٨٤٦
١٤٬٠٤٦
٦٤٬١٥٣
٢١٤٬٦٤٢٬٣٢٤

حسابات جارة
حسابات توف
ودا ع اس ثمار ة
حسابات امشية
احتياطي مخاطر اس ثمارات اﳌودع ن
حصة اﳌودع ن من اﻷراح مستحقة السداد
اﻹجما
.١٣
١-١٣

مدقق
 ٣١د سم ٢٠١٩
ألف در م
٣٢٬٠٣٣٬٤٥٠
٢٢٬٠٤٣٬٤١٢
١٠٩٬٨٤٨٬٢٠٩
٣٨٢٬٧٥٤
١٤٬٠٩٨
٩٦٬٤٩٤
١٦٤٬٤١٨٬٤١٧

مطلوب إ بنوك ومؤسسات مالية
التحليل حسب الفئة

حسابات جارة لدى البنوك
ي
س يﻼت بت لفة صفر ة مقدمة من البنك اﳌركز لدولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة
ودا ع اس ثمار ة
اﻹجما

غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م
٢٢٠٬٨٦٥
٥٬٨٩٠٬٠٠٠
١١٬٢١٢٬٥١٧
١٧٬٣٢٣٬٣٨٢

برجاء مطالعة إيضاح  ٥-٧للتفاصيل حول ال سيﻼت بت لفة صفر ة اﳌقدمة من البنك اﳌركزي لدولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة.
)(٢٩

مدقق
 ٣١د سم ٢٠١٩
ألف در م
١٠٤٬٤٣٢
٩٬٠٤٢٬٣١٥
٩٬١٤٦٬٧٤٧

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
صكوك مصدرة
.١٤
التحليل حسب اﻹصدار
١-١٤
فيما ي تحليل أدوات الص وك اﳌصدرة من ا موعة:

صكوك مدرجة – بورصة إيرلندا  /ناسداك د ي

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

وك مصدرة من البنك
وك مصدرة من البنك
وك مصدرة من البنك
وك مصدرة من البنك
وك مصدرة من البنك
وك مصدرة من البنك
وك مصدرة من شركة تا عة

إيداع خاص

معدل الرح
السنوي اﳌتوقع

اﻻستحقاق

٢٠٢٠
ألف در م

٢٠١٩
ألف در م

%٢٫٩٢
%٣٫٦٠
%٣٫٦٦
%٣٫٦٣
%٢٫٩٥
%٢٫٩٥
%٤٫٤٧

يونيو ٢٠٢٠
مارس ٢٠٢١
ف اير ٢٠٢٢
ف اير ٢٠٢٣
ف اير ٢٠٢٥
يناير ٢٠٢٦
أبر ل ٢٠٢٣

١٬٨٣٦٬٥٠٠
٣٬٦٧٣٬٠٠٠
٣٬٦٦٥٬٥٨٥
٢٬٧٤٩٬٠٤٠
٤٬٧٨١٬١٩٣
٧٣٢٬٨٧١١,

٢٬٧٥٤٬٧٥٠
١٬٨٣٦٬٥٠٠
٣٬٦٧٣٬٠٠٠
٣٬٦٦٣٬٥٩٤
٢٬٧٤٨٬٠٩٣
-

كيبور لـ  ٦أش ر  ٥٠ +نقطة أساس
كيبور لـ  ٣أش ر  ١٧٥ +نقطة أساس

ص وك مصدرة من شركة تا عة
ص وك مصدرة من شركة تا عة

يونيو ٢٠٢٧
د سم ٢٠٢٣

٩٠٬٠٨٣
٦٩٬٧٢١
١٨٬٥٩٧٬٩٩٣

اﻹجما

١٠٠٬٩٩٠
٧٥٬٠١٨
١٤٬٨٥١٬٩٤٥

رأس اﳌال
.١٥
كما  ٣٠س تم  ،٢٠٢٠تم إصدار  ٧٬٢٤٠٬٧٤٤٬٣٧٧س م عادي مصرح به بواقع  ١در م ل ل س م ) ٦٬٥٨٩٬٥٨٥٬١٧٩ :٢٠١٩س م عادي مصرح به بواقع
 ١در م ل ل س م( وتم دفع قيم ا بال امل.
ً
ً
أصدر البنك خﻼل الف ة  ٦٥١٬١٥٩٬١٩٨س ما جديدا مقابل اﻻستحواذ ع نور بنك .راجع إيضاح .٢٩
.١٦

صكوك من الشق اﻷول

م شأة ذات
)"اﳌصدر"(

أغراض

خاصة تار خ اﻹصدار معدل الر ح اﳌتوقع

دي آي ي ت ون ص وك ) (٢ليمتد
دي آي ي ت ون ص وك ) (٣ليمتد
دي آي ي ت ون ص وك ليمتد

يناير ٢٠١٥
يناير ٢٠١٩
مايو ٢٠١٦

ً
 ٪٦. ٧٥سنو ا و سدد نصف سنو ً ا
ً
 ٪٦. ٢٥سنو ا و سدد نصف سنو ً ا
ً
 ٪٦. ٢٥سنو ا و سدد نصف سنو ً ا

ف ة اﳌطالبة

أو عد يناير ٢٠٢١
أبو عد يناير ٢٠٢٥
أو عد يناير ٢٠٢١

قيمة اﻹصدار
بما عادل ألف در م
)غ مدقق(
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
٣٬٦٧٣٬٠٠٠
٢٬٧٥٤٬٧٥٠
١٬٨٣٦٬٥٠٠

)مدقق(
 ٣١د سم ٢٠١٩
٣٬٦٧٣٬٠٠٠
٢٬٧٥٤٬٧٥٠
-

٨٬٢٦٤٬٢٥٠

٦٬٤٢٧٬٧٥٠

تتمثل الص وك من الشق اﻷول سندات دائمة ل س ل ا تـارخ سداد محدد و ش ل ال امات ﺛانو ة مباشرة وغ مضمونة )ذات أولو ـة ع رأس اﳌال فقط(
للبنك مع مراعاة أح ام وشروط اتفاقية اﳌضار ـة .تم إدراج الص وك من الشق اﻷول بورصة إيرلندا وسوق د ي اﳌا  /ناسداك د ي ،و حق للبنك اﳌطالبة
ا عد "تارخ اﳌطالبة اﻷول" أو أي تارخ دفع أراح عد ذلك التارخ و خضع ذلك لشروط محددة ﻹعادة السداد.
ُ
يتم اس ثمار صا اﳌتحصﻼت من الص وك من الشق اﻷول باﳌضار ة مع البنك )اﳌضارب( ع أساس مش ك غ مقيد باﻷ شطة العامة للبنك ال تنفذ
عن طرق وعاء اﳌضار ة العـام.
يجوز ُ
للمصدر ،حسب ما يقرره وحده ،اختيار عدم القيام بتوزعات أراح مضار ة كما و متوقع ،وﻻ عت تلك الواقعة ع السداد .و تلك ا الة ،ﻻ
ُ
ت اكم أر اح اﳌضار ة ولكن يتم التنازل ع ا إ اﳌصدر .و حال اختيار اﳌصدر عدم الدفع ،أو حال حدوث عدم الدفع ،ﻻ يقوم البـنك بـ )أ( إعﻼن أو دفع
أية توزعات أو أر ـاح ،أو القيام سداد أية دفعات أخرى ع اﻷس م العادية الصادرة عن البنك ،كما علن البنك أنه لن يقوم بتوزعات أو أراح أو أي دفعات
أخرى ع اﻷس م العادية الصادرة من قبله ،أو )ب( شراء أو إلغاء أو تقليص أو اﻻستحواذ بطرقة مباشرة أو غ مباشرة ع اﻷسـ م العادية ال يصدر ا
البـنك.
)(٣٠

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
احتياطيات أخرى وأس م خز نة
.١٧
ا ر ات اﻻحتياطيات اﻷخرى وأس م ا ز نة
١-١٧
فيما ي حركة اﻻحتيـاطيات اﻷخرى وأس م ا ز نة خﻼل الف ة اﳌن ية  ٣٠س تم  ٢٠٢٠والسنة اﳌن ية  ٣١د سم :٢٠١٩

) ٢٠٢٠غ مدقق(
الرصيد  ١يناير٢٠٢٠
إصدار أس م
تحو ل إ اﻷراح ا تجزة
الرصيد  ٣٠س تم ٢٠٢٠
) ٢٠١٩مدقق(
الرصيد  ١يناير ٢٠١٩

اﻻحتياطي النظامي
اطراﻻئتمان
ألف در م

اﻻحتياطي
القانو ي
ألف در م

اﻻحتياطي
العام
ألف در م

عﻼوة أس م
ألف در م

أس م خز نة
ألف در م

اﻹجما
ألف در م

٨٬٥٤٢٬٢٧٩
-

٢٬٣٥٠٬٠٠٠
-

٢٥٢٬٠٠٠
)(٢٥٢٬٠٠٠

٢٬٩٢٣٬٧٠٥
-

)(٣١٬٣١٦
-

١١٬١١٢٬٩٦٣
٢٬٩٢٣٬٧٠٥
)(٢٥٢٬٠٠٠

٨٬٥٤٢٬٢٧٩

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

-

٢٬٩٢٣٬٧٠٥

)(٣١٬٣١٦

١٣٬٧٨٤٬٦٦٨

تحو ل إ اﻷراح ا تجزة

٨٬٥٤٢٬٢٧٩
-

٢٬٣٥٠٬٠٠٠
-

٢٥٢٬٠٠٠

-

)(٣١٬٣١٦
-

١٠٬٨٦٠٬٩٦٣
٢٥٢٬٠٠٠

الرصيد  ٣١د سم ٢٠١٩

٨٬٥٤٢٬٢٧٩

٢٬٣٥٠٬٠٠٠

٢٥٢٬٠٠٠

-

)(٣١٬٣١٦

١١٬١١٢٬٩٦٣

كما  ٣٠س تم  ،٢٠٢٠يتضمن رصيد اﻻحتياطيات وأس م ا ز نة اﻷخرى  ١٣٫٦مليون س م خزنة ) ١٣٫٦ :٢٠١٩مليون س م خزنة( بقيمة  ٣١٫٣مليون
در م ) ٣١٫٣ :٢٠١٩مليون در م(.
اﻻرتباطات واﻻل امات الطارئة
.١٨
فيما ي تحليل اﻻرتباطات واﻻل امات الطارئة كما  ٣٠س تم  ٢٠٢٠و  ٣١د سم :٢٠١٩

اﻻرتباطات واﻻل امات الطارئة:

خطابات ضمان
اعتمادات مس ندية
ارتباطات س يﻼت غ م و ة
إجما اﻻرتباطات واﻻل امات الطارئة

اﻻرتباطات اﻷخرى:

غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م

مدقق
 ٣١د سم ٢٠١٩
ألف در م

١٣٬٨٩٥٬٨٣٥
١٬٦٠١٬٤٨٥
٢٢٫٨٣٦٫٢٣٥

١٢٬٩٣٧٬١٢٢
١٬٥١٤٬٢٢٠
١٨٬٧٢٨٬٤٧٨

٣٨٫٣٣٣٫٥٥٥

٣٣٬١٧٩٬٨٢٠

ارتباطات مصروفات رأسمالية
إجما اﻻرتباطات اﻷخرى

٧٨٦٬٨٨٦

٧١٥٬١٩٣

٧٨٦٬٨٨٦

٧١٥٬١٩٣

إجما اﻻرتباطات واﻻل امات الطارئة

٣٩٫١٢٠٫٤٤١

٣٣٬٨٩٥٬٠١٣

مخصصات انخفاض القيمة
.١٩
تتضمن مخصصات انخفاض القيمة صا مخصص انخفاض القيمة ع اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمارة اﻹسﻼمية بمبلغ  ٢٬٥٧٦٫٢مليون در م )راجع
إيضاح  ٣٠) (٣-٧س تم  ٩٦٠٫١ :٢٠١٩مليون در م( وصا الرسوم ع اﳌوجودات اﳌالية اﻷخرى بقيمة  ١٢٤٫٣مليون در م ) ٣٠س تم  ٩٢٫٠ :٢٠١٩در م(
مليون( و جما صا اﳌوجودات غ اﳌالية بمبلغ  ٥٠٫٤مليون در م ) ٣٠س تم  :٢٠١٩مصار ف صافية بقيمة  ٤٫٢مليون در م(.

)(٣١

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
 .٢٠رحية الس م اﻷساسية وا فضة
تم اح ساب ر حية الس م اﻷساسية وا فضة من خﻼل تقسيم أراح السنة العائدة إ مال ي البنك عد خصم م افآت أعضاء مجلس اﻹدارة واﻷر اح العائدة
إ حام الص وك من الشق اﻷول ع اﳌتوسط اﳌر لعدد اﻷس م القائمة خﻼل الف ة كما ي :
ف ة الثﻼثة أش راﳌن ية
 ٣٠س تم

أراح الف ة العائدة إ مال ي البنك
الر ح العائد إ حام الص وك من الشق اﻷول
اﳌتوسط اﳌر

لعدد اﻷس م القائمة خﻼل الف ة )باﻷلف(

ر حية الس م اﻷساسية وا فضة )در م للس م(
.٢١

ف ة ال سعة أش راﳌن ية
٣٠س تم

٢٠٢٠
ألف در م
١٬٠٠٤٬٨٨٤
)(٢١٠٬٠٤٩

٢٠١٩
ألف در م
١٬٢٤٧٬٥٦٩
)(٢١٠٬٠٥٠

٢٠٢٠
ألف در م
٣٬١٢٥٬٤٧٤
)(٤٧٧٬٤٨٩

٢٠١٩
ألف در م
٣٬٩٦٦٬٦٨٨
)(٤٤٨٬٧٩٥

٧٩٤٬٨٣٥

١٬٠٣٧٬٥١٩

٢٬٦٤٧٬٩٨٥

٣٬٥١٧٬٨٩٣

٧٬٢٢٧٬١١١

٦٬٥٧٥٬٩٥٢

٧٬٢١٠٬٤٧٥

٦٬٥٧٥٬٩٥٢

٠٫١١

٠٫١٦

٠٫٣٧

٠٫٥٣

النقد وما عادله

النقد واﻷرصدة لدى البنوك اﳌركزة
اﳌستحق من بنوك ومؤسسات مالية
اﳌستحق إ بنوك ومؤسسات مالية
ً
ناقصا :اﻷرصدة والودا ع لدى بنوك ومؤسسات مالية بتوارخ استحقاق أصلية ﻷك من  ٣أش ر
ً
زائدا :اﳌبالغ اﳌستحقة إ بنوك ومؤسسات مالية تمتد توارخ استحقاق ا ﻷك من  ٣أش ر
ا موع

غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م
٣٧٬٩١٦٬٥٢٤
٤٬٨٩٧٬٤٢٠
)(١٧٬٣٢٣٬٣٨٢

غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠١٩
ألف در م
٢٠٬٠٧٣٬٢٥٠
٤٬٢٢٥٬٧٧٧
)(١٢٬١٧٩٬٩٢٨

٢٥٬٤٩٠٬٥٦٢
١٣٬٤٣٤٬٩٠١

١٢٬١١٩٬٠٩٩
)(٧١٬٣١٩
٤٬٧٥٤٬٩٠٩

٣٨٬٩٢٥٬٤٦٣

١٦٬٨٠٢٬٦٨٩

 .٢٢اﳌعلومات حول القطاعات
 ١-٢٢القطاعات اﳌعلنة
يتم عر ف القطاعات اﳌعلنة ع أساس التقار ر الداخلية حول م ونات ا موعة ال تتم مراجع ا ش ل منتظم من قبل ا
اتخاذ القرارات ال شغيلية لدى ا موعة دف تخصيص اﳌوارد للقطاع وتقييم أدائه.

ة الرئ سية اﳌسؤولة عن

يتم تقسيم القطاعات اﳌعلنة لدى ا موعة إ خمسة قطاعات رئ سية كما ي :
 قطاع ا دمات اﳌصرفية لﻸفراد: قطاع ا دمات اﳌصرفية للشر ات: -قطاع ا زنة:

 -قطاع التطو ر العقاري:

ودا ع العمﻼء من اﻷفراد وتقديم اﳌرابحات اﻻس ﻼكية والسلم وتمو ل اﳌ ل
يتو ش ل رئ
واﻹجارة و طاقات اﻻئتمان و س يﻼت تحو ل اﻷموال وا دمات اﳌصرفية اﳌم ة و دارة ال وات.
س يﻼت التمو ل وال س يﻼت اﻻئتمانية اﻷخرى والودا ع وا سابات ا ارة و دارة
يتو ش ل رئ
النقد ومنتجات إدارة ا اطر للعمﻼء من الشر ات واﳌؤسسات.
يتو ش ل رئ إدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق ال يتعرض ل ا البنك بصورة عامة و قدم
ً
خدمات ا زنة للعمﻼء .كما يقوم قطاع ا زنة أيضا بإدارة الص وك اﻹسﻼمية لدى البنك و خصص
أدوات مالية ﻹدارة ا اطر اﳌذ ورة أعﻼه.
يتو التطو ر العقاري واﻻس ثمارات العقارة اﻷخرى للشر ات التا عة.

خدمات أخرى بخﻼف ا دمات الرئ سية اﳌذ ورة أعﻼه بما ذلك ا دمات اﳌصرفية اﻻس ثمار ة.
 أخرى:تماﺛل السياسات ا اس ية للقطاعات اﳌذ ورة أعﻼه السياسات ا اس ية للمجموعة.لم ي تب اي غي القطاعات اﳌعلنة كن يجه لﻼستحواذ نور بنك.
)(٣٢

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
اﳌعلومات حول القطاعات )تتمة(
.٢٢
 ٢-٢٢رحية القطاعات
عرض ا دول التا اﻷر اح أو ا سائر و عض اﳌعلومات حول اﳌوجودات واﳌطلو ات فيما يتعلق بقطاعات اﻷعمال اﳌعلنة لدى ا موعة:
ا دمات اﳌصرفية لﻸفراد
ف ة ال سعة أش راﳌن ية ٣٠
س تم

صا اﻹيرادات ال شغيلية
اﳌصارف ال شغيلية
صا اﻹيرادات ال شغيلية

ا دمات اﳌصرفية للشر ات
ف ة ال سعة أش راﳌن ية ٣٠
س تم

التطو رالعقاري

ا زنة
ف ة ال سعة أش راﳌن ية  ٣٠س تم

أخرى

ف ة ال سعة أش راﳌن ية  ٣٠س تم

اﻹجما

ف ة ال سعة أش راﳌن ية  ٣٠س تم

ف ة ال سعة أش راﳌن ية  ٣٠س تم

٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م

٢٠١٩
)غ مدقق(
ألف در م

٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م

٢٠١٩
)غ مدقق(
ألف در م

٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م

٢٠١٩
)غ مدقق(
ألف در م

٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م

٢٠١٩
)غ مدقق(
ألف در م

٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م

٢٠١٩
)غ مدقق(
ألف در م

٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م

٢٠١٩
)غ مدقق(
ألف در م

٢٬٩٨٢٬٠٥٧
)١٬٠٣٤٬٤١١
(

٢٬٦٠١٬٣٣٢

٢٬٣٤٤٬٩٩٨

٢٬٦٠٣٬٩٥٣

١٬١٠٠٬٤٢٧

٥٦٨٬٣٤٧

١٤٥٬٥٤٨

١٨٦٬٧٤٧

٣٦٢٬٢١٧

٩١٦٬٣٦٩

٦٬٩٣٥٬٢٤٧

٦٬٨٧٦٬٧٤٨

)(٨٦٥٬٩٢٥

)(٤٢١٬٠٥١

)(٣٥٩٬٩٣٢

)(٩٦٬٤٤١

)(٥٦٬٢٧٣

)(١٤٤٬٣٠٤

)(١٢٠٬٩٨٣

)(٤٣٧٬٨٤٦

)(٣٦٨٬١٦٣

)(٢٬١٣٤٬٠٥٣

)(١٬٧٧١٬٢٧٦

١٬٩٤٧٬٦٤٦

١٬٧٣٥٬٤٠٧

١٬٩٢٣٬٩٤٧

٢٬٢٤٤٬٠٢١

١٬٠٠٣٬٩٨٦

٥١٢٬٠٧٤

١٬٢٤٤

٦٥٬٧٦٤

)(٧٥٬٦٢٩

٥٤٨٬٢٠٦

٤٬٨٠١٬١٩٤

٥٬١٠٥٬٤٧٢

)(٢٬٦٥٠٬٠٦٧
١٬٠١٤٬٦٥٤

)(١٬٠٥٦٬٢٧٧
-

٣٬١٦٥٬٧٨١
)(٤١٬٢٩٣

٤٬٠٤٩٬١٩٥
)(٣٤٬٤٣٤

٣٬١٢٤٬٤٨٨

٤٬٠١٤٬٧٦١

مصار ف انخفاض القيمة
للف ة ،صا
ر ح من صفقة الشراء
رح الف ة قبل مصروف ضربة
الدخل
مصروف ضربة الدخل
ر ح الف ة

 ٣-٢٢اﳌركز اﳌا للقطاعات
عرض ا دول التا اﳌوجودات واﳌطلو ات فيما يتعلق بقطاعات اﻷعمال لدى ا موعة:
ا دمات اﳌصرفية لﻸفراد

ا دمات اﳌصرفية للشر ات

 ٣٠س تم ٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م

 ٣١د سم ٢٠١٩
)مدقق(
ألف در م

 ٣٠س تم ٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م

موجودات القطاعات

٤٩٬١٦٠٬٢٥٢

٣٨٬٧٦٤٬٨٦٤

١٤٦٬٣٩٥٬٠٧١

١١٢٬٥٠١٬٩٥٩

مطلو ات القطاعات

٩١٬٢٠٥٬٨٣٠

٧٢٬٩٧٤٬٢٥٢

١١٧٬٠٧٧٬٨٧٧

٩٣٬٨٦٤٬٤١٣

التطو رالعقاري

ا ز نة

أخرى

اﻹجما

 ٣١د سم ٢٠١٩
)مدقق(
ألف در م

 ٣٠س تم ٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م

 ٣١د سم ٢٠١٩
)مدقق(
ألف در م

 ٣٠س تم ٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م

 ٣١د سم ٢٠١٩
)مدقق(
ألف در م

 ٣٠س تم ٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م

٤٢٬٠٢٣٬١٨٣

٣٥٬٩٦٧٬٣٧٦

٥٬٥٥٣٬٦٥٥

٦٬٠٠٩٬٩٣٢

٥٦٬١٧١٬٣٠٩

٣٨٬٥٥١٬٥٠٣

٩٬٥٤٤٬٥٦١

١٬١٢٠٬٢٧٥

٩٨٤٬٨٠١

١٬٢١٤٬٦٠٢

٤٠٬٤٥٨٬٢٦٢

٢٧٬٨٩٠٬٠٢١

)(٣٣

 ٣١د سم ٢٠١٩
)مدقق(
ألف در م

 ٣١د سم ٢٠١٩
)مدقق(
ألف در م

 ٣٠س تم ٢٠٢٠
)غ مدقق(
ألف در م
٢٩٩٬٣٠٣٬٤٧٠

٢٣١٬٧٩٥٬٦٣٤

٢٥٩٬٢٧١٬٣٣١

١٩٧٬٠٦٣٬٥٦٣

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
 .٢٣اﳌعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة
)أ( ت م ا موعة معامﻼت مع اﳌسا م ن واﳌديرن وموظفي اﻹدارة الرئ سي ن واﳌعن ن م والشر ات الزميلة للمجموعة واﳌشار ع اﳌش كة ،وذلك سياق
العمل العادي شروط متفق عل ا ب ن الطرف ن.
)ب( كما  ٣٠س تم  ٢٠٢٠و  ٣١د سم  ،٢٠١٩ان اﳌسا م الرئ

البنك و مؤسسة د ي لﻼس ثمار ،و شركة تمثل ح ومة د ي أك مسا م ا.

)ج( تم اس بعاد اﻷرصدة واﳌعامﻼت ب ن البنك وشر اته التا عة ،وال تمثل أطراف ذات صلة با موعة ،بال امل عند التوحيد ولم يتم اﻹفصاح ع ا
اﻹيضاح.
)د( إن اﻷرصدة واﳌعامﻼت ال امة مع اﻷطراف ذات العﻼقة اﳌدرجة

ذه اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة

ذا

كما ي :

كما  ٣٠س تم ) ٢٠٢٠غ مدقق(
اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية
اﻻس ثمار ص وك
ودا ع العمﻼء
اﻻرتباطات واﻻل امات الطارئة

اﳌسا مون الرئ سيون
ألف در م

أعضاء مجلس اﻹدارة
وكبار موظفي اﻹدارة
ألف در م

الشر ات الزميلة
واﻻئتﻼفات اﳌش كة
ألف در م

اﻹجما
ألف در م

١٬٨٥١٬٩٠٠
٩٣٬٤٥٠
١٬٨١٩٬٩٦٣
-

٥٢٬٦٥٧
١٥٧٬٠١٧
-

١٬٥٦٧
٤٬٢٦٥
١٬١٨٦

١٬٩٠٦٬١٢٤
٩٣٬٤٥٠
١٬٩٨١٬٢٤٥
١٬١٨٦

كما  ٣١د سم ) ٢٠١٩مدقق(
اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية
اﻻس ثمار ص وك
ودا ع العمﻼء
اﻻرتباطات واﻻل امات الطارئة

١٬٦٣٧٬٦٤٢
٥٥٦٬٦٠٧
٢٬٠٨١٬٢٨٠
-

٥٠٬٢١٥
١٩٦٬٦٨٩
-

٢٬٧٥٠
١٢٬٠٨٦
١٬١٨٦

١٬٦٩٠٬٦٠٧
٥٥٦٬٦٠٧
٢٬٢٩٠٬٠٥٥
١٬١٨٦

لف ة ال سعة أش راﳌن ية  ٣٠س تم ) ٢٠٢٠غ مدقق(
اﻹيرادات من اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمارة اﻹسﻼمية
اﻹيرادات من اﻻس ثمار ص وك إسﻼمية
حصة اﳌودع ن وحام الص وك من اﻷر اح

٣٤٬١٧٨
١١٬١٩٠
٢٩٬٥٤١

١٬٧٦٠
٢٬٢٧٠

١٠٧
-

٣٦٬٠٤٥
١١٬١٩٠
٣١٬٨١١

لف ة ال سعة أش راﳌن ية  ٣٠س تم ) ٢٠١٩غ مدقق(
اﻹيرادات من اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمارة اﻹسﻼمية
اﻹيرادات من اﻻس ثمار ص وك إسﻼمية
حصة اﳌودع ن وحام الص وك من اﻷر اح

٤٧٬٧٣٧
٢١٬٨٨٦
٧٣٬٠٠٨

١٬٧٧٣
٤٬٦٣٥

١٨٦
١

٤٩٬٦٩٦
٢١٬٨٨٦
٧٧٬٦٤٤

)ه( لم يتم اﻻع اف بأي مخصصات ﻻنخفاض القيمة مقابل اﳌوجودات التمو ـلية واﻻس ثمارة اﻹسﻼمية اﳌقدمة إ أطراف ذات عﻼقة أو اﻻرتباطات
واﻻل امات الطارئة اﳌصدرة لصا اﻷطراف ذات العﻼقة للمجموعة خﻼل ف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ) ٢٠٢٠ف ة ال سعة أش ر اﳌن ية
 ٣٠س تم  :٢٠١٩صفر(.
)و( بلغت التعو ضات اﳌدفوعة  /اﳌستحقة لكبار موظفي اﻹدارة بالبنك خﻼل ف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩ما ي :
غ مدقق
غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠١٩
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م
ألف در م
الرواتب واﻻمتيازات اﻷخرى
٦٣٬٣١٦
٦٤٬٢٨٤
عو ضات اية ا دمة للموظف ن
١٬٤٣٩
٧٩٢

)(٣٤

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
القيمة العادلة لﻸدوات اﳌالية
.٢٤
 ١-٢٤القيمة العادلة للموجودات اﳌالية واﳌطلو ات اﳌالية للمجموعة اﳌقاسة بالقيمة العادلة ع
ً
ي ص ا دول اﳌب ن أدناه القيمة العادلة لﻸدوات اﳌالية للمجموعة وفقا ل سلسل القيمة العادلة:
اﳌستوى ١
 ٣٠س تم ) ٢٠٢٠غ مدقق(
ألف در م
اس ثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷر اح أو ا سائر
أدوات ملكية مدرجة
اس ثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
أدوات ملكية مدرجة
أدوات ملكية غ مدرجة
اس ثمار ص وك إسﻼمية

١٨١٬٥٤٢
١٬٠٣٠٬٣٣٣

موجودات أخرى

أساس متكرر
اﳌستوى ٢
ألف در م

اﳌستوى ٣
ألف در م

اﻹجما
ألف در م

-

-

-

-

١٬٠٧٢٬١١٨
-

١٨١٬٥٤٢
١٬٠٧٢٬١١٨
١٬٠٣٠٬٣٣٣

موجودات مشتقة إسﻼمية

-

٢٬١٤٠٬٠٥٤

-

٢٬١٤٠٬٠٥٤

اﳌوجودات اﳌالية اﳌقاسة بالقيمة العادلة

١٫٢١١٫٨٧٥

٢٬١٤٠٬٠٥٤

١٬٠٧٢٬١١٨

٤٫٤٢٤٫٠٤٧

مطلو ات أخرى

مطلو ات إسﻼمية مشتقة

-

٢٬٠١٩٬٨٥٧

-

٢٬٠١٩٬٨٥٧

 ٣١د سم ) ٢٠١٩مدقق(
اس ثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷر اح أو ا سائر
أدوات ملكية مدرجة

اﳌستوى ١
ألف در م

اﳌستوى ٢
ألف در م

اﳌستوى ٣
ألف در م

اﻹجما
ألف در م

٢٠

-

-

٢٠

اس ثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
أدوات ملكية مدرجة
أدوات ملكية غ مدرجة

٥٥٢٬٨٥٢
-

موجودات أخرى

-

٧١٣٬٣٦٣

٥٥٢٬٨٥٢
٧١٣٬٣٦٣

موجودات مشتقة إسﻼمية

-

٨٥٦٬١٤٦

-

٨٥٦٬١٤٦

مجموع اﳌوجودات اﳌالية اﳌقاسة بالقيمة العادلة

٥٥٢٬٨٧٢

٨٥٦٬١٤٦

٧١٣٬٣٦٣

٢٬١٢٢٬٣٨١

مطلو ات أخرى

مطلو ات إسﻼمية مشتقة

-

٧٤٢٬٩٣١

-

لم يتم أجراء أية تحو ﻼت ب ن اﳌستو ات  ١و  ٢و  ٣خﻼل الف ة اﳌن ية  ٣٠س تم  ٢٠٢٠والسنة اﳌن ية  ٣١د سم .٢٠١٩

)(٣٥

٧٤٢٬٩٣١

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
القيمة العادلة لﻸدوات اﳌالية
.٢٤
 ٢-٢٤سو ة قياس القيمة العادلة للمستوى  ٣للموجودات اﳌالية اﳌقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م
٧١٣٬٣٦٣
الرصيـد  ١يناير
)(٣٨٬٢٧٠
ا سائر الدخل الشامل اﻵخر
٤٠٠٬٥٣٤
إضافة ) /اس بعاد( خﻼل السنة
أخرى
)(٣٬٥٠٩
الرصيد

١٬٠٧٢٬١١٨

اية الف ة

مدقق
 ٣١د سم ٢٠١٩
ألف در م
٩٧٠٬١١٧
)(١٩٣٬٠٠٣
)(٧٤٬٣٠٧
١٠٬٥٥٦
٧١٣٬٣٦٣

معدل كفاية رأس اﳌال
.٢٥
إن ا ة التنظيمية الرئ سية للمجموعة مصرف اﻹمارات العرية اﳌتحدة اﳌركزي الذي يحدد و راقب متطلبات رأس اﳌال للمجموعة .تخضع ا موعة
والعمليات البنكية ﻷقسام البنك لﻺشراف اﳌباشر من قبل ا ات التنظيمية ا لية اﳌعنية.
ينقسم رأس اﳌال النظامي للمجموعة إ الفئات التالية:
الشق اﻷول لﻸس م العادية ،الذي شمل رأس اﳌال اﳌدفوع بال امل واﻻحتيـاطي القانو ي واﻻحتياطي العام واﻷراح ا تجزة واحتياطي تحو ل العمﻼت

ً
واحتياطي القيمة العادلة لﻼس ثمار .شتمل التعديـﻼت التنظيمية طبقا ﳌقررات بازل  ٣ع موجودات الضر بة اﳌؤجلة ا صومة واﻻس ثمارات
اﳌؤسسات اﳌصرفية واﳌالية والنقص ا صصات عن ا سائر اﳌتوقعة؛
الشق اﻷول من رأس اﳌال الذي يتضمن الشق اﻷول لﻸس م العادية باﻹضافة إ بنود أخرى شمل أدوات الشق اﻷول من رأس اﳌال و عض ا صص

غ اﳌسيطرة الشر ات التا عة؛ و
الشق الثا ي من رأس اﳌال ،الذي شمل مخصص انخفاض القيمة ا ما واﳌطلو ات الثانو ة اﳌؤ لة ،إن وجدت.

تم اﻻع اف بالبنك أحد البنوك ذات اﻷ مية النظامية ع اﳌستوى ا
ا فاظ ع امش إضا للبنوك ذات اﻷ مية النظامية ع اﳌستوى ا

) (D-SIBخﻼل السنة اﳌن ية  ٣١د سم  ،٢٠١٨و ً
ناء ع ذلك ،يتع ن علينا
ب سبة  ٪٠٫٥إضافة إ مصد ماية راس اﳌال ب سبة .%٢٫٥

ً
وفقا للوائح البنك اﳌركزي لبازل  ،٣تبلغ ا د اﻷد ى ﳌتطلبات رأس اﳌال كما  ٣٠س تم  ٢٠٢٠سبة  ٪١٣٫٥بما ذلك مصد ماية راس اﳌال ب سبة ٪٢٫٥
ً
اعتبارا من  ١٥مارس  ٢٠٢٠ح  ٣١د سم  ُ ،٢٠٢١سمح للبنوك
ب سبة  ٪٠٫٥ومع ذلك،
و امش إضا للبنوك ذات اﻷ مية النظامية ع اﳌستوى ا
دون عواقب
باﻻستفادة من مصد حماية رأس اﳌال بحد أق  ٪٦٠واستخدام  ٪١٠٠من ال امش اﻹضا للبنوك ذات اﻷ مية النظامية ع اﳌستوى ا
رقابية ،كجزء من التداب اﳌعتمدة من مصرف اﻹمارات اﳌركزي من أجل دعم البنوك ع التعاطي مع أزمة ف وس ) وفيد  .(١٩عﻼوة ع ذلك ،أصدر البنك
اﳌركزي لدولة اﻹمارات العر ية اﳌتحدة توج ات شأن اﻷح ام ا اس ية ومتطلبات رأس اﳌال – ال ت بات اﻻتنقالية بتار خ  ٢٢أبرل  .٢٠٢٠و سمح ذه
التحوطات اﳌالية للبنوك بإضافة ز ادات مخصصات اﳌرحلة  ١و  ٢وفق اﳌعيار الدو ﻹعداد التقارر اﳌالية رقم  ٩من  ٣١د سم  ٢٠١٩إ رأس اﳌال
التنظي واﳌرح ع مدى  ٥سنوات.

)(٣٦

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
.٢٥

معدل كفاية رأس اﳌال )تتمة(
غ مدقق
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
ألف در م

قاعدة رأس اﳌال

مدقق
 ٣١د سم ٢٠١٩
ألف در م

الشق اﻷول من حقوق اﳌلكية العادية

٢٩٬٢٣١٬٤١٩
٧٬٣٧٩٬٥٥٩

٢٢٬٧٤٧٬٣٥٢
٦٬٤٢٧٬٧٥٠

الشق اﻷول من رأس اﳌال

٣٦٬٦١٠٬٩٧٨
٢٬٥٥٣٬٢٧٣

٢٩٬١٧٥٬١٠٢
٢٬١٥٥٬٩٢٥

٣٩٬١٦٤٬٢٥١

٣١٬٣٣١٬٠٢٧

الشق اﻷول من رأس اﳌال اﻹضا

الشق الثا ي من رأس اﳌال

مجموع قاعدة رأس اﳌال
اﳌوجودات اﳌر ة با اطر
مخاطر اﻻئتمان
مخاطر السوق
ا اطر ال شغيلية
إجما اﳌوجودات اﳌر ة با اطر

معدﻻت رأس اﳌال

٢٠٤٬٢٦١٬٨٧٤
٣٬٢٨٤٬٠٨١
١٨٬٢١٣٬٢٨٢

١٧٢٬٤٧٤٬٠١٠
٢٬١٥٨٬٩٣٤
١٤٬٩٢٢٬١٤٢

٢٢٥٬٧٥٩٬٢٣٧

١٨٩٬٥٥٥٬٠٨٦

%١٢٫٩
%١٦٫٢
%١٧٫٣

معدل إجما رأس اﳌال
معدل الشق اﻷول من رأس اﳌال
معدل كفـاية رأس اﳌال

%١٢٫٠
%١٥٫٤
%١٦٫٥

عتمد اح ساب سبة كفاية أس اﳌال ً
وفقا ﳌقررات بازل  ٣وقوان ن مصرف اﻹمارات اﳌركزي.
ر
توز عات اﻷر اح
.٢٦
وافق اﳌسا مون ا معية العمومية السنو ة اﳌنعقدة بتارخ  ١٥مارس  ٢٠٢٠ع توزع أراح نقدية بقيمة  ٠٫٣٥در م للس م الواحد بواقع ٢٬٥٢٩٫٥
مليون در م للسنة اﳌن ية  ٣١د سم .٢٠١٩
.٢٧
لم يتم

موسمية النتائج
يل أي دخل موس

بيان الرح أو ا سارة اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد لف ي ال سعة أش ر اﳌن يت ن  ٣٠س تم  ٢٠٢٠و  ٣٠س تم .٢٠١٩

)(٣٧

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
.٢٨
)أ(

.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣
.١٤
.١٥
.١٦
.١٧
.١٨
.١٩
.٢٠

)ب(

الشر ات التا عة
فيما ي ا صص ال امة ال تمتلك ا ا موعة ش ل مباشر أو غ مباشر الشر ات التا عة:
اسم الشركة التا عة

ال شاط الرئ

بلد التأس س والعمليات

بنك د ي اﻹسﻼمي باكستان ا دود
نور بنك ش.م.ع.
تمو ل ش.م.ع
بنك د ي اﻹسﻼمي كي يا
شركة د ي ل دمات اﳌالية اﻹسـﻼمية ذ.م.م
شركة ديار للتطو ر العقاري ش.م.ع
دار الشرعة لﻼس شارات اﳌالية والقانونية ذ.م.م
شركة التنمية ل دمات ذ.م.م
التطو ر ا ديث العقار ة
التعم ا ديث لﻼس ثمار العقاري
التنمية ا ديثة لﻼس ثمار العقاري
شركة سيج دمات إدارة العقارات
مطبعة بنك د ي اﻹسﻼمي ذ.م.م
اﻹسﻼمي لﻼس ثمار العقاري ا دود
مركز د ي التجاري اﻹسﻼمي ذ.م.م
كر ك س تم ن ليمتد م ح ذ.م.م.
شركة مدينة بدر للعقارات ذ.م.م
برميم دمات ال سو ق ذ.م.م.
نور ي ي أو ذ.م.م.
زوايا ر الي ذ.م.م.

خدمات مصرفية
خدمات مصرفية
تمو ل
خدمات مصرفية
خدمات الوساطة
التطو ر العقاري
اس شارات مالية وقانونية
خدمات عمالية
التطو ر العقاري
التطو ر العقاري
التطو ر العقاري
إدارة العقارات
طباعة
اﻻس ثمار
تجارة السيارات
اﻻس ثمار
التطو ر العقاري
خدمات التع يد وال سو ق
خدمات التع يد وال سو ق
خدمات إدارة العقارات

باكستان
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
كي يا
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
مصر
مصر
مصر
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة

باﻹضافة إ حصص اﳌلكية اﳌ
عاقدات اسمية.

سبة وحصص اﳌلكيـة وحقوق التصو ت ال
تحتفظ ا ا موعة
 ٣١د سم ٢٠١٩
 ٣٠س تم ٢٠٢٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%٩٢٫٠
%٩٢٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%٩٥٫٥
%٩٥٫٥
%٤٤٫٩
%٤٤٫٩
%٦٠٫٠
%٦٠٫٠
%٩٩٫٥
%٩٩٫٥
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%٩٩٫٠
%٩٩٫٠
%٩٩٫٥
%٩٩٫٥
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠
%١٠٠٫٠

لة اﳌب نة أعﻼه ،فإن حقوق اﳌلكية اﳌتبقية اﳌ شآت  ٥و  ٨و  ١٢و  ١٣يحتفظ ا البنك ﳌص ته من خﻼل

)(٣٨

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
 .٢٨الشر ات التا عة )تتمة(
)ج( فيما ي قائمة اﳌ شآت ذات اﻷغراض ا اصة ﻹدارة معامﻼت محددة تتضمن صناديق اس ثمار ة ،و توقع إغﻼق ا فور إنجاز اﳌعامﻼت ذات الصلة.

.٢١
.٢٢
.٢٣
.٢٤
.٢٥
.٢٦
.٢٧
.٢٨
.٢٩
.٣٠
.٣١
.٣٢
.٣٣
.٣٤
.٣٥
.٣٦
.٣٧
.٣٨
.٣٩
.٤٠
.٤١
.٤٢
.٤٣

اسم اﳌ شأة ذات الغرض ا اص

ال شاط الرئ

بلد التأس س والعمليات

ولدانفست لﻼس ثمار العقاري
فر سا اﻻس ثمار العقاري ساس
اس آى آر ال باران ز
اس آي لو سيفاين
فيندي رل است ت ساس
ي اي اس آر اينودزفا غ س ب تايلونجسف فالتو غ
اﻷﳌانية اﻹسﻼمية القابضة ام ي ا ش

اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار

لوكسمبورج
فر سا
فر سا
فر سا
فر سا
النمسا
اﳌانيا

سبة وحصص اﳌلكيـة
وحقوق التصو ت
ال تحتفظ ا ا موعة
٢٠١٩
٢٠٢٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠

اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار

اﳌانيا
ولندا
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻷردن
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
جزر ايمان

٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪٤٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠

اﻻس ثمار

اﻹمارات العرية اﳌتحدة

ام ي ا ش

راين لوج ستكس
جف القابضة ي
ي
اﻹسﻼمي للتمو ل التجار منطقة حرة ذ.م.م
شركة الشرق اﻷوسط لل ابﻼت اﳌتخصصة
ليفانت ون انفستمنت ليمتد
بي ا ليمتد
ديار لﻼس ثمار ذ.م.م.
ديار للتمو ل ذ.م.م

اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار
اﻻس ثمار

شركة سقيا لﻼس ثمار ذ.م.م
شركة بلو نايل لﻼس ثمار ذ.م.م
بنك د ي اﻹسﻼمي إف إم ليمتد
اﻷم ن
شركة نور ص وك ا دودة
ص وك نور اﳌستوى  ١ا دودة
ش ادات نور اﳌنظمة ا دودة.
نور اﳌشتقات ا دودة

اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
جزر ايمان
جزر ايمان
جزر ايمان
جزر ايمان
جزر ايمان
جزر ايمان

٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪٤٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
ملكية
نفعية
ملكية
نفعية
٪٩٩ .٠
٪٩٩ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠

ملكية نفعية
ملكية نفعية
٪٩٩ .٠
٪٩٩ .٠
٪١٠٠ .٠
٪١٠٠ .٠
-

لة اﳌب نة أعﻼه ،فإن حقوق اﳌلكية اﳌتبقية اﳌ شآت  ٣٤و  ٣٥و  ٣٦و  ٣٧يحتفظ ا البنك ﳌص ته بتعاقدات

)د(

باﻹضافة إ حصص اﳌلكية اﳌ
اسمية.

.٢٩

دمج اﻷعمال – اﻻستحواذ ع نوربنك

١-٢٩

ام ي ا ش

اﻻستحواذ ع نوربنك

خﻼل ش ر يناير  ،٢٠٢٠استحوذ البنك ع  ٪٩٩٫٩٩٩من أس م نور بنك ش") .نور بنك" أو "اﳌ شأة"( ،و م شأة عمل مجال ا دمات اﳌصرفية اﳌتوافقة
مع الشرعة اﻹسﻼمية دولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة .استحوذ البنك ع أس م بنك نور من مسا ميه الرئ سي ن و ذلك حصل ع حصة مسيطرة .تم
اﻻن اء من عملية اﻻستحواذ من خﻼل صفقة تبادل اﻷس م ب سبة تبادل متفق عل ا و  ١س م من أس م بنك د ي اﻹسﻼمي إ  ٥٫٤٩س م من أس م نور
ً
جديدا للبنك.
بنك نور بإصدار  ٦٥١٬١٥٩٬١٩٨س ًما
خﻼل الف ة اﳌن ية  ٣٠س تم  ،٢٠٢٠استحوذ البنك ع اﻷس م اﳌتبقية نور بنك من مسا

)(٣٩

اﻷقلية ،مما جعله شركة تا عة مملوكة بال امل.

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
مقابل الشراء وصا اﳌوجودات ا ددة اﳌك سبة
٢-٢٩
ً
يل اﳌوجودات اﳌستحوذ عل ا واﳌطلو ات اﳌتكبدة واﳌقايضة اﳌتبادلة
تم اح ساب اﻻستحواذ باستخدام طرقة محاسبة اﻻستحواذ ،و ناء عليه ،تم
بالقيمة العادلة اﳌقدرة تار خ اﻻستحواذ .تم تحديد القيمة العادلة للموجودات واﳌطلو ات من قبل خب مستقل.
 .٢٩دمج اﻷعمال – اﻻستحواذ ع نور بنك )تتمة(
مقابل الشراء وصا اﳌوجودات ا ددة اﳌك سبة )تتمة(
٢-٢٩
ً
تم تخصيص مقابل الشراء ) شار إليه أيضا ب ـ "سعر الشراء"( لﻼستحواذ ع اﳌوجودات واﳌطلو ات ال تم ا صول عل ا باستخدام القيم العادلة اﳌبدئية
تارخ اﻻستحواذ .فيما ي اح ساب مقابل الشراء وتخصيصه لصا موجودات اﳌ شأة ع أساس القيم العادلة ل ل م ا تار خ اﻻستحواذ وشراء الصفقة
الناتجة ع ا .س ند الر ح من شراء الصفقة ً
بناء ع سعر الشراء اﳌؤقت ،والفرق ب ن مقابل الشراء والقيمة العادلة لصا اﳌوجودات القابلة للتحديد.
يمكن عديل تخصيص سعر الشراء خﻼل ف ة اﺛ عشر ش ًرا من تار خ دمج اﻷعمال ،حيث يتم ا صول ع مز د من اﳌعلومات حول القيمة العادلة
للموجودات اﳌك سبة واﳌطلو ات اﳌف ضة ،بما ذلك ال سو ة نموذج اﻷعمال ،إذا لزم اﻷمر.
بلغت القيمة العادلة للموجودات واﳌطلو ات ا ددة لبنك نور كما تار خ اﻻستحواذ ما ي :
اﳌوجودات اﳌطلو ات اﳌتكبدة
اﳌوجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك اﳌركزة
مستحق من البنوك واﳌؤسسات اﳌالية
اﳌوجودات التمو لية واﻻس ثمار ة اﻹسﻼمية
اﻻس ثمار الص وك اﻹسﻼمية وأدوات حقوق اﳌلكية
اس ثمارات أخرى
عقارات اس ثمارة
ذمم مدينة وموجودات أخرى
ممتل ات ومعدات
اﳌوجودات غ اﳌلموسة
مجموع اﳌوجودات )أ(

ألف در م
٥٬٧٧١٬٨٨٧
٣٬٨٦٨٬٢٥٥
٣٠٬٦٨٦٬١٨٤
٤٬٣٢٨٬٦٢٤
٣٩٠٬٠٧٤
٩٧٩٬١٦٨
١٬١٤٥٬٨٤١
١٨٨٬٣٢٩
٢٨٧٬٠٠٠
٤٧٬٦٤٥٬٣٦٢

اﳌطلو ات
ودا ع العمﻼء
مستحق للبنوك واﳌؤسسات اﳌالية
ص وك مصدرة
ذمم دائنة ومطلو ات أخرى
ص وك اﳌستوى اﻷول
مجموع اﳌطلو ات )ب(

٣٥٬٢٨٧٬٦٣٠
٥٢٩٬٥٥٥
٣٬٧٦٠٬١٥٠
١٬٦٤١٬٩٦٣
١٬٨٣٦٬٥٠٠
٤٣٬٠٥٥٬٧٩٨

القيمة العادلة لصا اﳌوجودات ا ددة اﳌك سبة )ج( = )أ( ) -ب(
حصة صا اﳌوجودات ا ددة اﳌك سبة )د(
مقابل لﻼستحواذ )ه(
الش رة السلبية عند اﻻستحواذ )د( ) -ه(

٤٬٥٨٩٬٥٦٤
٤٬٥٨٩٬٥١٨
٣٬٥٧٤٬٨٦٤
١٬٠١٤٬٦٥٤

اختارت ا موعة اﻻع اف بحقوق اﳌلكية غ اﳌسيطرة حص ا ال س ية من صا اﳌوجودات ا ددة اﳌستحوذ عل ا.
يتمضن بيان الر ح أو ا سارة اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد إيرادات بمبلغ  ١٫٣٣١مليون در م وأراح صافية قدر ا  ٢٧٧٫٣مليون در م من نور بنك.

)(٤٠

بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
إيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
لف ة ال سعة أش ر اﳌن ية  ٣٠س تم ٢٠٢٠
اﻹصﻼحات اﳌعيار ة ﳌعدل الر ح
.٣٠
ﻻ يزال تأﺛ اس بدال اﻷسعار اﳌعروضة ب ن البنوك )"اﻹيبورز"( بأسعار بديلة خالية من ا اطر ع منتجات وخدمات ا موعة أحد أ م ال ك ات الرئ سية.
تتعرض ا موعة للعقود ال ش إ اﻹيبورز ،مثل ليبور و إيبور ،وال تمتد إ ما عد عام  ٢٠٢١عندما ي ون من ا تمل أن يتوقف شر ذه العقود.
ً
مشروعا لضمان انتقال ا موعة إ أنظمة اﻷسعار ا ديدة عد عام  ٢٠٢١من خﻼل النظر التغي ات منتجا ا وخدما ا وأنظم ا
بدأت اﻹدارة
وتقار ر ا .اﳌشروع م م من حيث ا م والتعقيد وسيؤﺛر ع جميع جوانب عملياته من عقود العمﻼء واﳌعامﻼت إ عمليات إدارة مخاطر البنوك واﻷراح.
تواصل ا موعة التعامل مع أ اب اﳌص ة الداخلي ن وا ارجي ن لدعم اﻻنتقال اﳌنظم والتخفيف من ا اطر الناتجة عن اﻻنتقال.
 .٣١دمج اﳌعلومات اﳌقارنة
تم عديل عض اﳌبالغ اﳌقارنة بيان الر ح أو ا سارة اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد واﻹيضاحات حول اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة لتتما
ا ا .
 .٣٢اﳌو افقة ع اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة
تمت اﳌوافقة ع اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌوجزة اﳌوحدة من قبل مجلس اﻹدارة وتم التصر ح بإصدار ا  ٢٠أكتو ر .٢٠٢٠

)(٤١

مع العرض

