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سابات املستقل ر مدقق ا   تقر

  

ماملالسادة    نسا

ي اإلسالمي ش.م.ع.   بنك د

ي   د

ية املتحدة   اإلمارات العر

  

ر حول تدقيق البيانات املالية املوحدة     تقر

  الرأي

ي اإلسالمي ش.م.علقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة  عة("البنك")  لبنك د اته التا م مًعا بـ( وشر موعة")، ال تتألف من بيان املركز شار إل "ا

سم  ٣١املا املوحد كما   اح ، ٢٠٢٠د يان األر سائرو يان  أو ا يان  الدخل الشاملاملوحد و ات  حقوق امللكية املوحد و التدفقات يان و املوحد التغ

خ، باإلضافة إ إيضاحات املوحد النقدية  ية  ذلك التار امة ل البيانات املالية املوحدةحو للسنة املن   .ال

  

ـر رأينا، إن البيانات املالية املوحدة املرفقة  افة النوا  تظ ةبصورة عادلة، من  ر و سم  ٣١، عن املركز املا املوحد للمجموعة كما  ا ، ٢٠٢٠د

ية  ا النقدية املوحدة للسنة املن ا املا املوحد وتدفقا ر املالية.ذلك البوعن أدا  للمعاي الدولية إلعداد التقار
ً
خ وفقا   تار

  

  أساس الرأي

 للمعاي الدولية للتدقيق. 
ً
نفيذ تدقيقنا وفقا ة لقد قمنا ب نا بموجب تلك املعاي مو سابات عن تدقيق  إن مسؤولي فقرة "مسؤولية مدققي ا

رناالبيانات املالية املوحدة"  ن الصادرة عن مجلس . إننا نتمتالواردة  تقر ن القانوني  لقواعد السلوك امل للمحاسب
ً
موعة وفقا ع باستقاللية عن ا

نة املتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة  دولة  ن باإلضافة إ متطلبات أخالقيات امل ية املتحدة، املعاي األخالقية الدولية للمحاسب اإلمارات العر

منا بوقد  ن الصادرة عن مجلس املعاي األخالقية امسؤ ال ن القانوني ذه املتطلبات ولقواعد السلوك امل للمحاسب  ل
ً
لدولية ولياتنا األخالقية األخرى وفقا

افية ومناسبة  ا  عتقد أن أدلة التدقيق ال حصلنا عل ذا و ن.    . لتوفر أساًسا لرأيناللمحاسب

  

سية   أمور التدقيق الرئ

اأمور إن  ة ا ادنا امل  تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة عن الف ى حسب اج مية الك ا األ سية  تلك األمور ال ل لية. تم تناول تلك التدقيق الرئ

شأن ت ع عن رأي منفصل  ا، ونحن ال  شكيل رأينا املتعلق  ل و    لك األمور.األمور  سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ك

 

  

  
ي ( )،١١٤١السادة أك أحمد ( ور تيا  س التح (١١٦٤)، محمد جالد (٨٠٩)، جورج نجم (٩٩٥سي ي (٨٧٢)، مو الرم (٧١٧)، محمد خم )، راما ١٠٥٦(  عباده محمد وليد القوت)، ٧٢٦)، معتصم مو الدجا

ا ( ا أشار ية املتـحدة.) مدققو حسابات ٣٨٦)، سم مدبك (٧٠١بادمانا سابات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات العر  قانونيون مقيدون بجداول مدققي ا

    

ت آند توش (الشرق األوسط)    ديلو

  ٦، الطابق ٣بناية 

ر و   إعمار س

ي   داون تاون د

 ٤٢٥٤ص.ب: 

ي   د

ية املتحدة   اإلمارات العر

  

  +٩٧١) ٠( ٤ ٣٧٦ ٨٨٨٨اتف: 

  +٩٧١) ٠( ٤ ٣٧٦ ٨٨٩٩فاكس: 

www.deloitte.com 

 

 

  



  

 

 

  

  

سابات املستقل ل ر مدقق ا ي اإلسالمي ش.م.ع.(تتمة)لسادة مسا تقر   بنك د

سية (تتمة)   أمور التدقيق الرئ
  

  كيفية تناول األمر  تدقيقنا  أمر التدقيق الرئ

ر املالية رقم  انخفاض القيمة ة اإلسالمية بموجب املعيار الدو إلعداد التقار ثمار لية واالس ية للموجودات التمو   ٩الدف
  

ة اإلسالمية اتدرج  ثمار لية واالس للمجموعة  بيان املركز ملوجودات التمو

م كما   ١٩٧بمبلغ املوحد  املا سم  ٣١مليار در مخصص  بلغ. ٢٠٢٠د

سارة االئتمانية املتوقعة  خ، والذي  ٨٫٤ا ذا التار م كما    مثلمليار در

م  ٢٫١مخصص قدره  عرضاتمليار در قدره ، ومخصص ٢و  ١ احلاملر  عن 

م مقابل التعرضات املصنفة  ٦٫٣  املوجودات وضمن ٣املرحلة  ضمنمليار در

اة أو الناشئة منخفضة القيمة االئتمانية.   املش

  

عد ة اإلسالمية اانخفاض قيمة  تدقيق و ثمار لية واالس ملوجودات التمو

ك نظًرا  سًيا لل  رئ
ً

امجاال ٪ من ٦٨سبة تلك املوجودات مثل إذ ت( ملقدار

ميةإجما املوجودات)  عقيد  وأل امومدى  ، بما  ذلك تلك التقديرات واألح

وفيد ا١٩-املتعلقة ب يف  ، ال تم استخدام لية امل تص وجودات التمو

ة اإلسالمية  ثمار تحديد خسائر االئتمان املتوقعة. و   مراحل مختلفةواالس

واملتعلق البيانات املالية املوحدة من  ٥ اإليضاح رقم ير الرجوع إ

يةات لسياسبا اس ام والتقديرات  ٦رقم واإليضاح ، ا لالطالع ع األح

ة ر و ا اإلدارة ا ستخدم إلفصاحات شأن ا ٢-٤٧واإليضاح رقم ، ال 

  مخاطر االئتمان. حول 

  

ات  ة با املتعلقةيتم تقييم محفظة الشر ثمار لية واالس ملوجودات التمو

ادة اإلسالمية  ل فردي للز ةش ر و سائر  مخاطر االئتمان وقياس  ا ا

ق  ية املستقبلاملعلومات  تجميعذلك من اإلدارة االئتمانية املتوقعة. و

ادة الالنوعية والكمية املعقولة والداعمة أثناء تقييم  ةز ر و  مخاطر  ا

يتضمن قد و االئتمان للتعرض.  انخفاض قيمةاالئتمان أو أثناء تقييم معاي 

موعة.حكم اإلدارة التجاوز اليدوي  تحديد املراحل    وفًقا لسياسات ا

  

  

م تفصي لعمليات أعمال  لية ملالقد حصلنا ع ف وجودات التمو

ة اإلسالمية ثمار امة  واالس ية ال اس للمجموعة بما  ذلك التقديرات ا

اء ام املستخدمة. لقد قمنا بإشراك خ ن واألح ملساعدتنا  نا املتخصص

سائر االئتمانية املتوقعة وفق املعيار الدو تدقيق نماذج إلعداد  ا

ر املالية رقم  سم  ٣١  ٩التقار   .٢٠٢٠د

  

نا تصميم وتنفيذ وفعالية  ذات الصلة وال عمل النظم الرقابية لقد اخت

  :اختبار ما يتضمنت 

  ةالقائمة ع نظم الرقابة ونية واليدو شأن  األنظمة االلك

اف ثماربا الوقت املناسب  االع لية واالس ة ملوجودات التمو

  ؛منخفضة القيمةوالسلفيات  اإلسالمية

 سائر االئتمانية املتوقعةنماذج حساب ب نظم الرقابة املتعلقة   .ا

 تقديرات تقييم الضمان.ب نظم الرقابة املتعلقة  

 وكمة وعملية املوافقة ب نظم الرقابة املتعلقة  ع شروطا

سائر االئتمانية املتوقعةانخفاض القيمة ونماذج  بما  ذلك  ا

هالتقييم املستمر    اإلدارة. الذي تجر

  

م وتقييملقد  ة لنموذج  قمنا بف سائر االئتمانية السالمة النظر ا

ن من خالل إشراك وتقييمه  املتوقعة اءنا املتخصص  لضمان امتثالخ

ر املالية رقم  متطلبات املعيار ذلك مع نا . ٩الدو إلعداد التقار ولقد أجر

سابية اختباًرا  ة ا سائر االئتمانية املتوقعةلنموذج لل إجراء ب ا

ساق مختلف املدخالت  ساب. قمنا بتقييم ا عمليات إعادة ا

موعة لتحديد انخفاض  اضات املستخدمة من قبل إدارة ا واالف

  القيمة.

    



  

 

 

  

  

سابات املستقل ل ر مدقق ا ي اإلسالمي ش.م.ع.(تتمة)لسادة مسا تقر   بنك د

سية (تتمة)   أمور التدقيق الرئ

  كيفية تناول األمر  تدقيقنا  أمر التدقيق الرئ

ر املالية رقم  ة اإلسالمية بموجب املعيار الدو إلعداد التقار ثمار لية واالس ية للموجودات التمو   (تتمة) ٩انخفاض القيمة الدف

  

سائر االئتمانية املتوقعةيتم قياس  حسابات عرضات بخصوص  قيم ا

نماذج ذات تدخل يدوي  بواسطة  ٢واملرحلة  ١املصنفة كمرحلة  األفراد

مفإنه من ، ومع ذلك، محدود ون نماذج (احتمالية  امل سارة  التعأن ت وا

اض التع ) عديالت ، و التعوالتعرض عند  باف ةاالقتصاد الك  سار

ر ة إعداد التقر . التحقق من قبل مراجع مستقلتخضع لعملية و  طوال ف

عرضات  يف  ا منخفضة القيمة بمجرد  حسابات األفراديتم تص ع أ

وك حول وجود  امات ش  السداد ه نحوقدرة املتعامل ع الوفاء بال

  للمجموعة وفًقا للشروط التعاقدية األصلية.

  

و برامج قياس الدعم االقتصادي الناتج عن  ١٩-وفيدتأث جائحة إن 

ومات  اإلعفاءات ا ا ة ال أطلق ا والبنوك املركز قياس  يتم تضمي

ا  موعة بتحديث توقعا سائر االئتمانية املتوقعة. قامت ا موعة ل ا

اصة باالقتصاد الك  سائر االئتمانية  وكذلك تطبيقا عديالت ا

فظة.   املتوقعة ع مستوى ا

  

موعة٢٠٢٠خالل عام  سائر بتحديث وتنفيذ نماذج  ، قامت ا ا

ر املالية رقم  املتعلقة  ٩االئتمانية املتوقعة وفق املعيار الدو إلعداد التقار

سارة عند التعباحتمالية التع و  قيمة التعرض عند التع  و معدل ا

، بما  ذلك تأث جائحة    .١٩-وفيدوتوقعات االقتصاد الك

  

ة اإلسالمية منخفضة القيمةاملوجودات التمو يتم قياس  ثمار  لية واالس

الية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بما   ع أساس القيمة ا

وظةذلك  ساب و أو القيمة العادلة للضمان.  األسعار السوقية امل تم اح

لية خسارة انخفاض القيمة ع أساس النقص   املوجودات التمو

ة اإلسالمي ثمار الية  ةواالس التدفقات  صافية مناملدرجة بالقيمة ا

 . ح الفع األص  وتتضمنالنقدية املستقبلية باستخدام معدل الر

ا  االعتبار عند تحديد خسائر انخفاض القيمة  العوامل ال يتم أخذ

سابات  الت اإلجمالية للعميل،  ال خضعت للتقييم الفرديا التمو

اطر، وقيمة ال تبة التام ضمان، واحتمال التملك وتقييم ا اليف امل والت

داد الديون.   ع اس

  

صصات وفيما يتعلق ، ٢واملرحلة  ١مقابل التعرضات املصنفة كمرحلة  با

م لفقد  موعة طبيعة حصلنا ع ف ية ا صصتحديد املتعلقة بمن  ا

اضات األساسية وكفاية البيانات  ا الوتقييم مدى معقولية االف  ستخدم

نا تقييًما ملاإلدارة.  موعة لقد أجر ةدى مالءمة تحديد ا ر و ادة ا   للز

يف التعرضات  مراحل مختلفة.  مخاطر االئتمان واألساس الناتج عن تص

اقمنا بفحص مدى مالءمة ولقد  يف ال تقوم  موعة عملية التص  ا

  .لعينات من التعرض

  

نا مناقشات مع اإل لقد  ا دارة أجر ن  ستع اضات املستقبلية ال  شأن االف

موعة   سائر االئتمانية املتوقعةإدارة ا ساب ا ثم قمنا بفحص ، اح

اضات باستخدام املعلومات املتاحة ل دقيق   للعامة.الف

  

ة اإلسالمية اعينات من لقد قمنا باختيار  ثمار لية واالس ملوجودات التمو

سارة عند التعو  التعاحتمالية سابات وقيمنا دقة التعرض   و معدل ا

م  سائر قيمة التعرض عند التع املستخدمة من قبل اإلدارة  حسابا ل

  .االئتمانية املتوقعة

  

م تقييم البنك لتأث  نا مناقشات مع اإلدارة لف وفيدلقد أجر  ١٩-جائحة 

سائر االئتمانية املتوقع ا ةوقمنا بتقييم تراكبات ا سا . عالوة ال قاموا باح

انت  ع ذلك، قمنا بتقييم، كجزء من مراجعتنا االئتمانية، ما إذا 

صصات املتعلقة  نا م املتعامل ن ، بما  ذلك ٣و  ٢ املرحلة  بأ املتعام

ة، املستفي   .مقبولةمخصصات عد دين من خطة الدعم الشامل املوج

  

نا اطرعينات  لقد اخت ة من ا لبعض ا ثمار لية واالس ملوجودات التمو

ا فردية اإلسالمية ا ع أ وفحصنا تقدير اإلدارة للتدفقات  ال تم تحديد

صصاتا وتقييم حسابات النقدية املستقبلية، وقمنا بتقييم معقولي  ا

ل دقيقالناتجة. عالوة ع ذلك،  ش اضات  لقد فحصنا  التقديرات واالف

سارة عند التعثـراإلدارة حول  املستخدمة من قبل للتعرضات  معدل ا

من خالل اختبار قابلية التنفيذ وكفاية تقييم  املنخفضة انخفاًضا فردًيا

داد املقّدر عند    .التعثـرالضمانات األساسية واالس

  

البيانات املالية املوحدة ب الواردةقمنا أيًضا بتقييم دقة اإلفصاحات لقد 

انت متقفةلتحديد  ر املالية.إلعداد اعاي الدولية املمع متطلبات  إن    لتقار

    



  

 

 

  

  

سابات املستقل ل ر مدقق ا ي اإلسالمي ش.م.ع.(تتمة)لسادة مسا تقر   بنك د

سية (تتمة)   أمور التدقيق الرئ

  كيفية تناول األمر  تدقيقنا  أمر التدقيق الرئ

  االستحواذ ع نور بنك ش.م.ع.

سبة خالل العام،  موعة االستحواذ ع حصة مسيطرة ب ٪ ٩٩٫٩٩أكملت ا

م. راجع إيضاح  ٣٫٦مقابل .م.ع.  نور بنك ش من البيانات املالية  ٥مليار در

ية واإليضاح اس   لإلفصاح عن االستحواذ. ٥٠ رقم املوحدة للسياسة ا
  

لفة  لقد تم ساب ت من خالل تحديد القيمة العادلة  االستحواذاح

ات للموجو  ادات واملطلو ، بما  ذلك املوجودات غ امللموسة املستحوذ عل

رة السلبية.  اف بموجودات غ  عمليةنتج عن ولقد والش االستحواذ االع

رة سلبية بقيمة  ٢٨٧ملموسة بقيمة  م وش م. ١٬٠١٤مليون در   مليون در
  

ع سعر الشراء  موعة بتوز راملعيار الدو  بما يتفق معقامت ا  إلعداد التقار

تقييم معقدة وتطلب  أمور . وشمل ذلك دمج األعمالعمليات  ٣املالية رقم 

ن.ب االستعانة   املتخصص
  

. عملية تحديد القيمة العادلة للموجودات استخدام تقديرات متعددة وتق

صوص، حيث قمنا،  كيـزع وجه ا : بال   ع

 .خ االستحواذ   تحديد سعر الشراءع أساس تار

 .تخصيص سعر الشراء  

 .صم وفروق االئتمان   حساب معدالت ا

  عديالت القيمة العادلة ، مع مراعاة  البيان االفتتا للمركز املا

ا. ف    املع

  تحديد املوجودات غ امللموسة والعمر االقتصادي املستخدم  إطفاء

  املوجودات غ امللموسة.
  

النظر اعملية االستحواذ والتعقيدم  و نا ات املرتبطة  ذا ، فقد اعت

. األمر   أمر تدقيق رئ

ان متوافًقا مع  لقد قمنا بالتأكد من خ الفع لالستحواذ  أن التار

ر املالية أبرز من خالل فحص  ٣ رقم متطلبات املعيار الدو إلعداد التقار

ام  خ سيطرة اإلدارة عالواردة  الشروط واألح  اتفاقية الشراء وتار

  الشراء.
  

ا مراجعة اتفاقيات البيع والشراء  تضمنت إجراءات التدقيق ال قمنا 

ة واكتمال  لعمليات االستحواذ وتقييم محاسبة االستحواذ، واختبار 

ا  ي اضات اإلدارة ومن لقيم العادلة ل الداعمةاملقابل وتقييم اف

سبة.   للموجودات غ امللموسة وصا املوجودات املك
  

صر، تضم يل املثال ال ا اصة بنا أيًضا، ع س نت إجراءات التدقيق ا

موعة لتقييم  م ا ستخدم ن الذين  ارجي اء ا تقييم كفاءة ا

سبة. استخدمنا متخص التقييم  املوجودات غ امللموسة املك

يانات السوق واملعلومات  تنا و ن بنا للطعن والتأكيد باستخدام خ اص ا

  امالت املماثلة.من املع
  

قمنا أيًضا بتقييم دقة وكفاية اإلفصاح  البيانات املالية املوحدة فيما 

اة أو  يف املوجودات املش يتعلق باالستحواذ، بما  ذلك عرض وتص

اة أو الناشئة منخفضة القيمة منخفضة القيمة االئتمانية  املش

انت متوافقة مع متطلبات املعاي الدولية إلعداد  االئتمانية لتحديد ما إذا 

ر املالية.   التقار

  

  

    



  

 

 

  

سابات املستقل ل ر مدقق ا ي اإلسالمي ش.م.ع.(تتمة)لسادة مسا تقر   بنك د

سية (تتمة)   أمور التدقيق الرئ

  كيفية تناول األمر  تدقيقنا  أمر التدقيق الرئ

عملية إعداد البيانات املاليةأنظمة وضوابط    تكنولوجيا املعلومات املتعلقة 

ــــوابط لقــد حــددنــا أنظمــة ــــ ر املــاليــة بــ املتعلقــةتكنولوجيــا املعلومــات  وضــــ التقــار

م املعــامالت  ك نظًرا لك وتنوع  ا للبنــك كمجــال ال ــا يوميــً ال تتم معــا

ـــــــطة البنك  عتمدبواســـــ ة اآللية  وال  ــــــوابط اليدو ــــ ـــــــغيل الفعال للضــ شـــــ ع ال

ــــات.  ــــا املعلومــ ــــبــــــة اآلليــــــة  وتنطوي املعتمــــــدة ع تكنولوجيــ ــــ ــــاســــ ــ إجراءات ا

ــــميًما والضــــــوابط الداخلية ذات الصــــــلة  ا تصــ عدم تصــــــميم ع مخاطر تتعلق 

ل  شـــ ا  صـــوص، دقيًقا وال عمل الضـــوابط ذات الصـــلة فإن فعال. ع وجه ا

ـــعـــد املـــدمجـــة  ـــــــرور يجـــة للتغي  ضـــــ طـــأ ن ـــد من احتمـــال االحتيـــال وا ة ل

  التطبيق أو البيانات األساسية.

  

ور أعاله ع نور بنــــــك، اختــــــارت  ـــــــتحواذ املــــــذ ــــة لالســـــ يجــ عالوة ع ذلــــــك، ن

ـــة  موعــ ــات نور بنـــــك إ  موجوداتجميع  نقـــــلا ـــ ـــــــومطلو ـــــاســـــ ـــام ا  النظــ

ي اإلسالمي اعتباًرا من املعمول به   ر أ ٢٨بنك د ذلك  اقت. وقد ٢٠٢٠كتو

ـــــــرقدر  نقل ــــ ي اإلســـــالمي،  كبيــــــ من البيانات من أنظمة نور بنك إ أنظمة بنك د

ــــاعدة  ضـــــــمان تنفيذ األمر الذي تطلب ــــــاملة من قبل البنك للمســـ  ضـــــــوابط شـ

ة واكتمال   البيانات املنقولة. دقة و

ـــــــوابط التكنولوجية ومن ثم  نا  التدقيق ع الضـــ فقد لقد ارتكن من

ـــــــول  صـــــ ـــاليــــــة إلجراء اختبــــــار ع عمليــــــة ا ــــديــــــد اإلجراءات التـــ تم تحــ

  والضوابط املتعلقة باألنظمة التكنولوجية.
  

ية  ر املالية والب ـــــــلة بالتقار م للتطبيقات ذات الصـــــ ــــــلنا ع ف ــــ لقد حصــ

ذه التطبيقات.   التحتية ال تدعم 
  

نــا اختبــاًرالقــد  ــــوابط أجر ــــ ومــات ذات تكنولوجيــا املعللالعــامــة  ع الضــــ

ـــر التحكم اآل واملعلومات  عناصــ يةالصـــــلة  اســـــو غطي ا األمور  وال 

ـــــــائـل التكنولوجيـة ــــ ات الب املتعلقـة بـأمن الـدخول إ الوســ غي ـــــــو ــــ ــــ ــــ ــــ رامج ـ

  كز البيانات وعمليات الشبكة.اومر 
  

ية املعلومات  لقد قمنا بمراجعة اســـــــو ر املالية ا املســـــــتخدمة  التقار

ـــــــيـة من التطبيقـات ذات ال ســـــ ــــوابط الرئ ــــ ـــــلـة والضــــ ــــ ـا صـــ املتعلقـة بمنطق

ر ي  التقار اسو   .ا
  

نا اختبارات ع عناصـــــــر  ــــوابطلقد أجر ــــية  أنظمة  ةاآللي الضـــ ســـ الرئ

ةتكنولوجيا املعلومات  ر و باإلضافة إ ، األعمالبإدارة ذات الصلة  ا

  بيانات نور بنك. نقلضوابط 

  

  املعلومات األخرى 

نة الرقابة  ال تتضـــمن عن املعلومات األخرى اإلدارة مســـؤولة إن  ر  ذا وتقر ســـابات  ر مدققي ا خ تقر ر مجلس اإلدارة الذي حصـــلنا عليه قبل تار تقر

خ.  أن يتاح لناالشرعية الداخلية الذي من املتوقع  عد ذلك التار شتمل لنا  ر مدقق اع املعلومات األخرى ال   سابات لديناالبيانات املالية املوحدة وتقر

ا   .حول
  

ذه املع شأن  تاجات تدقيقية  ع عن أي است
ُ
شتمل رأينا حول البيانات املالية املوحدة ع املعلومات األخرى، كما أننا لم ولن    لومات.ال 

  

ــــــع  االعتبار ما  نا  قراءة املعلومات األخرى، وعند القيام بذلك نضــــ ــــؤولي ــــ ـــــــر مســ انت املعلومات فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، تنحصـــ إذا 

ا أثناء عملية التدقي صــــــــول عل ـــــقة بصــــــــورة مادية مع البيانات املالية املوحدة أو مع املعلومات ال تم ا ســـ ا أخطاء األخرى غ م شــــــــو انت  ق، أو ما إذا 

  مادية. 
  

ا فيما يتعلق باملعلومات األخرى ال حصـــــلنا ع ــنا إ وجود خطأ مادي  املعلومات األخرى، بناًء ع األعمال ال قمنا  خ إصـــــدار  حال خلصـــ ا قبل تار ل

ع  س ذا األمر. لم  سابات، فإننا ملزمون باإلبالغ عن  ر مدققي ا ذا الشأن.تقر ستد اإلبالغ عنه   نا أي أمر  با   ان
  

ذا األمر واتخاذ اإلجراءات املن وكمة  ـــــــؤو ا ن علينا إحاطة مســ ا، يتع ر" أثناء قراء ــــنا إ وجود خطأ مادي  "التقار ــــ  للمعاي  حال خلصـ
ً
ــــبة وفقا ــــ اسـ

  الدولية للتدقيق.

  

  
  

  



  

 

 

  
  

سابات املستقل ل ر مدقق ا ي اإلسالمي ش.م.ع.(تتمة)لسادة مسا تقر   بنك د

وكمة تجاه البيانات املالية املوحدة   مسؤولية اإلدارة ومسؤو ا

ا بما يتوافق مع  إن اإلدارة مســـؤولة عن إعداد وعرض البيانات املالية املوحدة بصـــورة عداد ر املالية، و  للمعاي الدولية إلعداد التقار
ً
عادلة وفقا

ية املتحدة رقم ( ام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العر ة إلعداد البيانات ٢٠١٥) لسـنة ٢أح ا ضـرور ، وعن الرقابة الداخلية ال ترى اإلدارة أ

ون خالية من األخ طأ.املالية املوحدة بحيث ت   طاء املادية، الناتجة عن االحتيال أو ا
  

ة، وا  ملبدأ االستمرار
ً
ا وفقا موعة ع مواصلة أعمال ون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة ا إلفصاح حيثما عند إعداد البيانات املالية املوحدة، ت

ة واستخدام مبدأ االستمرار  عن األمور املتعلقة بمبدأ االستمرار
ً
ون مناسبا موعة أو ي م تصفية ا ع انت اإلدارة  أساس للمحاسبة، إال إذا  ة 

ا بديل فع غ ذلك. ا أو لم يكن لد   إيقاف عمليا
  

ر املالية للمجموعة. وكمة مسؤولية اإلشراف ع عملية إعداد التقار   يتحمل مسؤولو ا
  

سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة   مسؤولية مدققي ا

ل مجمل، خالية من األخطاء املادية، ال تتتمث ـــــــ شـــــ انت البيانات املالية املوحدة،  ـــــــول ع تأكيدات معقولة حول ما إذا  صـــــ دافنا  ا تج ل أ

و عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكن سـابات الذي يتضـمن رأينا. إن التأكيد املعقول  ر مدققي ا صـدار تقر طأ، و س ه لعن االحتيال أو ا

ـــــــأ األ  شــ  أي خطأ مادي عند وجوده. قد ت
ً
شـــــــــف دائما ــــــوف تك  للمعاي الدولية للتدقيق ســـ

ً
ا وفقا  بأن أعمال التدقيق ال تم القيام 

ً
ـــــــمانا خطاء ضــ

ل معقول أن تؤثر بصـــورة فردية أو جماعية ع القرارات شـــ ان من املتوقع  ذه األخطاء مادية إذا  عت 
ُ
طأ و يجة االحتيال أو ا االقتصـــادية  ن

ذه البيانات املالية املوحدة. ا املستخدمون بناًء ع    ال يتخذ
  

ــــــــك امل خال نية مع اتباع مبدأ الشــــ ام م ـــــــع أح  للمعاي الدولية للتدقيق، نقوم بوضـــــ
ً
ا وفقا ل عملية كجزء من أعمال التدقيق ال يتم القيام 

:  بما ي
ً
  التدقيق. قمنا أيضا

 طأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق  تحديد وتقييم مخاطر يجة االحتيال أو ا انت ن األخطاء املادية  البيانات املالية املوحدة، سواء 

شاف األخطاء املادية ا دنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اك و افية ومالئمة ل صول ع أدلة تدقيق  اطر وا لناتجة املناسبة لتلك ا

ف عن االحتيال ت ر أو حذف متعمد أو تحر  ألن االحتيال قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو
ً
طأ نظرا  باألخطاء املادية الناتجة عن ا

ً
ون أع مقارنة

  أو تجاوز الرقابة الداخلية.
  

  س نة، ول غرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف الرا م نظام الرقابة الداخلية املتعلق بأعمال التدقيق وذلك  غرض إبداء الرأي ف

  حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
  

 .ية واإلفصاحات ذات الصلة املوضوعة من اإلدارة اس ية املتبعة ومدى معقولية التقديرات ا اس   تقييم مدى مالءمة السياسات ا
  

  ة ية املتعلقة بمبدأ االستمرار اس ري، بناًء التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس ا ن جو ناك عدم يق ان  وتحديد ما إذا 

موعة ع مواصلة ة حول قدرة ا ر  جو
ً
ا و ث ش

ُ
ا، فيما يتعلق باألحداث أو الظروف ال قد ت صول عل  ع أدلة التدقيق ال تم ا

ن علي ري، فإنه يتع ن جو ة.  حال خلصنا إ وجود عدم يق  ملبدأ االستمرار
ً
ا وفقا سابات إ أعمال ر مدققي ا باه  تقر نا أن نلفت االن

تاجاتنا ع عتمد است افية.  ذه اإلفصاحات غ  انت  أدلة  اإلفصاحات ذات الصلة  البيانات املالية املوحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا 

سابات. إال أن األ  ر مدققي ا خ إصدار تقر ا ح تار صول عل ب  توقف التدقيق ال تم ا س حداث أو الظروف املستقبلية قد ت

ة.  ملبدأ االستمرار
ً
ا وفقا موعة عن مواصلة أعمال   ا

  

 انت البيانات املالية املوحدة تمث ل عام، بما  ذلك اإلفصاحات، وما إذا  ش ا  ا ومحتوا ل ي ل تقييم عرض البيانات املالية املوحدة و

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

  موعة إلبداء رأي حول البيانات ة داخل ا شطة التجار شآت أو األ شأن املعلومات املالية للم افية ومالئمة  صول ع أدلة تدقيق  ا

ن وحدنا عن رأينا التدقيقي.املالية املوحدة. نحن نتحمل مسؤولية توجيه وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة واإلشراف  ا. نحن مسؤول  عل
  

تبة ع  ة امل ر و ا والنتائج ا دد ل ا نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزم ا وكمة بخصوص عدة أمور من ضم أعمال نتواصل مع مسؤو ا

شافه  نظام الرقابة الداخلية خالل أعمال ري يتم اك   التدقيق. التدقيق بما  ذلك أي قصور جو

  
  



  

 

 

  

سابات املستقل ل ر مدقق ا ي اإلسالمي ش.م.ع.(تتمة)لسادة مسا تقر   بنك د
  

سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة (تتمة)   مسؤولية مدققي ا

امنا بقواعد السلوك امل فيما يتعلق باالستقاللية،  وكمة نؤكد بموجبه ال  ملسؤو ا
ً
 إقرارا

ً
قدم أيضا

ُ
افة العالقات واألمور ن م ع  ونطلع

نا، والضوابط ذات الصلة، إن وجدت. ا تؤثر ع استقاللي عتقد بصورة معقولة أ ُ   األخرى ال قد 
  

ة مية أثناء تدقيق البيانات املالية املوحدة للف وكمة، نحدد األمور األك أ ا مع مسؤو ا شأ ا  ضوء األمور ال يتم التواصل  ذلك ا لية، و

سابات مالم يكن اإلفصاح عن تلك األمور ل ر مدققي ا ذه األمور  تقر سية. نقوم باستعراض  ذه األمور  أمور التدقيق الرئ عت 
ُ

لعامة 

رنا إذ عات أو عندما نرى  حاالت نادرة للغاية أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما  تقر شر ن أو ال  بموجب القوان
ً
ان من املتوقع أن محظورا ا 

ذا اإلفصاح. يجة  ة العامة ن عود ع املص ون التداعيات السلبية للقيام بذلك أك من املنافع ال    ت
  

ر حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى    التقر

ية املتحدة رقم (  ٢٠١٥) لسنة ٢كما يقت القانون االتحادي لدولة اإلمارات العر
ُ
يه  ل ش إ ما ي، فإننا  سم  ٣١لسنة املن   :٢٠٢٠د

  ة ألغراض تدقيقنا؛ علقد حصلنا ا ضرور عت   افة املعلومات واإليضاحات ال 
  

 ام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات ا افة النوا املادية، بما يتوافق مع األح ية تم إعداد البيانات املالية املوحدة، من  لعر

  ؛ ٢٠١٥) لسنة ٢املتحدة رقم (
  

 ية منتظمة؛ احتفظ البنك   الت محاس
  

 ،ر أعضاء مجلس اإلدارة الت  تتفق املعلومات املالية الواردة  تقر ذه البيانات املالية املوحدة، مع ما جاء  ال حدود ما يتعلق  و

ية  اس   ؛للبنكا
  

  ا من قبل م ال تم شراؤ ية   البنكتم اإلفصاح عن األس سم  ٣١خالل السنة املن    البيانات املالية املوحدة؛ ١١ اإليضاح  ٢٠٢٠د
  

  ن اإليضاح رقم ذه املعامالت؛ البيانات املالي ٤٣يب ا تنفيذ    ة املوحدة املعامالت املادية مع األطراف ذات العالقة والشروط ال تم بموج
  

  عتقد أن نا ما يجعلنا  با ع ان س تيحت لنا، لم 
ُ
ية  البنك قد خالفبناًء ع املعلومات ال أ سم  ٣١، خالل السنة املالية املن ، ٢٠٢٠د

ام ذات الصلة ية املتحدة رقم ( أي من األح ، أو النظام األسا للبنك، ع وجه قد ٢٠١٥) لسنة ٢للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العر

شطته أو مركزه املا املوحد كما   ون له تأث مادي ع أ سم  ٣١ي   ؛ و٢٠٢٠د
  

  ن اإليضاح رقم تمعية خالل السنة البيانات  ٣١يب مات ا يه   املالية املوحدة املسا سم  ٣١املن   .٢٠٢٠د
  

 بمقت 
ً

افة املعلومات واإليضاحات ٢٠١٨) لسنة ١٤من املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )١١٤(املادة رقم وعمال  أننا قد حصلنا ع 
ً
، فإننا نؤكد أيضا

ة ألغراض تدقيقنا. ا ضرور   ال رأينا أ
  

ت آند توش (الشرق األوسط)دي   لو

  

  

  

  مو الرم

سابات:  ل مدققي ا   ٨٧٢رقم القيد 

  ٢٠٢١فبـراير  ١٦

ي   د

ية املتحدة   اإلمارات العر





ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٩

اح ب سائر  و أيان األر    املوحدا

ية   للسنة سم ٣١املن    ٢٠٢٠ د

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  إيضاح   م  ألف در   ألف در

        صا اإليرادات 

ة اإلسالميةاإليرادات من املعامالت  ثمار لية واالس    ١٠٬٧٢٣٬١٤٥   ١٠٬٣٧٠٬٣٥١  ٣١  التمو

ية     ١٬٤٨٢٬٦٠٦   ١٬٦٤٥٬٦١٦  ٣٢  إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجن

ثمارات األخرى     ٦٥٬٦٦٠   ٥٠٬٦٦١  ٣٣  بالقيمة العادلة، صا  قاسةاملاإليرادات من االس

ر والبيع، صا  ا للتطو تفظ     ١٢٦٬٠١١   ٥٣٬٦٩٣  ٣٤  اإليرادات من العقارات ا

ة ثمار    ٢٩٤٬٩٥٥   ٨٣٬٢٨٧  ٣٥  اإليرادات من العقارات االس

اح  صة من أر ات زميلة و ا كشر ع مش    ٥٨٬٣٥٥   ٢٠٬١٤١  ٤-١٢  ةمشار

   ٩٣٣٬٦٢٣  ٩١٨٬٥٨٢  ٣٦  إيرادات أخرى 

   ١٣٬٦٨٤٬٣٥٥   ١٣٬١٤٢٬٣٣١    إجما اإليرادات  

اح وك من األر ن وحام الص : حصة املودع
ً
  )٤٬٤١٧٬٥٦٣(  )٣٬٦٧١٬٦٢٦(  ٣٧  ناقصا

   ٩٬٢٦٦٬٧٩٢  ٩٬٤٧٠٬٧٠٥    صا اإليرادات 
        

شغيليةاملصروفات          ال

ن   )١٬٥٨٦٬٨٨٣(  )١٬٦٩٩٬٥٣٢(  ٣٨  مصروفات املوظف

ة   )٦٣٢٬٣٩١(  )٨٣٧٬٦٨٢(  ٣٩  املصروفات العمومية واإلدار

ة ثمار الك عقارات اس   )٣٦٬٩٦٠(  )٥٦٬٦٧٨(  ٢-١٤  اس

ات ومعدات الك ممتل   )١٠٢٬١٨٠(  )١٣٤٬٠٢٨(  ١٦  اس

شغيلية   )٢٬٣٥٨٬٤١٤(  )٢٬٧٢٧٬٩٢٠(    إجما املصروفات ال
        

بة شغيلية قبل صا خسائر انخفاض القيمة والضر    ٦٬٩٠٨٬٣٧٨   ٦٬٧٤٢٬٧٨٥    صا اإليرادات ال

  )١٬٧٦٣٬٥٠١(  )٤٬٥٥١٬٦٨٩(  ٤٠  خسائر انخفاض القيمة، صا 

ح من صفقة شراء   -  ١٬٠١٤٬٦٥٤  ٢-٥٠  الر

بة الدخل اح السنة قبل مصروفات ضر      ٥٬١٤٤٬٨٧٧  ٣٬٢٠٥٬٧٥٠    أر

بة الدخل مصروفا   )٤٢٬٢٦٦(  )٤٦٬٠٦٣(  ٣-٢٢  ت ضر

اح السنة       ٥٬١٠٢٬٦١١  ٣٬١٥٩٬٦٨٧    صا أر
  

: عائدة         إ

ي البنك     ٥٬٠١٤٬٣٩١  ٣٬٢٩٣٬٨٢٠    مال

صص غ املسيطرة     ٨٨٬٢٢٠  )١٣٤٬١٣٣(   ٣-١٧  ا

اح السنة       ٥٬١٠٢٬٦١١  ٣٬١٥٩٬٦٨٧    صا أر

        

فضة م األساسية وا حية الس م) ر ل س م ل   ٠٫٦٩  ٠٫٣٨  ٤١  (در

  

  

  

  

  

ل اإليضاحات املدرجة ع الصفحات من  ذه البيانات املالية املوحدة. ١٠٣إ  ١٤ش  ال يتجزأ من 
ً
  جزءا

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ١٠

  املوحد  الدخل الشاملبيان 

ية   سم  ٣١للسنة املن    ٢٠٢٠د

  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در
        

اح السنة    ٥٬١٠٢٬٦١١  ٣٬١٥٩٬٦٨٧    صا أر
        

سائر) الشاملة األخرى          بنود اإليرادات / (ا
        

سائر: اح أو ا  إ األر
ً

ا الحقا يف         البنود ال قد تتم إعادة تص

ارجية، صا  فروق ل العمليات ا   )٤٣٬٢٣٠(  )٨١٬٩٦٢(    أسعار الصرف الناتجة من تحو

ثمارات الص ح القيمة العادلة من اس   -   ٣٬١٦٤    وكر

        

سائر: اح أو ا  إ األر
ً

ا الحقا يف         البنود ال لن تتم إعادة تص

لة بالقيمة العادلةخسائر  ثمارات أخرى م   )٤١٤٬٨٨٨(  )٣١٧٬٩١٣(    ، صا الدخل الشامل اآلخرمن خالل  القيمة العادلة الس
        

سائر الشاملة األخرى    )٤٥٨٬١١٨(  )٣٩٦٬٧١١(    للسنة ا

        

  ٤٬٦٤٤٬٤٩٣  ٢٬٧٦٢٬٩٧٦    للسنة  الدخل الشاملإجما 

        

: عائـدة         إ

ي البنك     ٤٬٥٦٠٬٠٢٠   ٢٬٩٠١٬٢٠٩    مال

صص غ املسيطرة      ٨٤٬٤٧٣  )١٣٨٬٢٣٣(    ا

    ٤٬٦٤٤٬٤٩٣  ٢٬٧٦٢٬٩٧٦    للسنة  الدخل الشاملإجما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل اإليضاحات املدرجة ع الصفحا ذه البيانات املالية املوحدة. ١٠٣إ  ١٤ت من ش  ال يتجزأ من 
ً
  جزءا

  

   



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ١١

ات  حقوق املل   ة املوحد يكبيان التغ

ية   للسنة سم ٣١املن    ٢٠٢٠ د
ة إحقوق امللكية  --------------------------------------------------   سو ي  امل       ---------------------------- ----------------------- ------------------------------------ البنكمال

  رأس املال  

صكوك الشق 

   األول 

 أخرى احتياطيات 

نة  م خز   وأس

احتياطي القيمة 

ثمارات   العادلة لالس

احتياطي صرف 

تجزة  العمالت اح ا   اإلجما  األر

صص غ  ا

  ةيكجما حقوق امللإ  املسيطرة

م   م ألف  ألف در م  در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در
                    

   ٣٤٬١٢٦٬٧٤٤   ٢٬٦٦٣٬٤٦٧   ٣١٬٤٦٣٬٢٧٧   ٨٬٥٦٨٬٦٠٦  )١٬٠٥١٬٥١٥(  )٨٥٠٬٣٦٢(   ١٠٬٨٦٠٬٩٦٣   ٧٬٣٤٦٬٠٠٠   ٦٬٥٨٩٬٥٨٥  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد  

اح السنة    ٥٬١٠٢٬٦١١   ٨٨٬٢٢٠  ٥٬٠١٤٬٣٩١  ٥٬٠١٤٬٣٩١  -  -  -  -  -  صا أر

سائر الشاملة األخرى للسنة     )٤٥٨٬١١٨(  )٣٬٧٤٧(   )٤٥٤٬٣٧١(  -  )٤٣٬٢٣٠(  )٤١١٬١٤١(  -  -  -  ا

سارة(الدخل / إجما    ٤٬٦٤٤٬٤٩٣  ٨٤٬٤٧٣  ٤٬٥٦٠٬٠٢٠  ٥٬٠١٤٬٣٩١  )٤٣٬٢٣٠(  )٤١١٬١٤١(  -  -  -  للسنة  الشاملة ) ا

                  

لة مباشرة ن امل                   ضمن حقوق امللكية: املعامالت مع املالك

اح املدفوعة (اإليضاح  عات األر   )٢٬٣٠٢٬٩١٠(  )١٬٣٢٧(  )٢٬٣٠١٬٥٨٣(  )٢٬٣٠١٬٥٨٣(  -  -  -  -  -  )٢٩توز

اة (اإليضاح    )٣٣٨٬٨٩٤(  )٧٬٣٥٧(  )٣٣١٬٥٣٧(  )٣٣١٬٥٣٧(  -  -  -  -  -  )٢٣الز

وك من الشق األول     ٢٬٧٥٤٬٧٥٠     -   ٢٬٧٥٤٬٧٥٠     -  -  -  -   ٢٬٧٥٤٬٧٥٠  -  إصدار ص

داد وك من الشق األول  اس   )٣٬٦٧٣٬٠٠٠(    )٣٬٦٧٣٬٠٠٠(  -  -  -  -  )٣٬٦٧٣٬٠٠٠(  -  ص

وك من الشق األول  اح ص عات أر   )٤٤٨٬٧٩٥(  -  )٤٤٨٬٧٩٥(  )٤٤٨٬٧٩٥(  -  -  -  -  -  توز

وك من الشق األول  اليف إصدار ص   )١٠٬٣١٧(  -  )١٠٬٣١٧(  )١٠٬٣١٧(  -  -  -  -  -  ت

     -     -  -  )٢٥٢٬٠٠٠(  -  -   ٢٥٢٬٠٠٠  -  -  اطر االئتماناالحتياطي التنظي 

افآت أعضاء مجلس اإلدارة    )٢٠٬٠٠٠(  -  )٢٠٬٠٠٠(  )٢٠٬٠٠٠(  -  -  -  -  -  م

ثمارات أخرى  بعاد اس ول من اس   -     -  -  )٨٦٬٨٠٥(  -  ٨٦٬٨٠٥  -  -  -  الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  مدرجةا

سم  ٣١الرصيد     ٣٤٬٧٣٢٬٠٧١  ٢٬٧٣٩٬٢٥٦  ٣١٬٩٩٢٬٨١٥  ١٠٬١٣١٬٩٦٠  )١٬٠٩٤٬٧٤٥(  )١٬١٧٤٬٦٩٨(   ١١٬١١٢٬٩٦٣   ٦٬٤٢٧٬٧٥٠   ٦٬٥٨٩٬٥٨٥   ٢٠١٩ د
  

   ٣٤٬٧٣٢٬٠٧١   ٢٬٧٣٩٬٢٥٦   ٣١٬٩٩٢٬٨١٥   ١٠٬١٣١٬٩٦٠  )١٬٠٩٤٬٧٤٥(  )١٬١٧٤٬٦٩٨(   ١١٬١١٢٬٩٦٣   ٦٬٤٢٧٬٧٥٠   ٦٬٥٨٩٬٥٨٥   ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد  

اح السنة    ٣٬١٥٩٬٦٨٧  )١٣٤٬١٣٣(   ٣٬٢٩٣٬٨٢٠   ٣٬٢٩٣٬٨٢٠  -  -  -  -  -   صا أر

سائر الشاملة األخرى للسنة     )٣٩٦٬٧١١(  )٤٬١٠٠(  )٣٩٢٬٦١١(  -  )٨١٬٩٦٢(  )٣١٠٬٦٤٩(  -  -  -  ا

سارة(الدخل / إجما     ٢٬٧٦٢٬٩٧٦  )١٣٨٬٢٣٣(   ٢٬٩٠١٬٢٠٩   ٣٬٢٩٣٬٨٢٠  )٨١٬٩٦٢(  )٣١٠٬٦٤٩(  -  -  -  للسنة  الشاملة ) ا

                  

لة مباشرة ضمن حقوق امللكية: ن امل                   املعامالت مع املالك

اح املدفوعة (اإليضاح  عات األر   )٢٬٥٣٢٬٦٨٩(  )٣٬٢٠٠(  )٢٬٥٢٩٬٤٨٩(  )٢٬٥٢٩٬٤٨٩(  -  -  -  -  -  )٢٩توز

اة (اإليضاح    )٣٤٩٬٦١٣(  )٣٬٨٣٦(  )٣٤٥٬٧٧٧(  )٣٤٥٬٧٧٧(  -  -  -  -  -  )٢٣الز

م    ٣٬٥٧٤٬٨٦٤  -   ٣٬٥٧٤٬٨٦٤  -  -  -  ٢٬٩٢٣٬٧٠٥  -   ٦٥١٬١٥٩   إصدار أس

   ١٬٨٣٦٬٥٠٠  -   ١٬٨٣٦٬٥٠٠  -  -  -  -   ١٬٨٣٦٬٥٠٠  -  )٥٠الشق األول اإلضا من اندماج األعمال (إيضاح 

وك من الشق األول     ٣٬٦٧٣٬٠٠٠     -   ٣٬٦٧٣٬٠٠٠     -     -     -  -   ٣٬٦٧٣٬٠٠٠  -  إصدار ص

وك من الشق األول  اح ص عات أر   )٥٣٤٬٨٧٧(  -  )٥٣٤٬٨٧٧(  )٥٣٤٬٨٧٧(  -  -  -  -  -  توز

وك من الشق األول  اليف إصدار ص   )٤٬٩٣٠(  -  )٤٬٩٣٠(  )٤٬٩٣٠(  -  -  -  -  -  ت

افآت أعضاء مجلس اإلدارة    )٢٠٬٠٠٠(  -  )٢٠٬٠٠٠(  )٢٠٬٠٠٠(  -  -  -  -  -  م

اطر االئتمان   -  -  -   ٢٥٢٬٠٠٠  -  -  )٢٥٢٬٠٠٠(  -  -  االحتياطي التنظي 

ول من اس ثمارات أخرى ا      -     -  -  )٣٨٢٬٨٩٦(  -   ٣٨٢٬٨٩٦  -  -  -  الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل مدرجة بعاد اس

  )٦٬٩٢٧(  )٦٬٧٥٢(  )١٧٥(  )١٧٥(  -  -  -  -  -  أخرى 

سم  ٣١الرصيد      ٤٣٬١٣٠٬٣٧٥   ٢٬٥٨٧٬٢٣٥   ٤٠٬٥٤٣٬١٤٠   ٩٬٨٥٩٬٦٣٦  )١٬١٧٦٬٧٠٧(  )١٬١٠٢٬٤٥١(   ١٣٬٧٨٤٬٦٦٨   ١١٬٩٣٧٬٢٥٠   ٧٬٢٤٠٬٧٤٤   ٢٠٢٠د

  

ل اإليضاحات املدرجة ع الصفحات من  ذه البيانات املالية املوحدة. ١٠٣إ  ١٤ش  ال يتجزأ من 
ً
  جزءا

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ١٢

  املوحدبيان التدفقات النقدية 

ية   للسنة سم ٣١املن   ٢٠٢٠ د
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

شغيلية شطة ال         األ

اح ا بة الدخلأر   ٥٬١٤٤٬٨٧٧   ٣٬٢٠٥٬٧٥٠    لسنة قبل مصروفات ضر

ات لـ:         سو

ات زميلة و  اح شر صة من أر كا ع مش   )٥٨٬٣٥٥(  )٢٠٬١٤١(    ة مشار

ر والبيع ا للتطو بعاد عقارات محتفظ  اح من اس   )١٢٦٬٠١١(  )٥٣٬٦٩٣(    األر

اح عات األر   )٦٥٬٧٦٠(  )٥٠٬٢٧١(    إيرادات توز

سائر من ثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة ا بعاد اس    ١٢٧  )٣٨٩(    اس

سائر اح أو ا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل األر      -  )١(    إعادة تقييم اس

ثمارات  ا اح من بيع اس وكالألر   )٣٢٨٬٢٩٥(  )٥٢٦٬٣٢٦(    ص

ات ومعدات بعاد ممتل اح من اس   )١٤٥(  )٥٬٤٩٨(    األر

اح من عق ة األر ثمار   )٢١٤٬٦١٥(  )١٨٬٣٨٢(    ارات اس

ات ومعدات الك ممتل    ١٠٢٬١٨٠   ١٣٤٬٠٢٨    اس

ة ثمار الك عقارات اس    ٣٦٬٩٦٠   ٥٦٬٦٧٨    اس

سارة  كة تخفيضمن ا ع املش ات الزميلة واملشار ثمار  الشر   -   ٢٢٬١٥٨    االس

وك    ٣٬١٢٢   ٤٬٣١٢    إطفاء خصم ص

دمة اية ا ضات  عو ن مخصص     ٤٥٬٣٣٤   ٣٣٬١٣١    للموظف

  -   ٦٧٬٧٩٥    إطفاء موجودات غ ملموسة

ح من صفقة شراء   -  )١٬٠١٤٬٦٥٤(    الر

  ١٬٧٦٣٬٥٠١  ٤٬٥٥١٬٦٨٩    خسائر انخفاض القيمة للسنة، صا 
        

شغيلية  ات ال ات  املوجودات واملطلو شغيلية قبل التغ   ٦٬٣٠٢٬٩٢٠  ٦٬٣٨٦٬١٨٦    التدفقات النقدية ال

        

ر د عن ثالثة أش ة تز ع واملرابحات الدولية املستحقة خالل ف    ٧٨٬٤٥١   ٤٩٬٩٢٤    النقص  الودا

ة اإلسالمية ثمار لية واالس ادة  املوجودات التمو   )٨٬٤٢٤٬٦١٩(  )١٩٬٠٩٦٬٠٥٦(    الز

ادة  امات الز   )٢٬٥٩٦٬٣٣٣(  )١١٠٬٠٢٠(    واملوجودات األخرى  االل

ادة   نودالز ع املتعامل    ٩٬٣٤٨٬٩٦٣   ٦٬٣٥٨٬٠٥٩    ا

ادة /    )٢٬٤٦٦٬٦٣٣(   ٧٬٨١٥٬٩٤٧    (النقص)  املستحق إ بنوك ومؤسسات مالية أخرى الز

ادة  امات الز اة مستحقة ال االل ات األخرى والز   )٢٦٩٬٠٣٥(  )٢٬١٩٦٬٧٧٩(      سدادواملطلو
        

) / النقد    ١٬٩٧٣٬٧١٤  )٧٩٢٬٧٣٩(    الناتج من العمليات (املستخدم 
        

ن  دمة املدفوعة للموظف اية ا ضات    )١٥٬٩٣٢(  )٣٧٬٦٨٥(    عو

  )٥٨٬٣٨٠(  )٥٦٬٠٧٢(    ضرائب مدفوعة

) / صا النقد شغيلية (املستخدم  شطة ال   ١٬٨٩٩٬٤٠٢  )٨٨٦٬٤٩٦(    الناتج من األ

  

  

ل اإليضاحات املدرجة ع الصفحات من   ال ١٠٣إ  ١٤ش
ً
ذه البيانات املالية املوحدة. جزءا   يتجزأ من 

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ١٣

   (تتمة)بيان التدفقات النقدية املوحد 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

     ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

م      م  ألف در   ألف در

ة ثمار شطة االس        األ

ثمارات   ركة  االس وكصا ا   )١٬٨٧٩٬٨٢٥(   ٢٬٤٧١٬٤٦٣    الص

ثم ركة  اس    ٦٧٬٣٤٠   ٢٣١٬٩٢٧    بالقيمة العادلة  مقاسةارات أخرى يصا ا

اح املستلمة عات األر    ٦٥٬٧٦٠   ٥٠٬٢٧١    توز

ر والبيع ا للتطو   )٣٧٥٬٧٠٧(  )٢٧٢٬١٤٩(    إضافات إ عقارات محتفظ 

ر ا للبيع والتطو بعاد عقارات محتفظ     ٤٦١٬٣٤٤   ٢٢٦٬٩٤٣    املتحصالت من اس

ث إضافات إ ة عقارات اس   )٣١٥٬٩٤٦(  )٢٤٬٤٦٨(    مار

ات زميلة و  ثمارات  شر ركة  اس كا ع مش    ٨٬٦٨١  )٧٬٢١٤(    ة مشار

ات ومعدات إضافات إ   )٣٨٦٬٣٣٣(  )١٩٩٬٠١٢(    ، بالصاممتل

)صا النقد  ة الناتج من / (املستخدم  ثمار شطة االس   )٢٬٣٥٤٬٦٨٦(  ٢٬٤٧٧٬٧٦١    األ

        

لية شطة التمو         األ

اح املدفوعة عات األر   )٢٬٣٠٢٬٩١٠(  )٢٬٥٣٢٬٦٨٩(    توز

وك من الشق األول  إصدار    ٢٬٧٥٤٬٧٥٠   ٣٬٦٧٣٬٠٠٠    ص

داد وك من الشق األول  اس   )٣٬٦٧٣٬٠٠٠(  -    ص

وك من الشق األول  اح ص ع أر   )٤٤٨٬٧٩٥(  )٥٣٤٬٨٧٧(    توز

اليف إصدار وك من الشق األول  ت   )١٠٬٣١٧(  )٤٬٩٣٠(    ص

ةمتح وك مم     ٢٬٧٤٨٬٠٩٣   ٤٬٧٨٠٬٦٢٥    صالت من إصدار ص

وك سداد ة ص   )٢٥٧٬١١٠(  )٤٬٤٠٧٬٥٦٨(    مم

لية  / الناتج من صا النقد شطة التمو ) األ   )١٬١٨٩٬٢٨٩(  ٩٧٣٬٥٦١    (املستخدم 
        

ادة / صا عادله(النقص)  الز   )١٬٦٤٤٬٥٧٣(    ٢٬٥٦٤٬٨٢٦     النقد وما 

عاد    ٢٣٬٨٨٧٬٣٠٠    ٢٢٬٢٢٩٬٧٠٩    له  بداية السنة النقد وما 

عادله من اندماج األعمال (إيضاح    -  ٩٬١١٠٬٥٨٧    )٥٠النقد وما 

ية تفظ به بالعمالت األجن ات  أسعار الصرف ع رصيد النقد ا   )١٣٬٠١٨(  )٢١٬٣٦٢(    تأث التغ

اية السنة (اإليضاح  عادله     ٢٢٬٢٢٩٬٧٠٩  ٣٣٬٨٨٣٬٧٦٠    )٤٢النقد وما 

        

  

ل اإليضاحات املدرجة ع الصفحات  ذه البيانات املالية املوحدة. ١٠٣إ  ١٤من ش  ال يتجزأ من 
ً
  جزءا

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ١٤

  املالية املوحدة  البياناتإيضاحات حول 

ية   للسنة سم ٣١املن    ٢٠٢٠ د
  

سية  .١ شطة الرئ ي واأل    الوضع القانو

ي اإلسالمي (شركة  خ تأسس بنك د ي بتار ي الصادر عن صاحب السمو حاكم د مة عامة) ("البنك") بموجب املرسوم األم ري،  ١٣٩٥صفر  ٢٩مسا

مة عامة  ١٩٧٥مارس  ١٢املوافق  يله كشركة مسا  
ً
عة اإلسالمية. تم الحقا ام الشر ا وفًقا ألح دمات املتعلقة  دمات املصرفية وا غرض تقديم ا

ا ة رقم بموجب قانون الشر عديالته).  ١٩٨٤لسنة  ٨ت التجار   (و
  

ش املرفقة وحدةة املاملالي البيانات تتضمن اتهطة أ عة البنك وشر نة  التا ا  ١٧رقم  اإليضاح املب شـار إل ) 
ً
موعة"بـ معا   ").ا

  

ي").  ي املا (املؤشر: "دي آي    تم إدراج البنك  سوق د
  

موعة  تقوم سية ا دمات املصرفية ديم بتقبصورة رئ ات لا ة واألفراد لشر ثمار دمات املصرفية االس لية وا ا ا ا من خالل فروع نفيذ عمليا وتقوم ب

ارجية عة ا ا التا ا سية  يتم بيان. وشر شطة الرئ موعةاأل ات ا ذه البيانات املالية املوح ١٧يضاح اإل   لشر   دة.حول 
  

ل للمكتب  و ص.ب إن العنوان امل ية املتحدة.١٠٨٠الرئ للبنك  ي، اإلمارات العر   ، د
  

ديدة واملعدلة   .٢ ر املالية ا   تطبيق املعاي الدولية إلعداد التقار

طبقة   ١-٢
ُ
ديدة واملعدلة امل ر املالية ا ري تأث  بدون املعاي الدولية إلعداد التقار   ع املعلومات املالية املوحدة   جو

راملعاي الدولية  تم اعتماد عد إلعداد التقار ة ال تبدأ  أو  ات السنو ة املفعول للف ديدة واملعدلة التالية، وال أصبحت سار   ،٢٠٢٠يناير  ١ املالية ا

تب ع تطبيقذه البيانات املالية. لم  ر املالية  ي الية والسابقة ولكن قد تؤثر  املدرجةالغ أي تأث مادي ع املب املعدلةذه املعاي الدولية للتقار للسنوات ا

بات املستقبلية. ت اسبة للمعامالت أو ال   ع ا
  

  ر املالية رقم عديل ع املعيار الدو ف العمل التجاري.دمج األعمال عمليات  ٣إلعداد التقار   واملتعلقة بتعر

 اس الدو اس الدو، و نات املاليةعرض البيا ١ رقم عديالت ع املعيار ا ات  التقديرات واألخطاء  ٨رقم  املعيار ا ية والتغي اس السياسات ا

ف  ية املتعلقة بتعر اس ةا ر و مية ا   .األ

  ر املالية رقم تبة ع تف ١٦عديالت ع املعيار الدو إلعداد التقار ة امل شأن اإلعفاءات اإليجار وفيد عقود اإليجار وذلك    .١٩-جائحة 
  

ر املعاي الدولية   ٢-٢ ديدة واملعدلة  إلعداد التقار عداملالية ا ة    قيد اإلصدار وغ السار

ا ولم يت ديدة واملعدلة التالية ال تم إصدار ر املالية ا عد باالعتماد املبكر للمعاي الدولية إلعداد التقار موعة  عد. إن لم تقم ا ا  اإلدارة بصدد م العمل 

ديدة.   إجراء تقييم لتأث املتطلبات ا
  

ديدة واملعّدلة ر املالية ا   املعاي الدولية إلعداد التقار

ة  ات السنو ة للف سار

عد   ال تبدأ  أو 
    

ر املالية املعيار الدوعديالت ع  اسبة الدو رقم، ٩ رقم إلعداد التقار ر املالية لدوا واملعيار، ٣٩ ومعيار ا  رقم إلعداد التقار

ر املالية الدو واملعيار، ٧ ر املالية الدو واملعيار، ٤ رقم إلعداد التقار من إصالحات  الثانيةاملتعلق باملرحلة  ١٦ رقم إلعداد التقار

  معاي أسعار الفائدة

  ٢٠٢١يناير  ١

    

ر املالية الدو املعيارعديالت ع  ات واآلالت واملعدات ١٦ رقم إلعداد التقار   ٢٠٢٢يناير  ١  قبل االستخدام املقصود. بالعائدات واملتعلق املمتل
    

اسبة الدو ات الطارئة واملوجودات  ٣٧ رقم عديل ع معيار ا صصات واملطلو تملةا قة. ا   ٢٠٢٢يناير  ١  املتعلقة بالعقود املر
    

ة ع  نات السنو ر املالية املعاي الالتحس   ٢٠٢٢يناير  ١  ٢٠٢٠- ٢٠١٨دولية إلعداد التقار
    

اسبة الدو ا متداولة أو غ متداولة واملتعلقة عرض البيانات املالية ١ رقم التعديالت ع معيار ا ات ع أ يف املطلو   ٢٠٢٣يناير  ١  بتص
  

ن ١٧املالية رقم  إلعدادعديل ع املعيار الدو    ٢٠٢٣يناير  ١  عقود التأم
    

ر املالية  اس الدو رقم البيانات املالية املوحدة ١٠عديل ع املعيار الدو للتقار ات الزميلة  ٢٨ واملعيار ا ثمارات  الشر االس

كة ع املش مة  بمعامالتفيما يتعلق  واملشار ن املوجوداتبيع أو مسا ثمر   من املس

تأجييل بدء التطبيق ا 

  معلنزمن غ
  

  

ذهتوقع اإلدارة  ديدة  البيانات املالية للمجموعة  اعتماد  ات والتعديالت ا ـ املعاي والتفس ة التطبيـق األو ـ اف تـب ع ات ، وأال ي ـذه املعـاي والتفسـ عتمـاد 

ديدة قد  ة التطبيق األو أي والتعديالت ا ري ع البيانات املالية للبنك  ف   .تأث جو



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ١٥

 

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
ية   سم  ٣١للسنة املن    ٢٠٢٠د

  

فات   ٣   عر

ددة: ا ا ات التالية  البيانات املالية املوحدة مع معان   لقد تم استـخدام املصط
  

  املرابحة  ١-٣

ي" ا ("املش ع") بموجبه أصل ما ألحد عمال موعة ("البـا يـع ا ي سعر مؤجل )  عقد ت شراء األصل وقبضه وتملكه بناًء ع وعد املش ع  عد قيام البا

ح متفق ع امش ر لفة األصل و ام مرابحة معينة. يتألف سعر بيع املرابحة من ت ع لذلك األصل بموجب شروط وأح ل شراء األصل فور تملك البا ش ليه 

 ع 
ً
ح املرابحة داخليا ساب قيمة ر ل األص قيد السداد. يتم سـداد ثمن بيع املرابحة من مسبق. يتم اح أساس زم ع مدار فتـرة العقد بناًء ع مبلغ التمو

ا  عقد املرابـحة. ع ع أقساط خالل املدة املنصوص عل ي للبا   قبل املش
  

ل السلم  ٢-٣   تمو

سدد ثمن موعة بموجبه كميـة محددة من سلعة معينة و ي ا ش دول  و عقد   
ً
سليم كميات السـلع طبقا ن يقوم العميل ب ،  ح

ً
امل مقدما السلم بال

 من معامالت السلم عندما يتم استالم سلعة السلم من 
ً
احا موعة أر سليـم املتفق عليه. تج ا ساب ااملتعامل ال ح. يتم اح  إ طرف آخر مقابل ر

ً
ا الحقا يع و

 ع أساس زم 
ً
ح السلم داخليا   ع مدار فتـرة عقد السلم بناًء ع قيمة سلعة السلم قيد السداد.ر

  

  االستصناع  ٣-٣

ع") بموجبه ب ع" أو "البا موعة ("الصا د ا ن طر العقد، بحيث تتع يع أو و عقد بيع ب ا تص شاء أصل أو عقار محدد ("املصنوع") ألحد عمال إ

 ملواصفات مت
ً
ي") وفقا ، ع أن يتضمن ذلك ("املستصنع" أو "املش

ً
ا مقابل ثمن محدد سلفا سليم خالل فتـرة متفق عل ل مسبق، ع أن يتم ال ش ا  فق عل

امل أو أي جز ع فحسب، بل من املمكن تنفيذ العمل، بال د به، ع الصا ح. وال يقتصر إنجاز العمل، املتع امش ر شاء و لفة اإل ق الثمن ت ء منه، عن طر

عطرف ثالث تحت إشر  سليم املصنوع  وقته املتفق عليه اف ومسؤولية الصا ع أو املستصنع. يتم ل موعة بدور الصا موجب عقد االستصناع، قد تقوم ا . و

 ع أساس زم
ً
موعة) داخليا ا ا لفة االستـصناع ال تتكبد جما ت ن ثمن بيع املصنوع للمتعامل و ح االستصناع (الفارق ب ساب ر دار فتـرة  ع ماح

ل األص قيد السداد.   العقد بناًء ع مبلغ التمو
  

  اإلجارة   ٤-٣

يـة بالتمليك  ١-٤-٣   اإلجـارة من

ع آخر  ن، إما من با عد شراء / حيازة األصل املع ا ("املستأجر") ( ا أصل ما ألحد عمال موعة ("املؤجر") بموج   اتفاقية تؤجر ا
ً
أو من املتعامل نفسه وفقا

وعدهطلب املتعامل ل ئجار)، مقابل  و ستحق ال سدادباالس ة محددة، ع أن  ات إيجار ة.ب سدادأجرة محددة ملدة / لف   أجرة ثابتة أو متغ
  

ساب األجرة ومواعيد سداد  د املستأجر بموج سدادتحدد اتفاقية اإلجارة األصل املستأجر وتنص ع فتـرة اإلجارة وأساس اح ب تلك االتفاقية األجرة، كما يتع

ة وسداد مبالغ  ات اإليجار ا ع مدار فتـرة اإلجارة. سدادبتجديد الف دد والصيغة املعمول  دول الزم ا   األجرة ذات الصلة بما يتفق مع ا
  

اية مدة  .اإلجارةيحتفظ املؤجر بملكية األصل طيلة مدة  افة االاإلجارة و  امات عد أن يقوم املستأجر بالوفاء ب تبةل يععليه بموجب اتفاقية اإلجارة،  امل  ي

د بالبيع الذي قدمه املؤجر. ع  إ 
ً
نادا ة اس   األصل املؤجر للمستأجر بقيمة رمز

  

ستحق 
ُ

ستمر طيلة فتـرة اإلجارة بناًء ع األجرة  سداد  ت املستحقةالثابتة األجرة ات سدادفور بدء عقد اإلجارة و
ً
   لفة األصل املؤجـر).(وال تمثل غالبا

  

  اإلجارة اآلجلة  ٢-٤-٣

خ محدد  املستقبل، أ ا ع تقديم، بتار موعة ("املؤجر") بموج صل بمواصفات معينة اإلجارة اآلجلة (اإلجارة املوصوفة  الذمة)  اتفاقية توافق ا

سلمه من قبل املطّور أو  ا ("املستـأجر") عند إتمامه و ق االستصناع.لتؤجره ألحد عمال موعة ذلك األصل عن طر ت منه ا   املقاول أو املتعامل الذي اش
  

ساب اإليجار ومواعيد سداد اإليجار.   تحدد اتفاقية اإلجارة اآلجلة تفاصيل األصل املؤجر وتنص ع فتـرة اإلجارة وأساس اح
  

موعة للمطور / املقاول  سدد ا شاء،  شاء ع أساس ةمتعدد اتادسدواحد أو  سدادأثناء فتـرة اإل ح اإلجارة اآلجلة خالل فتـرة اإل ساب ر ، ع أن يتم اح

شاء وع حساب  شاء ك سدادزم مقسم ع مدار فتـرة اإل ح إما خالل فتـرة اإل ستلم مبالغ الر األجرة األو أو  سدادمقدم من األجرة أو مع  سداداألجر. و

عد بدء اإلجارة.   الثانيـة 
  

س اال  د املستأجر بموجب اتفاقية اإلجارة املؤجلة بتجديد ف تع سلم املستأجر األصل من املؤجر. و عد  ت اإلجارة وسداد مبالغ تحق األجرة  اإلجارة اآلجلة إال 

ا خالل مدة اإلجارة. سداد دول الزم املتفق عليه والصيغة املعمول  ل فتـرة وفًقا ل   األجرة املتعلقة ب
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 ١٦

  

  حول البيانات املالية املوحدة  إيضاحات

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

فات   ٣     (تتمة)عر

  (تتمة) اآلجلةاإلجارة   ٢-٤-٣
  

تبة عليه بموجب اتفاقية امات امل افة االل ا إذا قام املستأجر بالوفاء ب اي يع املؤجر اإلجارة اآلجلة، ي يحتفظ املؤجر بملكية األصل طيلة مدة اإلجارة، و 

ة بناًء ع د البيع الذي قدمه املؤجـراألصل املؤَجر إ املستأجر بقيمة رمز ع  .  
  

  املشاركة   ٥-٣

مة ن ون املسا جوز أن ت ن  رأسمال املشاركة ("رأسمال املشاركة")، و م كال الطرف سا ا، بحيث  موعة وأحد عمال ن ا   اتفاقية ب
ً
 وفقا

ً
 أو عينا

ً
قدا

ن إ للقيمة ن، قائم أو جديد، أو ملكية عقار مع ثماري مع ون موضوع املشاركة مشروع اس جوز أن ي ا وقت إبرام عقد املشاركة. و ما بصفة ال يتم تحديد

 كم
ً
ا سلفا ح املتفق عل ع الر سبة توز  ل

ً
اح وفقا امل للعميل. يتم تقسيم األر ت بتمليك محل املشاركة بال و منصوص عليه  عقد دائمة أو متناقصة ت ا 

ح املشاركة عند ع ر عو  تنضيض املشاركة املشاركة. يتم توز ح عالن / توز ك املدير. و  الر سمح من قبل الشـر قيقي غ ممكن،  لكن حيث إن التنضيض ا

اح ع أساسه.  ع األر ك للمشاركة وتوز عة بالتنضيض ا سارة، إن وجدت، بناًء الشر تم تقسيم ا ن  رأس املال، مع و ك ل من الشر مة  سبة مسا ع 

 مقنع
ً
ك املدير أو مخالفته لبنود عقد املشاركة أو تخلفه عن السداد، يجب أن تقدم للمجموعة دليال مال الشر  يفيد بأن تلك مراعاة أنه  حالة عدم إ

ً
ا

ك املدير لم يكن بوسعه الت رة، وأن الشر ب قوى قا س سارة قد حدثت  ا السلبية ع املشاركة.ا رة أو تفادي تبعا   بؤ بتلك القوى القا
  

ة    ٦-٣   املضار

ة") إ الطر  و الطرف الذي يقدم مبالغ مالية معينة ("رأسمال املضار ما املمول ("رب املال") و ون أحد ن، ي ن طرف ة  عقد ب ف اآلخر ("املضـارب")، املضار

و الطرف الذي يقوم ع إثر ذلك  ا مسبًقا) و ته مقابل حصة محددة (متفق عل شطة بناًء ع خ ة أو األ ع التجار ة  أحد املشار ثمار رأسمال املضار باس

ة عند ح املضار ع ر ة. األصل أن يتم توز شاط املضار ح الناتج، إن وجد، ع أال يتدخل رب املال  إدارة  ة أو من الر ع  إعالن تنضيض املضار حال / توز من  ر

اح ع أساسه. قبل املضارب ع األر ة وتوز ك للمضار عة بالتنضيض ا سمح الشر قيقي غ ممكن،  تحمل املضارب  ، ولكن حيث إن التنضيض ا و

س و من يتحمل ا ال فإن رب املال  ة، و ام عقد املضار الفة لشروط وأح مال أو ا سارة  حالة التخلف عن السداد، أو اإل طة تلقي رب املال ا ارة، شر

بؤ  رة، وأن املضارب لم يكن بوسعه الت ب قوى قا س سارة قد وقعت   يفيد بأن تلك ا
ً
 مقنعا

ً
ا  ادليال موجب عقد  الضارةأو تفادي تبعا ة. و ع املضار

الة.  أو رب املال، حسب ا
ً
ا موعة مضار ون ا ة، فقد ت   املضار

  

  

الة  ٧-٣   الو

الة  ا الة") إ وكيل ("الالو و الذي يقوم بتقديم مبلغ ما محدد ("رأسمال الو ل")، و و املمول ("املو ن  ون أحد الطرف ن، ي ن طرف و تفاقية ب وكيل")، و

ا الوك ثمار ال يقدم دوى / خطة االس  لدراسة ا
ً
عة اإلسالمية طبقا قة تتفق مع الشر الة بطر ثمار رأسمال الو ستحق الوكيل الذي يقوم باس ل.  يل للمو

سبة  د ع  الة، وقد يتم منح الوكيل أي مبالغ إضافية تز ة من رأسمال الو سبة مئو الة") كمبلغ مقطوع أو   ("أجر الو
ً
 محددا

ً
عابا ح أو العوائد املتفق أ الر

ا كحافز ع حسن األداء الة عل اح الو ل جميع أر ستحق املو اكما  ح الو ع ر عأو  التنضيضعند  لة. يتم توز ح  إعالن / توز لكن حيث إن من قبل الوكيل. و  الر

اح ع أساسه.  ع األر الة وتوز ك للو عة بالتنضيض ا سمح الشر قيقي غ ممكن،  سارة  حالة التخلف عن السداد، التنضيض ا تحمل الوكيل ا و

الة،  ام اتفاقية الو الفة لشروط وأح مال أو ا سارة قد أو اإل ل ع دليل مقنع يفيد بأن تلك ا طة حصول املو سارة، شر و من يتحمل ا ل  ال فإن املو و

الة. الة، حسب ا ا السلبية ع الو رة أو تفادي تبعا بؤ بتلك القوى القا رة، وأن الوكيل لم يكن بوسعه الت ب قوى قا س   وقعت 
  

  الصكوك  ٨-٣

و مصط  وك  جمع "صك" و عة  محفظة من املالص ة تمثل حصص ملكية شا ساو ثمار ذات قيمة م ادات اس . املعنية وجوداتعرف بأنه "ش

ا ع عكس السندات املالية التقليدية ال تمثل ملكية ّدين، ف ستخدم كبديل إسالمي ملصط السندات املالية، إال أ  
ً
وك عموما  تمثل ملكية والص

اصة بامللكية.املعنية من قب وجوداتامل امات ا قوق واالل افة ا   ل حامل الصك مع 
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

  أساس اإلعداد   ٤

افق  ١-٤   بيان التو

ر املالية الصادرة  اسبة الدوليةعن مجتم إعداد البيانات املالية املوحدة وفًقا للمعاي الدولية إلعداد التقار ن  لس معاي ا ا  قوان واملتطلبات املعمول 

ية املتحدة ية املتحدة رقم  ،دولة اإلمارات العر ات اإلمارا("قانون  ٢٠١٥ لسنة ٢بما  ذلك القانون االتحادي لدولة اإلمارات العر ") املعدل  ٢٠١٥ يالشر

ام ال ستدخل ح بتعديل ، ٢٠٢٠تم س ٢٧الصادر   ٢٠٢٠لسنة  ٢٦بالقانون االتحادي رقم  اتحادي قانون برسوم املو  ،٢٠٢١يناير  ٢  النفاذعض األح

  .٢٠١٨) لسنة ١٤رقم (
  

  

  أساس القياس  ٢-٤

ناء  خية باست لفة التار و  بالقيمة العادلة مقاسةي الالية املدوات عض األ تم إعداد البيانات املالية املوحدة ع أساس الت ية كما  اس ن  السياسات ا مب

  أدناه. 
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات املالية املوحدة  ٣-٤

ية املتحدة م اإلمارات العر ذه البيانات املالية املوحدة بدر ي") تم عرض  م اإلمارا افة القيم ("الدر ب  تم تقر يح ب و ذكر يُ  ما لماأللف، إ أقرب عدد 

  خالف ذلك. 
  

ذه البيانات املالية املوحدة.  اه بيانتم أدن سية املطبقة عند إعداد  ية الرئ اس   السياسات ا

  

امة   ٥ ية ال اس   السياسات ا

  س التوحيد أس  ١-٥

  دمج األعمال    ١-١-٥

خ الذي يتم ف و التار خ االستحواذ، و قة االستحواذ كما  تار ساب دمج األعمال من خالل طر ل اليتم اح موعة. يه تحو قياس  بصورة عامةيتم سيطرة إ ا

ا صا املوجودات ا ا ع أ سا ول عند االستحواذ بالقيمة العادلة ال يتم اح ا. الثمن ا شأ من ددة ال تم االستحواذ عل ة ت رة تجار يتم اختبار أي ش

 للتحق
ً
ا اف بأالدمج سنو ا النخفاض  القيمة. يتم االع عرض اح أو  يق من  سعر منخفض مباشرة ضمن األر اح من الشراء  سائر. أر اليف ا يتم بيان ت

اليف املتعلقة بإصدار  ناء الت ا باست ل إسالمياملعاملة كمصروفات عند تكبد   ملكية.     أدوات حقوق أو  أدوات تمو
  

ة العالقات السابقة. غال سو ول ع املبالغ املتعلقة ب
ُ

شتمل الثمن ا سائر. ال  اح أو ا ذه املبالغ ضمن األر اف   ما يتم االع
ً
  با

  

ساب سداديتم قياس أي مبلغ ُيحتمل  تم اح تمل كحقوق ملكية، ال تتم إعادة قياسه و يف املبلغ ا خ االستحواذ. عندما يتم تص ه بالقيمة العادلة  تار

اف بالتغ ة ضمن حقوق امللكية. بخالف ذلك، يتم االع سو سائر.    ال اح أو ا تمل ضمن األر   ات الالحقة  القيمة العادلة للمبلغ ا

  

عة     ٢-١-٥   الشركة التا

ون لدى ا موعة. تتحقق السيطرة عندما ي اضعة لسيـطرة ا شآت ا   موعة:تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للمجموعة وامل

  ثمر شأة املس   ا،سلطة ع امل

  ا، و ثمر  شأة املس ا بامل ة من ارتباط ، العوائد املتغ ا حقوق  ، أو لد   عرض إ

 .ا ا للتأث ع قيمة عوائد ثمر  شأة املس ا ع امل   القدرة ع استخدام سلط
  

قائق و  انت ا ا إذا ما  ثمر  شأة املس سيطر ع امل انت  موعة بإعادة تقييم ما إذا  ات  عنصر أو أك من عناصر تقوم ا غ ناك  ش إ أن  الظروف 

ـة أعاله.   السيـطرة الثالثة املو
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 ١٨

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

    (تتمة)أسس التوحيد   ١-٥

عة  ٢-١-٥   (تتمة) الشركة التا

ت الما تقل حقوق عند ون  للمجموعةتصو ا، في ت  ا عن أغلبية حقوق التصو ثمر  شآت املس ا  للمجموعة أي من امل ثمر  شأة املس السلطة ع تلك امل

شطة ذات ال ا قدرة عملية ع توجيه األ افية ملنح ت  ون حقوق التصو اعندما ت ثمر  شأة املس افة . تأخذ اةمنفرد بصورة صلة بامل ن االعتبار  ع موعة 

ان  قائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا  احق للمجموعةا ثمر  شأة املس ت  امل قائق  وق التصو ن تلك ا ا السيـطرة، ومن ب ل يكفي ملنح ش

  والظروف:

  ت موعة لدىم حقوق التصو ت اآل  م حقوق بمقارنة  ا ام حقوق التصو ت    ن؛خر التصو

  تملة ت ا ت اآل حقوق التصو ن واألطراف األخرى؛للمجموعة وحام حقوق التصو   خر

 بات التعاقدية األخرى؛ و ت قوق الناشئة من ال   ا

  قائق ا من ا ش إ أنغ موعة  والظروف األخرى ال  اا س لد ا، أو ل الية ع القدرة، لد شطة ذات الصلة وقت ا اجة ا توجيه األ

ميـن. ت واالجتماعات السابقة للمسا   التخاذ قرارات، بما  ذلك أنماط التصو
  

موعة للسيطرة ع الشركة توقف بفقد ا عة، و موعة ع السيطرة ع الشركة التا عة عندما تحصل ا ات التا عة.  يبـدأ توحيد أي من الشر صورة التا و

عة ال يتم االستحواذال مصروفاتإيرادات و  إدراج، يتم محددة اأو  اعل شركة التا بعاد سائر بيان  السنةخالل  اس اح أو ا خ حصول  األر املوحد من تار

خ الذي تتوقف فيه  موعة ع السيطرة وح التار عة.سيطرة ا موعة ع الشركة التـا ون  ا ونات  ت افة م سـائر و اح أو ا  الدخل الشامل اآلخراألر

سو  ي  ةم موعةإ مال صصو  ا    .غ املسيـطرة ا
  

سب عة الدخل الشامل إجما ُي ات التا ي  للشر موعة إ مال صص غ املسيـطرة و ا ز  رصيد  إنح ا صصنتج عن ذلك    غ املسيـطرة. ا
  

عة  إجراءيتم عند الضرورة،  ات التا يعديالت ع البيانات املالية للشر ا  تتوافق ل يةسياسا اس ية  ا اس   .للمجموعةمع السياسات ا
  

ات وحقوق امللكية واإليرادات و  تحذف شآت  املصروفاتجميع املوجودات واملطلو ن م موعةوالتدفقات النقدية املرتبطة باملعامالت ب امل عند  ا   توحيد.البال
  

ات  حصص ملكية  موعةإن التغ ع ا ات التا موعةة، وال ال تؤدي إ فقدان  الشر عة، يتم  ا ات التا اللسيطرة ع الشر سا  حقوق  كمعامالت اح

موعة و  صص ا ية  عديل القيم الدف اف مباشرة  حقوق املكية. يتم  عة.  يتم االع ات التا م  الشر ات  حصص صص غ املسيطرة لتعكس التغ

ن  سب إ، املقبوض/مستحق القبضأو  سدادمستحق ال/صص غ املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوعاعديل  الذي يتم به املبلغامللكية بالفرق ب  وُ

موعة ي ا   .مال
  

ية  ٣-١-٥   العمالت األجن

عمال  موعة ال تتم  شآت ا شأة من م ل م اف بمعامالت  يـة) عند إعداد البيـانات املالية املوحدة، يتم االع شأة (العمالت األجن ل م ت غ العملة الرسمية ل

 
ً
ية وفقا ل البـنود املالية بالعمالت األجن ر، يتم تحو ل فتـرة تقر اية  خ املعامالت. و   ألسـعار الصرف السـائدة  تـوار

ً
 ألسـعار الصرف السائدة  ذلك وفقا

ل البنود غ املالية بالعمالت  خ. يتم تحو خ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلـة. ال التـار  ألسـعار الصرف السائدة  التـار
ً
لة بالقيمة العادلة وفقا ية امل األجن

ل البـنود غ املالية ال ي يـة. مقاسةتتم إعادة تحو خية بأي من العمالت األجن لفة التار   بالت
  

اف بفروقات الصرف للبنود املالية  بيـان ناء: يتم االع ا باست شأ ف سائر املوحد  الفتـرة ال ت اح أو ا   األر

 ية محددة؛ و مة للتحوط من مخاطر عمالت أجن   فروقات أسـعار الصرف للمعامالت امل

 ت س من ا ا ول ة ل سو ، عملية خارجية لم يتم تخطيط  ا (ولذلك فروقات أسعار الصرف من البـنود املالية املستحقة من، أو املستحقة إ مل حدو

ا من حقو  يف عاد تص   الدخل الشامل اآلخر و
ً
ا مبدئيـا اف  ارجية)، وال يتم االع ثمار  العملية ا  من صا االس

ً
ل جزءا ق امللكية إ بيـان ش

ة البـنود املالية. سو سائر املوحد عند  اح أو ا   األر
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 ١٩

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية  ل سم  ٣١لسنة املن   ٢٠٢٠د

  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

    (تتمة)س التوحيد أس  ١-٥

ية  ٣-١-٥   (تتمة) العمالت األجن

لض عرض البيـانات املالية املوحدة، اغر أل  ات العمليات  يتم تحو ارجيةموجودات ومطلو ي، للمجموعة ا م اإلمارا و إ الدر  ناتالبيا عملة عرض و

موعة ر. ، باستخدام أسعار الصرف الساملستخدمة من قبل ا ل فتـرة تقر اية  لائدة   تم تحو   و
ً
أسعار الصرف  ملتوسطبنود اإليرادات واملصروفات وفقا

اكمةو  الدخل الشامل اآلخر ضمنالصرف، إن وجـدت،  فروقاتالسـائدة  الفتـرة. يتم االعتـراف ب سب حقوق امللكية ( تم بيان القيمة امل صصإ  وت  ا

 غ املسيطرة 
ً
ون مناسبا   ).حيثما ي

  

ب يفُ ، خارجيةعملية عاد عند اس اكمة  الصرف فروقاتجميع  عاد تص ي   حقوق امللكية املتعلقةامل موعةبتلك العمليـة العائدة إ مال اح إ بيـان  ا األر

سائر   وحد.امل أو ا
  

موعة للسيطرة ع عنذلك،  عالوة ع بعاد فقدان ا ذا االس تج عن  عة بحيث ال ي ا  شركة تا بعاد جزء فقط من حص موعة باس تلك د قيام ا

 ُ عة،  صة الشركة التا ع ا يةعاد توز اكمة  فروقاتمن  التناس صص عالصرف امل ا  بيغ املسي ا اف  سائان طرة وال يتم االع اح أو ا وحد. امل راألر

ي األخرى  فيما يتعلق ز بعاد ا عمليات االس افة  بعاد  أي( ب ات اس ي لشر كأو  زميلةجز ع مش تـج عن ذلك و ة مشار موعةال ي امللتـأث  فقدان ا أو  ال

ك السيطرة ُ ةاملش صة )،  يف ا يةعاد تص اكمة إ بي فروقاتمن  التناس سائران الصرف امل اح أو ا   املـوحد. األر
  

ات املموجودات و للعديالت القيمة العادلة  تتم معاملة ا ددةاطلو يجة االست ال تم االستحواذ عل ات حواذ ع عملية خارجية ن كموجودات ومطلو

ا  للعملية ل تم تحو ارجية و  ا
ً
اف ب لسعر الصرف السائدوفقا تم االع ـر، و ل فتـرة تقر اية    ة.حقوق امللكي ضمنالصرف  أسعار فروقات 

  

  فقدان السيطرة   ٤-١-٥

اف  عة، يتم االع موعة السيطرة ع شركة تا ا بعندما تفقد ا سا تم اح سائر املوحد و اح أو ا اح أو خسائر فقدان السيطرة ضمن بيان األر ا أر ع أ

ن ( صص املتبقيةإجما القيمة العادلة للمبلغ املقبوض والقيمة العاد) ١الفرق ب رة٢و ( ،لة ل ية السابقة للموجودات (بما  ذلك الش  ) القيمة الدف

ة عة و التجار ات الشركة التا سابمسيطرة. غ حصص أي )، ومطلو   بيان  يتم اح
ً
ا مسبقا ف  ذه  الدخل الشامل اآلخرافة املبالغ املع فيما يتعلق 

عة كما لو أن  موعةالشركة التا بعدقد  ا ات ذات الصلة  تاس عةاملوجودات واملطلو ا  بالشركة التا يف ل مباشر (أي تم إعادة تص اح أو  إش األر

ا إ فئة أخرى من فئات ل سائر أو تحو   ). امللكية حقوق  ا
  

 
ُ

ثماراتعت القيمة العادلة ألي  ا اس خ فقدان السيطرة  محتفظ  عة سابقة بتار ات تا ا  ا شر ساب الالحق أ ي لالح اف املبد لقيمة العادلة عند االع

 لل
ً
ر املالية رقم وفقا ثمار  ، وعند االقتضاء٩معيار الدو إلعداد التقار ي لالس اف املبد لفة عند االع كزميلة أو شركة ، الت   .ائتالف مش

  

اصة    ٥-١-٥ شآت ذات األغراض ا   امل

اصة شآت ذات األغراض ا ل إسالمي  تتمثل امل ق موجودات أو تنفيذ معاملة تمو  مثل تور
ً
داف محدودة ومحددة جيدا ا لتحقيق أ س شآت ال يتم تأس  امل

موعة وكذ ا مع ا ر عالق  إ تقييم جو
ً
نادا ا اس سيطر عل ا  موعة أ اصة إذا رأت ا شأة ذات األغراض ا لك تقييم للمخاطر محددة. يتم توحيد امل

ا.واالم   تيازات املرتبطة 

  

شـطة االئتمانية  ٦-١-٥   األ

ن بالنيابة عن أمناء أو مؤسسات أخرى. ا االحتفاظ بموجودات بصفة أم تج ع ا من الصفات ال ي غ ن/مدير أو  موعة بصفة أم ذه  عمل ا ال يتم إدراج 

شطة االئتمانية  البيانات امل موعة. املوجودات واإليرادات الناتجة عن األ ست موجودات خاصة با ا ل   الية املوحدة للمجموعة حيث إ
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 ٢٠

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

  األدوات املالية   ٢-٥

ي     ١-٢-٥ اف املبد   االع

ات ا اف باملوجودات واملطلو اصة باألداة. يتم االع ام التعاقدية ا   األح
ً
موعة طرفا ات ا   ملالية عندما تصبح إحدى شر

  

ي   ٢-٢-٥   القياس املبد

ات املاليةو املوجودات تقاس  ة بصورة مباشرة إ إن  .بالقيمة العادلة مبدئًيا املطلو سو اليف املعاملة امل ات املالية تتمت  حيازة أو إصدار املوجودات واملطلو

ي اف املبد ، عند االع
ً
ون مناسبا ات املالية، حيثما ي ا من القيمة العادلة للموجودات املالية أو املطلو ا إ أو خصم ة  تقيد. إضاف سو اليف املعاملة امل ت

سائر اح أو ا ات املالية بالقيمة العادلة من خالل األر   بصورة مباشرة إ حيازة املوجودات املالية أو املطلو
ً
سائر املوحد. فورا اح أو ا    بيان األر

  

  املوجودات املالية   ٣-٥

اف و  افيتم االع يات  لغاء االع خ املتاجرة. تتمثل الطرق االعتيادية للشراء أو البيع  مش أو عمليات شراء أو بيع املوجودات املالية بالطرق االعتيادية  تار

سليم املوجودات خالل إطـار زم تحدده االتفاقيات أو اللوائح  السـوق مبيعات املوجودات املالية ال تت ذا  طلب  مع مراعاة الضوابط الشرعية الواردة  

  .الشأن
  

يف املوج لفة املطـفأة أو بالقيمة العادلة، بـناًء ع تص ا إما بالت   مجمل
ً
ا الحقا ف  افة املوجودات املالية املع   الية.ودات امليتم قياس 

  

يف املـوجودات املالية  ١-٣-٥   تص

 يتم 
ً
ةالحقا ةو  واملستحق من البنوك واملؤسسات املالية قياس األرصدة لدى البنوك املركز ثمار لية واالس ثمار و  اإلسالمية املوجودات التمو وك االس ات  ص

نود من الذمم املدينة واملوجودات األخرى  اال  إسالمية و لفة املطفأة ناقص الشروط ينطبق عل  التـالية بالت
ً
، إن املؤجلةانخفاض القيمة واإليرادات  خسائر ا

اح أو ددة بالقيمة العادلة من خالل األر ناء تلك املوجودات ا سـائر  وجدت (باست ي): أو الدخل الشامل اآلخر ا اف املبد   عند االع
  

  ون دف إ املوجودات محتفظ أن ت    االحتفاظ باملوجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ وا ضمن نموذج أعمال 

  اصة تـج عن البـنود التعاقدية ا خ محددة، تدفقات نقديـة باألداةأن ي اح ع  للمبلغ األصات سدادفقط  تمثل،  توار قيد  األص املبلغوأر

  .السداد
  

 افة املوجو  يتم قياس
ً
  مة العادلة.بالقيدات املالية األخرى الحقا

  

  تقييم نموذج األعمال  ٢-٣-٥

ل أفضل  ش فظة حيث يو ذلك  موعة بإجراء تقييم ملوضوعية نموذج األعمال الذي يتم  إطاره االحتفاظ باألصل ع مستوى ا قة ال تقوم ا الطر

ا إدارة األعمال وتقديم املعلومات إ اإلدارة. تتضمن املعلومات   ل
ً
:يتم وفقا ا باالعتبار ع ما ي   ال تم أخذ

  

 ا إ إدارة البنك؛ شأ ر  فظة ورفع تقار   كيفية تقييم أداء ا

 اطر؛ و ا ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة تلك ا تفظ  اطر ال تؤثر ع أداء نموذج األعمال (واملوجودات املالية ا   ا

  ض مديري األعمال عو يل ا –كيفية  ا أو التدفقات النقدية ع س ضات ترتكز ع القيمة العادلة للموجودات ال تتم إدار انت التعو ملثال؛ ما إذا 

ا.   التعاقدية ال تم تحصيل

  .ا أثناء تقييم البنك امة ال يتم مراعا عت من األمور ال   مدى تكرار وقيمة وتوقيت املبيعات ال 
  

ن االعتبار  يرتكز تقييم نموذج األعمال ع ع ات متوقعة بصورة معقولة دون األخذ  و نار ات’س و نار رجة’أو ‘ أسوأ الس ات ا و نار إذا تحققت ‘. الس

يف املوجودات املتبقية  قة مختلفة عن التوقعات األصلية للبنك، ال يقوم البنك بتغي تص ي بطر اف املبد عد االع ا  نموذالتدفقات النقدية  تفظ  ج ا

  .
ً
ن فصاعدا  منذ ذلك ا

ً
ا مؤخرا ا أو شراؤ    األعمال، ولكن يتم إدراج تلك املعلومات عند تقييم املوجودات املالية ال تم استحدا

  

ا ع أساس القيمة العادلة، ي ا وال يتم تقييم أداؤ ا للبيع أو إلدار تفظ  ادلة من خالل الدخل الشامل بالقيمة الع مقاسةفيما يتعلق باملوجودات املالية ا

ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية كما لم يتم االحتفاظ  أو لبيع املوجودات  اآلخر حيث أنه لم يتم االحتفاظ 

  املالية.
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 ٢١

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة ال  ٥ ية ال اس    (تتمة)سياسات ا

   (تتمة)املوجودات املالية   ٣-٥

  تقييم خصائص التدفق النقدي   ٣-٣-٥

اص التدفق النقدي التعاقدي تقييم السمات التعاقدية ألداة ما لتحديد ما إذا قد ئتتضمن خصا تج ع .  ي ب التمو األسا ت تدفقات نقدية تتوافق مع ال

انت تمثل التدفقات النقدية املتعلقة فقط تتوافق التدفقات ال ل األسا  حال  ب التمو ح ع املبلغ سدادنقدية التعاقدية مع ترت ات املبلغ األص والر

  األص القائم.
  

عرف ُ ن  ي،  ح اف املبد " ع أنه القيمة العادلة لألصل املا عند االع عرف "املبلغ األص ُ ذا التقييم،  ح" ع أنه  ألغراض  يجة "الر ادة ع األصل ن الز

امالتجارة  ة)، باإلضافة إ  اليف اإلدار ل األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والت اليف ومخاطر التمو ة زمنية محددة ومقابل الت ش معدل خالل ف

ح.   الر
  

انت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط  تضمن ذلك ات املسدادعند تقييم ما إذا  ح، يأخذ البنك باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة. و بلغ األص والر

غي توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األصل  تب عليه  عاقدي ي ان األصل املا يتضمن شرط    . ذا الشرطتقييم ما إذا 
  

لفة امل  ٤-٣-٥ قةالت ح ال معدل طفأة وطر   فعالر

قة  لفة املطفـأة لألدوات املالية معدل إن طر سـاب الت قة اح ح الفع  طر لفة املطفأة مقاسةال يالر ع اإليرادات ع مو  بالت ة دىتوز . ذات الصلة الف

ح معدل يتمثل ساب املستخدم املعدل  الفع الر الية  الح افة الرسـوم والنقاط املدفوعة أو  املقدرةالنقدية املستقبلية  للمقبوضاتالقيمة ا (بما  ذلك 

 ال يتجزأ من  املقبوضة
ً
ل جزءا ش ح معدلال  اليف املعامالت واألقسـاط  الفع الر صومات األخرى)  وأوت ة املتوقع العمر  ع مدىا ثمار لألدوات االس

ليـة أو، إن  ي.صا القيمة ال لتحديدفتـرة أقصر  ع مدى، أمكنوالتمو يـة عند االعتـراف املبـد   دف
  

سائر امل بيـان األر اإليرادات  تقيد ـح الفع لألدوات  معدل ع أساسوحد اح أو ا ة اإلسالميةالر ثمار لية واالس لفة املـطفأة. مقاسةال ي التمو  بالت
ً
  الحقا

  

  ر املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ  ٥-٣-٥

ثمارات  أدوات حقوق ملكية تتف يف االس ل أداة ع حدة) تص ي (ع أساس  ا ل  ش ي، يمكن للمجموعة أن تختـار  اف املبد ام عند االع ق مع أح

يف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا عة اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وال يجوز التص ثمار  الشر ان االس آلخر إذا 

  حقوق امللكية محتفظ به لغرض املتاجرة. 
  

عت األصل املا أنه محتفظ به لغرض املتاجرة إذا: ُ  
  

 ب، أو  لغرض البيع  املستقبل القر
ً
  تم شراؤه أساسا

 ع فع موعة وله طا ا ا  من محفظة أدوات مالية محددة تدير
ً
ي، جزءا اف املبد ة، أوان، عند االع ات قص اح  ف صول ع أر    حديث ل

 . أداة تحوط إسالمية أو كضمان ما   ان أداة مشتقة إسالمية غ مصنفة وفّعالة 
  

اليف املعاملة. و تقاس ا ت  إل
ً
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مضافا

ً
 بالقيمة ال مقاسةاملوجودات مبدئيا

ً
تم الحقا عادلة و

سائر ا اح أو ا يف األر سائر الناتجة عن التغ  القيمة العادلة  الدخل الشامل اآلخر. لن تتم إعادة تص اح وا اف باألر اح أو االع اكمة إ األر مل

بعاد. سـائر عند االس   ا
  

  

  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ٦-٣-٥

ن: اتتقاس أدو  ن التالي   الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  حالة تحقق الشرط

 ان اإذا  دفه من خالل تحصيل التدفقات النقديـة التعاقديـة وكذلك بيع املوجودات املالية؛ و  ت األداة يحتفظ    ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق 

 انت الشروط التعاقدية لألصل املا تف حي بمتطلبات اختبار مدفوعات أصل الدين والإذا    .ر
  

ا سائر الناتجة عن التغ اح وا  بالقيمة العادلة مع األر
ً
ت  القيمة العادلة يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحقا

ح وأ اف بإيرادات الر ا ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم االع ف  سائر. عند املع اح أو ا ية ضمن األر اح وخسائر صرف العمالت األجن افر ، يتم إلغاء االع

 ضمن الدخل الشامل اآلخر من الدخل الشامل اآلخر
ً
ا سابقا اف  اكمة ال تم االع سائر امل اح أو ا يف األر سائر إعادة تص اح أو ا   .إ األر
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 ٢٢

  ة إيضاحات حول البيانات املالية املوحد

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

   (تتمة)املوجودات املالية   ٣-٥

سائرامل  ٧-٣-٥ اح أو ا   وجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األر

ثمارات  أدوات حقوق يتم تص عة اإلسالمية ملكيةيف االس ام الشر سائر، ما لم تبالقيمة العادلة من  كموجودات مالية تتفق مع أح اح أو ا قم خالل األر

موعة يف  ا ثماربتص اف  الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  االس يعند االع   .املبد
  

اامللكية) ال ال حقوق املوجودات املالية (بخالف أدوات  يتم قياس لفة املطفأةب معاي القياس ينطبق عل سـائر. بالق الت اح أو ا يمة العادلة من خالل األر

لفة املطفأة امللكية) ال  حقوق  ذلك، فإن املوجودات املالية (بخالف أدوات عالوة ع ا معاي القياس بالت ا غ مصنفة بالقيمة العادلة من ينطبق عل ولك

اح أو ا سائر تقاس بالقيمة العادلة من خالل األر اح أو ا يفسـائر. قد خالل األر بالقيـمة العادلة  املوجودات املالية (بخالف أدوات حقوق امللكية) يتم تص

وظ  ل م ش يف يل أو يقلل  ذا التص ان  ي إذا  اف املبد سائر عند االع اح أو ا اف التضارب  من خالل األر شـأالقياس أو االع من قيـاس  والذي قد ي

ات أو اال  ا ع أسس مختلفة. املوجودات أو املطلو سائر عل اح أو ا اف باألر   ع
  

موعةصنف لم ت سـائر. حقوق  أية موجودات مالية (بخالف أدوات ا اح أو ا   امللكية) بالقيمة العادلة من خالل األر
  

سـائر  اح أو ا لفة املطفأة إ القيمة العادلة من خالل األر يف املوجودات املالية من الت ا معاي عد  ي نموذج األعمال بحيث الغ دعنعاد تص ينطبق عل

يف املوجودات املالية (بخالف أدواتب القياس سـمح بإعادة تص لفة املطفـأة. ال  سـائر عند  حقوق  الت اح أو ا ددة بالقيمة العادلة من خالل األر امللكية) ا

ي.   االعتـراف املبد
  

ر  يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة ل فتـرة تقر اية  سـائر بالقيمة العادلة   اح أو ا افالعادلة من خالل األر شأ من ب مع االع اح أو خسـائر ت أية أر

سائرإعادة قياس  بيـان  اح أو ا ا  بيان  إدراجاملوحد. يتم  األر ف  سـائر املع اح أو ا سائرصا األر اح أو ا احااملوحد  بـند " األر ثما ألر رات من اس

سائران أخرى بالقيمة العادلة"  بي اح أو ا  القيمة العادلة وفق يتم تحديداملوحد.  األر
ً
نة  ل ا قة املب ذه البيـانات املالية امل ١-٢-٤٧يضاح اإل لطر   وحدة.حول 

  

  

  

  

  

يـة  ٨-٣-٥ اح وخسـائر صرف العمالت األجن   أر

يـة  عملةات املالية القيمة العادلة للموجود يتم تحديد ية بتلك العملة األجن  أل أجن
ً
ا وفقا ل تم تحو ل  ر الصرفسـعاو ش ر.  ل فتـرة تقر اية  ة   الفور

 لذلك،
ً
ا العادلة. وطبـقا ح أو خسـارة قيم  من ر

ً
يـة جزءا ونات صرف العمالت األجن   م

  

 ية  بيـان  ملوجودات املالية املصنفة بالقيمة العادلة منفيما يتعلق با ون صرف العمالت األجن اف بم سـائر، يتم االعـ اح أو ا اح أو خالل األر األر

سائر   املـوحد؛ و ا

 ون الدخل الشامل اآلخرملوجودات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل با فيما يتعلق اف بأي م ونات  ، يتم االع ية من م صرف العمالت األجن

  .مل اآلخرالدخل الشا ضمن
  

يـة فيما يتعلق باألدوات املالية با ية  مقاسةال يلعمالت األجن ـاح وخسـائر صرف العمالت األجن ر، فيتم تحديد أر ل فتـرة تقر اية  لفة املطفأة    بالت
ً
نادا اس

لفة املطفأة  إ ا  بيـان  للموجوداتالت اف  تم االع سائراملالية و اح أو ا   وحد.املـ األر
  

  

  

  نخفاض قيمة املوجودات املاليةا  ٩-٣-٥

لفة املطفأة  مقاسةال ياملوجودات املالية  يتم تقييم ابالت عرض خالقيمة   نخفاض ال  للتحقق من  ر.  تار   ل تقر
  

ية ترتكز ع ثالث مراحل لقياس مخصص خسائر االئ ية خسائر االئت تمان باستخداميقوم البنك بتطبيق من  ملتطلبات املمن
ً
عيار الدو مان املتوقعة وفقا

ر املالية رقم  لفة املطفأة مقاسة، وذلك للفئات التالية من األدوات املالية ال ي٩إلعداد التقار   :بالت

  ة اإلسالميةاملوجودات ثمار لية واالس وك؛ التمو ثمارات  ص   ال تمثل أدوات مالية واس

  انية اأدوات   لعمومية؛مصدرة خارج امل

 عقود ضمانات مالية مصدرة؛  

  املستحق من بنوك ومؤسسات مالية؛  

  ة؛ و   األرصدة لدى املصارف املركز

  .موجودات مالية أخرى  
  

ي. اف املبد  إ التغ  مخاطر االئتمان منذ االع
ً
نادا   تمر املوجودات املالية بثالث مراحل اس

  

اف بخسائر انخفاض القيمة من  م.ال يتم االع ثمارات األس   اس
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

   (تتمة)املوجودات املالية   ٣-٥

   (تتمة) انخفاض قيمة املوجودات املالية  ٩-٣-٥

  نموذج انخفاض قيمة خسائر االئتمان املتوقعة 

ون من ثالث  ائر االئتمان املتوقعة منشمل نموذج خس عكس يت ي.  اف املبد ودة االئتمانية للموجودات املالية منذ االع مراحل يرتكز ع التغ  ا

ز  النقد املتعلق بحاالت التع عن السداد إما ( الية لل  ال١خسائر االئتمان املتوقعة القيمة ا
ً
را ة االث عشر ش ) ع مدى العمر ٢تالية أو () ع مدى ف

ياملتوقع لألداة املالية بناء ع  اجع االئتما   البداية. من ال
  

  
ً
عادل خسائر االئتمان املتوقعة ملدة  – ١لمرحلة ل طبقا ي، سوف يتم قيد مبلغ  اف املبد ة  مخاطر االئتمان منذ االع ر ادة جو  حالة عدم وجود ز

١٢  .
ً
را ساب خسائرش ر ١٢االئتمان املتوقعة ملدة  يتم اح زء من خسائر االئتمان املتوقعة ش ا ا خسائر  ال تمثل عمر األداة املالية ع مدى بأ

تملة   ١٢خالل  االئتمان املتوقعة الناتجة عن أحداث التع ألداة مالية ا
ً
را رش خ التقر ساب  .عد تار مخصص خسائر االئتمان يقوم البنك باح

 إ  ١٢ملدة  املتوقعة
ً
نادا  اس

ً
را ر. ش خ التقر  ال ت تار

ً
را ة االث عشر ش ع خالل ف  ١٢يتم تطبيق احتماليات التع املتوقع خالل توقع حدوث 

 
ً
را تملة عند التع ش سارة ا ا  ا تم ضر بؤ بالتعرض عند التع و اع الت تم تخفض حمعدل ب و    .تقراألص ال الفع الر

  

  
ً
ي،  – ٢لمرحلة ل طبقا عرضت النخفاض ائتما عت األدوات املالية قد  ي ولكن ال  اف املبد ة  مخاطر االئتمان منذ االع ر ادة جو  حالة وجود ز

عادل خسائر االئتمان املتوقعة بناء ع املدة  . يتم تقدير احسوف يتم قيد مبلغ  ة الحتمالية التعرض للتع تملة عند املر سارة ا تمالية التع وا

ز النقدي املتوقع بمعدل  تم تخفيض ال حالتع ع مدى عمر األداة و . األص الفع الر   التقر

  عرضت  – ٣بموجب املرحلة أدوات  ذه األدوات املالية  يف  ر، سوف يتم تص خ التقر  حالة وجود دليل موضو ع انخفاض القيمة  تار

ي وسوف يتم قيد مبلغ اض أنالية عمر املوجودات املعادل خسائر االئتمان املتوقعة ع مدى  النخفاض ائتما   ٪. ١٠٠احتمالية التع  سبة  باف
  

ة، يقوم البنك بتقدير  و امات غ امل به ععند تقدير خسائر االئتمان املتوقعة لالل تم  ام ال س زء املتوقع من االل ذلك ا  مدى عمره املتوقع. و

ب  ز املتوقع  التدفقات النقدية  حالة  الية لل ند خسائر االئتمان املتوقعة إ القيمة ا لس ز النقدي املتوقع بمعدل التمو ح. يتم تخفيض ال  الر

ل. التقر الفع املتوقع     ع التمو
  

ل ضمان باملبل ام البنك بموجب  ف به ضمن بيان الدخل، أو مخصص خسائر االئتمان املتوقعة، يتم قياس ال اكم املع  اإلطفاء امل
ً
 ناقصا

ً
ف به مبدئيا غ املع

 . ما أع ض حامل الضمان عن خأ الية للمدفوعات املتوقعة لتعو  إ القيمة ا
ً
نادا ذا الغرض، يقوم البنك بتقدير خسائر االئتمان املتوقعة اس سائر ول

ز بمعدلاالئتمان  ا. يتم تخفيض ال صم ال يتكبد اطر املناسب للتعرض.  ا   املعدل  ضوء ا
  

ناد إ توقعات معقولةو يمثل نموذج خسائر االئتمان املتوقعة نظرة مستقبلية  للظروف االقتصادية املستقبلية عند تحديد  بأدلة مةومدعّ  قت االس

ة  مخاطر االئتمان وق ر و ادات ا   ياس خسائر االئتمان املتوقعة.الز
  

  

سارة االئتمانية املتوقعة  ١٩كوفيد  جائحة   وا

وفيد  ورونا املستجد ( وس  ياة العادية و  ٢٠٢٠أوائل عام    العالم )١٩لقد أدى تف ف ة بطرق ئة   اضطرابات  ا ، كما ألقى األعمال التجار ش

ر.  البنكية االقتصاد العاملي والنظمبظالله ع  عداد التقار اسبة و ، سواء من منظور األعمال وا ل كب ومات والبنوك  العديد من  وقد اتخذتش ا

نائية للتخفيف من  البلدان اتتداب است وفيداملالية واالقتصادية لـ التأث امجموعة من  الدعمشمل تداب . و ١٩ جائحة   إيقاف عمليات السداد اختيارً

ات الرقابيةالء، ودعم السيولة وتخفيف رأس املال من قبل للعم   .ا
  

نائية  استعرضت ئة االست موعة الظروف والب وفيد ال نجمت عنا ا البنك املركزي لدولة اإلمارات ١٩ جائحة  ، جنًبا إ جنب مع اإلجراءات ال يوفر

دف لتحد ية املتحدة بموجب خطة الدعم االقتصادي املس ر، حسب االقتضاء. العر خ التقر سائر االئتمانية املتوقعة كما  تار  وقد قامتيد متطلبات ا

موعة اسبة الدولية   بمراجعة ا ية الصادرة عن مجلس معاي ا نة بازل الصادرة   ٢٠٢٠مارس  ٢٧أيًضا املبادئ التوج ل  ٤و شأن تحديد  ٢٠٢٠أبر

سائر االئتمانية املتوقعة.   ا
  

نة بازل، يجب أن تأخذ البنوك  و  سبانوفًقا إلرشادات  عديالت  الطارئةإجراءات الدعم  ا سائر االئتمانية املتوقعة. كما وافقت ع  ع عند حساب ا

بات ت سائراالنتقالية ملعاملة رأس املال التنظي  ال   االئتمانية املتوقعة.  ل



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٢٤

  

  حدة إيضاحات حول البيانات املالية املو 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة (تتمة)   ٥ ية ال اس   السياسات ا

  املوجودات املالية (تتمة)   ٣-٥

  انخفاض قيمة املوجودات املالية (تتمة)   ٩-٣-٥

  قياس خسائر االئتمان املتوقعة 

ات قائمة ع يقوم البنك  و نار  إ س
ً
نادا ساب خسائر االئتمان املتوقعة اس فض بمعدل االحتمالية باح ز النقدي املتوقع ا حلقياس ال  الفع الر

. ا.  التقر صول عل ن التدفقات النقدية املستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية ال يتوقع البنك ا ز النقدي  الفرق ب عيار يأخذ امليتمثل ال

ر املالية رقم  ساب خسائر االئتمان املتوقباالعتب ٩الدو إلعداد التقار تملة عندار اح سارة ا ا حاصل ضرب احتمالية التع وا  والتعرضالتع  عة ع أ

يات ونماذج  . قام البنك بوضع من ن عند التع ع س مع األخذ  م ال ااالعتبار ا   .اديعق ودرجة للمحافظ ونوعي
  

ذه املعاي بصورة عامة إ نماذج  ند  شرافية.س ا من البيانات اإلحصائية وتخضع للتعديل لتوضيح املعلومات االس  وغ
ً
  إحصائية موضوعة داخليا

  

  

/املدخالت اإلحصائية: ذه املعاي   فيما ي تفاصيل 
  

  ة زمنية معينةتتمثل  تقدير احت –احتمالية التع   ؛مالية ع مدى ف

  ات املتو يتمثل  تقدير التعر  –التعرض عند التع ن االعتبار التغ ع خ مستقب مع الوضع  رض للتع  تار خ التقر عد تار   ؛ وقعة  التعرض 
  

تملة عند التع  سارة ا ن التدفقات النقدية  –ا ند التعرض عند التع إ الفرق ب س ن.  ع  وقت مع تبة ع حدوث حالة  سارة امل يتمثل  تقدير ا

ا املقرضان يتوقع ة املستحقة والتدفقات النقدية ال التعاقدي صول عل ، بما  ذلك )٣(والتدفقات النقدية املتوقعة عموًما  حالة حسابات املرحلة  ا

 . ة من التعرض عند التع سبة مئو ا ك  التعب ع
ً
  التدفقات النقدية من مصادرة الضمان. يتم عادة

  

ات املتعددة العوامل االقتصادية العامة و نار افية والس شر   واملعلومات االس

ر املالية رقم  تملة الذي يتضمن  ٩يتطلب املعيار الدو إلعداد التقار سائر االئتمان بناء ع االحتمالية من خالل تقييم نطاق النتائج ا تقدير عادل ومر 

اصة بالظروف االقتصادية املستقبلية.  بؤات ا   الت
  

)يأخذ البنك باالعتبار خسائر االئتمان املتوقعة،  عند تقدير و سل نار ي، س و إيجا نار ، س و أسا نار ات (س و نار ا  ثالثة س سب بمعدالت أوزان ترجيح 

و ع التوا %٣٠و  %٣٠و  %٤٠ نار ل س ا. يرتبط  نار م  عملية تقييم الس
ً
. تتضمن أيضا تلفة الحتمالية التع ات املتعددة احتمالية بالدرجات ا و

التتحصيل ال ة، بما  ذلك احتمالية سداد ال تمو التاملتع صول عليه مقابل بيع األصل.   تمو   باإلضافة إ قيمة الضمان أو املبلغ الذي سوف يتم ا
  

شرافية واسعة النطاق كمدخالت اقتص   ادية مثل:  عتمد البنك  نماذج خسائر االئتمان املتوقعة ع معلومات اس

  ي -أسعار العقارات  أبو ظ ود

 عرض النقود 

  قيقي - الفعالسعر الصرف  املؤشر ا

 الت ومية العامة  التمو  اإلنفاق -ا

 أسعار السلع 

 لك  الرقم القيا ألسعار املس

  سابات القومية ن -ا ضات العامل  عو

  سابات القومية اد  -ا دمات الفعاالست   للسلع وا
  

ادة جو  يجب ناك ز ان  شرافية ضمن عملية قياس خسائر االئتمان املتوقعة وتحديد ما إذا  ة  مخاطر إدراج العوامل االقتصادية العامة واملعلومات االس ر

ر معلومات مناسبة ومدعمة ب ة تقر ل ف ر حول االئتمان منذ تقديم االئتمان. يجب أن تو عملية قياس خسائر االئتمان املتوقعة   خ التقر أدلة  تار

ساب خسائ بؤات املتعلقة بالظروف االقتصادية املستقبلية. إن املدخالت والنماذج املستخدمة الح الية والت ر االئتمان املتوقعة األحداث السابقة والظروف ا

خ البيانات املالية. لبيان تلك السمات، يتم أح  جميع سمات السوق  تار
ً
عديالت مؤقتة عندما قد ال ترصد دائما ا  ات باعتبار سو عديالت نوعية أو   إجراء 

ً
يانا

ة.  ر ون تلك الفروقات مادية بصورة جو   ت
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 ٢٥

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

   (تتمة)املوجودات املالية   ٣-٥

   (تتمة)قيمة املوجودات املالية  انخفاض  ٩-٣-٥

ة  مخاطر االئتمان  ر و ادة ا   تقييم الز

انت مخاطر االئتمان لألصل املا زادت ب . من أجل تقييم ما إذا  س ة  مخاطر االئتمان ع أساس  ر و ادة ا ة منذ بداية يتم إجراء تقييم للز ر صورة جو

، يقوم البنك بمقار  شأة األصل شأة األصل املا ر بمخاطر التع عند بداية  خ التقر نة بمخاطر التع ال تحدث ع مدى العمر املتوقع لألصل املا  تار

 من قبل البنك. سوف يتم تقييم
ً
اطر املتبعة حاليا ا  عمليات إدارة ا سية ال يتم استخدام اطر الرئ االئتمان التغ  مخاطر  املا باستخدام مؤشرات ا

االت التعرض الفردي. سبة  ام بصورة منفردة وع مستوى القطاعات بال عت  ل أصل  ر وذلك ل ل تقر خ     تار
  

ل مجموعة املوجودات من املرحلة    عندما: ٢إ املرحلة  ١يتم تحو

  اف د املوضوع من البنك فيما يتعلق باالع ي؛ تتغ احتمالية التع إ درجة تتجاوز ا   املبد

  ون األداة متأخرة السداد ألك من ؛ و  ٣٠ت
ً
  يوما

   .إ املعاي النوعية املوضوعة من قبل البنك 
ً
نادا عت مخاطر االئتمان املرتبطة باألداة مرتفعة اس

ُ
  

  

ولة إ املرحلة   لسياسة البنك.  نفس املرحلة ح تفي باملعاي املوضوعة ع مد ١من املرحلة  ٢تبقى األدوات ا
ً
ة محددة طبقا   ى ف

  

ل من املرحلة  عرضت النخفاض  التص ٣إ املرحلة  ٢ترتكز عملية التحو انت املوجودات املالية قد  رع ما إذا  خ التقر ي  تار   .يف االئتما

  

ة  ي القائم ع ا كم االئتما   ا

ن مخصص خسائر  و ية البنك فيما يتعلق بت شمل التأث املقدر تتطلب من ة ل ي القائم ع ا االئتمان املتوقعة أن يقوم البنك باستخدام حكمه االئتما

ر.    ات التقار ا  نتائج نموذج خسائر االئتمان املتوقعة  جميع ف   للعوامل ال لم يتم رصد
  

ن ع البنك أن يضع باعتباره  ن أثناء قياس خسائر االئتمان املتوقعة، يتع ع اطر االئتمان. كما يجب األخذ  ا البنك  عاقدية يتعرض خالل ة  أق ف

ة املتوقعة، بما  ذلك خيارات ال  وخيارات التمديد والتجديد. سداداالعتبار جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الف
ً
  مقدما

  

بعه البنك لتقييم االنخفاض  القيمة مت ف التع الذي ي عر ر املالية رقم ال يزال  ات املعيار الدو إلعداد التقار اضات ٩طابق مع توج وء إ االف ، دون ال

. غي ل ظلت دون  شطب معامالت التمو   كما يتوافق مع املتطلبات التنظيمية. إن السياسة املتعلقة 
  

  العمر املتوقع 

ن االعتبار جميع عند قياس خسائر االئتمان املتوقعة، يأخذ البنك باعتباره أق ف ع اطر االئتمان. كما يجب األخذ  ا البنك  عاقدية يتعرض خالل ة 

ة املتوقعة، بما  ذلك خيارات ال  وخيارات التمديد والتجديد.  سدادالشروط التعاقدية عند تحديد الف
ً
  مقدما

  

ف التع    عر

  عت البنك أن األصل املا متع السداد عندما: 

 ون من غ تمل، ألسباب مالية أو غ مالية، أن يفي املي وء البنك التخاذ إجراءات مثل  تعامل ا امل تجاه البنك دون  اماته االئتمانية بال بال

  مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أو 

  د عن  املتعاملز اماته االئتمانية املادية تجاه البنك ملدة تز .  ٩٠عن الوفاء بأي من ال
َ
  يوما

  

ان عن   ع عن السداد، يأخذ البنك باالعتبار املؤشرات التالية: املتعاملد تقييم ما إذا 

د؛ –مؤشرات نوعية  )١(   مثل اإلخالل املادي بالتع

ام آخر من قبل نفس العميل / مجموعة العميل تجاه البنوك؛ و –مؤشرات كمية  )٢(   مثل التأخر عن السداد أو عدم سداد ال

ا من مصادر خارجية.بناًء ع البيانات املع )٣( صول عل  وال يتم ا
ً
  دة داخليا

  

ات ا قد تتغ بمرور الوقت لتعكس التغ مي ع عن السداد وأ ناك أداة مالية  حالة  ان     الظروف. إن املدخالت املستخدمة  تقييم ما إذا 
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 ٢٦

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

   (تتمة)املوجودات املالية   ٣-٥

   (تتمة)انخفاض قيمة املوجودات املالية   ٩-٣-٥

ل املعاد التفاوض  يالت التمو اس   عل

 لألزمات املالية ال
ً
ل نظرا عديالت ع الشروط األصلية للتمو  بتقديم تنازالت أو إجراء 

ً
ا يقوم البنك أحيانا  عن مصادرة الضمان أو  املتعامل يواج

ً
عوضا

ذه التنازالت أو إجراء تلك الت ل متع السداد عندما يتم تقديم  ذا التمو عت البنك أن  يجة األزمات اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الضمان.  عديالت ن

الية أو املتوقعة  ان البنك ليوافق عل للمتعاملاملالية ا ان وال ما  شتمل املؤشرات ع وجود أزمات مالية ع عدم  املتعاملا  حال   وضع ما جيد. 

اماته التعاقدية. قد ينطوي التع ع تمديد اتفاقيات السد عرض العميل لظروف تجعله غ قادر ع الوفاء بال دات أو  اد واالتفاق ع شروط الوفاء بالتع

ل جديدة. فور إعادة ال عديل شروط تمو سابه قبل  ح الفع األص الذي تم اح تفاوض ع الشروط، يتم قياس أي انخفاض  القيمة باستخدام معدل الر

ل املتع للتأكد من استمرار سداد ال عة التمو  لسياسة البنك، تتم متا
ً
ل. طبقا ن املرحلة سدادالتمو يف ب  ٢ات املستحقة  املستقبل. يتم تحديد التص

عرض النخفاض  ٣ملرحلة وا أصل  ا  ا ومعامل ل، يتم اإلفصاح ع ذه اإلجراءات وجود خسارة متعلقة بالتمو رت  ل ع حدة. إذا أظ ل تمو  ع أساس 

  ن تحصيله أو شطبه.  ٣القيمة ضمن املرحلة 
  

عديله دون  ل أو  شأن التمو افإذا تم إعادة التفاوض  ة  مخاطر االئتمان. كما يضع به، يقوم البن إلغاء االع ر ادة جو ناك ز انت  ك بإعادة تقييم ما إذا 

يف املوجودات ضمن املرحلة  ن االعتبار مدى ضرورة تص ع ة اختبار ممتدة ح ٣البنك  ذه الفئة لف ، يظل ضمن  ل متع يف األصل كتمو  ١٢. فور تص

ل خارج فئ يف التمو ر ع األقل. من أجل إعادة تص ن ع العميل الوفاء بجميع املعاي التالية: ش ، يتع ل املتع   ة التمو
  

  يالت املقدمة للعميل منتظمة السداد؛ س ون جميع ال   يجب أن ت

 ل منتظم السداد؛ و خ الذي تم فيه اعتبار التمو  من التار
ً
ا سنة واحدة اعتبارا ة االختبار ال تبلغ مد   ُم ف

  حت قيمة منخفضة من املبلغ األص أو الة ذاسدادسداد أك من ة االختباربصو  ر  .رة منتظمة خالل ف

  

ل   املستحوذ عليهالتمو

يجة لذلك خ الشراء. ن اة مبدئًيا بالقيمة العادلة  تار الت املش سائر االئتمان املتوقعة  بيان املركز  ،يتم قياس جميع التمو يل أي مخصص  ال يتم 

ل  املا املوحد ن: التمو سب مع أي من الفئت ل املك ناسب التمو خ الشراء. قد ي شغي تار ل  ال ى أو التمو  النا منخفض القيمة االئتمانيةأو  املش

ى (  ).الناشئة منخفضة القيمة االئتمانيةأو  املش
 

ل  بع التمو شغيي ل  ال اسبة مثل التمو ى نفس ا شغياملش نعك ال خ االستحواذ.  ١س  املرحلة النا و سائر االئتمان  وتخضع تلك االئتمانات تار

سارة  ١٢املتوقعة ملدة  ح أو ا سائر االئتمان املتوقعة  بيان الر ا كمخصص  يل ًرا وال يتم  ية لتلك املوجودات ش املوحد عندما تتخطى القيمة الدف

سب خ االقتناء  . يتم إطفالقيم االسمية للتعرض املك ل  تار ذا التمو عديل القيمة العادلة الذي تم إعداده ل احاء   العمر الزم لذلكع مدى  إيرادات األر

ل.  التمو
 

ل  يتم عرض ى التمو ل منفصل النا منخفض القيمة االئتمانيةأو  املش صص  ش خضع دائًما  يل سائر االئتمان. يتم  ع مدى العمر الزمو

يازة  خ ا ات  التدفقات النقدية املتوقعة منذ تار غي فأي  سارة  كمصار ح أو ا داد  مخصص خسائر االئتمان  بيان الر اية  املوحد/ اس ات  ل  ف

خ االستحواذ. ر الالحقة لتار   التقار
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠ د
  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

   (تتمة)املوجودات املالية   ٣-٥

  انخفاض قيمة املوجودات املالية (تتمة)   ٩-٣-٥

  

اف ١٠-٣-٥   باملوجودات املالية إلغاء االع

موعة ب افتقوم ا قوق التعاقدية باألصل املا إلغاء االع ت ا صول ع تدفقات  عندما ت ل ن ا افة قدية من األصل أو عندما يتم تحو األصل املا و

شأةإ  األصل بصورة فعليةملكية  وامتيازاتمخاطر  موعةقم أخرى. إذا لم ت م افة  ا ل أو االحتفاظ ب بصورة فعلية مللكية مخاطر وامتيازات ابتحـو

ول،  تواستمر  موعة السيـطرة ع األصل ا اف بحص تقوم ا ا اباالع امضافة إ باإل  األصل  ال تحتفظ  م  االل املرتبط باملبالغ ال قد تل

افةا. إذا احتفظسداد موعة بصورة فعلية ب ول ملكية  مخاطر وامتيازات ت ا موعة ستمر ، األصل املا ا ف  االعتـراف باألصل املا ا ع كما 

ل اإلسالمي اضع لضمان بالتمو   ائدات املستـلمة.للع ا
  

افعند  ية لألصل وقيمة إجما املبلغ املقبوض ومس إلغاء االع ن القيمة الدف اف بالفرق ب لفة املطفـأة، يتم االع تحق باألصل املا الذي يتم قياسه بالت

سائر املوحد. اح أو ا   القبض  بيـان األر
  

افعند  ث باألصل املا إلغاء االع مالذي يمثل اس اح أو الدخل الشامل اآلخربالقيـمة العادلة من خالل  املصنفو  ماًرا  أداة األس يـف األر ، ال تتم إعادة تص

سائر املوحد، ولكن  اح أو ا ثمارات  حقوق امللكية إ بيـان األر   احتياطي إعادة تقييم االس
ً
اكمة سابقا لية امل سائر ال اح اا له إ األر تجزة يتم تحو

  ضمن حقوق امللكيـة.

  

ة ١١-٣-٥ و ل غ امل امات التمو ندية وال   الضمانات املالية واالعتمادات املس

اف بالضمانات امل  االع
ً
ل  سياق أعماله االعتيادية. يتم مبدئيا امات تمو ندية وال الية  البيانات املالية يقوم البنك بإصدار ضمانات مالية واعتمادات مس

ف به مبا ل ضمان باملبلغ املع ام البنك بموجب  ي، يتم قياس ال اف املبد  لالع
ً
عادل األقساط املستلمة. الحقا  اإلطفاء لقيمة العادلة، ال 

ً
 ناقصا

ً
بدئيا

 . ما أك اكم  بيان الدخل أو مخصص خسائر االئتمان املتوقعة، أ   امل
  

اف باألقساط املستلمة  بيان    الدخل ضمن صا إيرادات الرسوم والعموالت ع أساس القسط الثابت ع مدى مدة الضمان. يتم االع
  

ام، بتقديم تمو ة االل ا البنك، ع مدى ف م بموج امات يل ندية  ال ة واالعتمادات املس و ل غ امل امات التمو ل إ العميل بناء ع شروط تتمثل ال

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

  

  املقاصة  ٤-٥

موعة ح ون لدى ا تم بيان صا املبلغ  بيان املركز املا املوحد، وذلك فقط عندما ي ات املالية و ي واجب النفاذ تتم مقاصة املوجودات واملطلو ق قانو

ا رغبة  ون لد ا و ف  امنة. بمقاصة املبالغ املع ات بصورة م ة املطلو سو ة ع أساس صا املبلغ أو تحصيل املوجودات و سو   ال
  

سائر الناتجة  اح وا ية ذلك، أو فيما يتعلق باألر اس عن مجموعة من يتم عرض اإليرادات واملصروفات ع أساس صا املبلغ عندما تج املعاي ا

شاط التداول  موعة.املعامالت املماثلة مثل     ا
  

بات،  ت   عدد من ال
ً
موعة طرفا اعت ا ون  وم ات املالية ولكن عندما ال ي ق  مقاصة املوجودات واملطلو ا ا سية، وال تمـنح ة الرئ سو اتفاقيات ال

التا يتم عرض املوجو  امنة و ة املبالغ ع أساس صا املبلغ أو بصورة م سو ا الرغبة   ات املعنية ع أساس إجما املبلغ.لد   دات واملطلو
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 ٢٨

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة (تتمة)   ٥ ية ال اس   السياسات ا

يف   ٥-٥ ات املالية وأدواتتص   امللكية  حقوق  املطلو

يف أدوات الدين ـر  موعةا اامللكية ال تصدر حقوق و  يتم تص و  
ً
ات مالية أو كحقوق ملكية وفقا ات املالية  االتفاق التعاقديإما كمطلو ف املطلو عر و

  امللكية.حقوق وأدوات 

  

  امللكية حقوق  أدوات  ٦-٥

ت  امللكية  حق أداة تتمثل شأةأي عقد يث ا.  وجود حصص متبقية  موجودات أي م تبة عل ات امل افة املطلو افعد اقتطاع  حقوق  أدواتب يتم االع

ـا امللكية ال ت موعةصدر عد  ا ّصلة  اليف خصمبقيمة صا املبالغ ا   .املباشرة اإلصدار ت
  

اف بأدوات اصة  حقوق  يتم االع ا أو بالبنكامللكية ا ا بنفس عة  ال استحوذت عل ا التا ا ق أي من شر خصم مباشرة  حعن طر
ُ
نة) وت ز م ا قوق (أس

افامللكية.  اح أوب ال يتم االع سائرخسائر  بيان  أية أر اح أ ا اصة  األر   .بالبنكاملوحد من شراء أو بيع أو إصـدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية ا
  

عات ستحقون توز وك و داد من قبل حام الص ة دائمة وغ قابلة لالس وك مضار وك من الشق األول  ص اكمة بناًء ع موافقة  تتمثل الص اح غ م أر

موعة  حقوق امللكي ونات أدوات حقوق امللكية املصدرة من قبل ا أحد م وك من الشق األول   لذلك، يتم عرض الص
ً
  ـة.مجلس اإلدارة. وطبقا

  

وك من الشق األول كمطلو اح الص عات أر م العادية وتوز اح من األس عات األر اف بتوز ا من يتم االع خصم من حقوق امللكية عندما يتم املوافقة عل
ُ
ات وت

خ التقر عد تار ا  اح للسنة ال تم املوافقة عل عات األر تم اإلفصـاح عن توز ب. و ت موعة ومجلس اإلدارة ع ال عد قبل مسا ا ر كحدث غ معدل 

ر. خ التقر   تار

  

ات املالية  ٧-٥   املطلو

افة املطل سائر.يتم قياس  اح وا ح الفع أو بالقيمة العادلة من خالل األر قة معدل الر لفة املطفأة باستخدام طر  بالت
ً
ات املالية الحقا   و

  

قة االرت اف أو عند تطبيق طر ل إللغاء االع ل أصل ما غ مؤ ون تحو شأ عندما ي ات املالية ال ت لضمانات باط املستمر، واع الرغم من ذلك، فإن املطلو

ح أقل من سعر السوق ي يالت بمعدل ر س موعة لتقديم  امات املصدرة من قبل ا موعة، واالل ية  مقاسةاملالية املصدرة من قبل ا اس وفقا للسياسات ا

نة أدناه. ددة املب   ا

  

ات املالية ال ي  ١-٧-٥ لفة املطفأة مقاسةاملطلو  بالت
ً
  الحقا

ات امل اية الفيتم قياس املطلو لفة املطفأة   سائر بالت اح وا غرض املتاجرة وغ مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األر ا  ات الية ال ال يتم االحتفاظ 

ات املالية ال ي ية للمطلو ية الالحقة. يتم تحديد القيم الدف اس ح ال مقاسةا قة معدل الر لفة املطفأة ع أساس طر  بالت
ً
. الحقا   فع

  

اح  ع حصة املودعيـن من األر ام املا وتوز لفة املطفأة لالل ساب الت ا اح قة ال يتم  ح الفع  الطر قة معدل الر ة ذات الصلة. يتمثل تتمثل طر ع الف

الية للمقبوضات النقدية املستقبلية املقدر  ساب القيمة ا ح الفع  املعدل املستخدم الح افة الرسـوم والنقاط املدفوعة أو معدل الر ة (بما  ذلك 

ام املا أو،  ا املقدر لالل اليف املعامالت) ع مدى العمر االف ح الفع وت  ال يتجزأ من معدل الر
ً
ل جزءا ش ، ع مدى فتـرة املستلمة ال 

ً
ان مناسبـا إن 

يـة عند االعتـراف املبـ ي.أقصر لتحديد صا القيمة الدف   د

ات املالية  لفة املطفـأة ع املستحق إ البـنوك واملؤسسات املالية و  املقاسةشتمل املطلو نبالت ع املتعامل عض الذمم الدائنة  ودا وك و وأدوات الص

ات األخرى.   واملطلو



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٢٩

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ا  ٥ امة السياسات ا ية ال    (تتمة)س

ات املالية  ٧-٥   (تتمة) املطلو

يـة  ٢-٧-٥ اح وخسـائر صرف العمالت األجن   أر

ية  ات املالية بالعمالت األجن سبـة للمطلو اية مقاسةوال يبال لفة املطفـأة   ر، فيتم تحديد أر بالت ية بناًء اح وخسل فتـرة تقر ع  ـائر صرف العمالت األجن

لفة  ا  بيـان الت اف  تم االع سائراملطفأة لألدوات و اح أو ا   املوحد. األر
  

ات املالية لالقيمة العادلة  يتم تحديد يـة املقومة لمطلو ية بتلك العملة األجن  لسعر الصرف الفوريعملة أجن
ً
ا وفقا ل تم تحو اية فتـرة  و ر.ال    تقر

  

  الضمان املا  ٣-٧-٥

سداد يتمثل الضمان املا ام من املصدر  د/ال ع ز طرف محدد عن الوفاء سداد   ا من جراء  ض حامل الضمان عن أي خسارة يتكبد ات محددة لتعو

 للشروط التعاقدية. 
ً
ا وفقا اماته عند استحقاق   بال

  

ا العادلة، كما تقاس الحق موعة بقيم  قياس الضمانات املالية املصدرة من قبل ا
ً
أداة مالية بالقيمة العادلة من خالل يتم مبدئيا ا  ، إذا لم يتم تحديد

ً
ا

سائر، بالقيمة األع ألي من: اح وا   األر

  اس الدو رقــم ، طبقا للمعيـار ا ام بموجب الضمان املا تملة؛ و٣٧قيمة االل تملة واملوجودات ا امات ا صصـات، االل   ، ا

  
ً
ا مبدئيا ف  اف باإليرادات.القيمة املع  لسياسات االع

ً
ف به طبقا اكم املع ا، إن أمكن، اإلطفاء امل  م

ً
  مخصوما

  
  

ات املالية   ٤-٧-٥ اف باملطلو   إلغاء االع

اء ص ا أو ان موعة أو عندما يتم إلغـاؤ امات ا ة ال سو ات املالية وذلك فقط عندما تتم  اف باملطلو موعة بإلغاء االع اف بالفرق ال تقوم ا ا. يتم االع حي

ا واملبلغ املدفوع أو مستحق ال اف  ات املالية ال تم إلغاء االع ية للمطلو ن القيمة الدف ات سدادب ولة أو املطلو ، بما  ذلك املوجودات غ النقدية ا

سائر املوحد. اح أو ا ضة،  بيان األر   املف
  
  

  سالمية األدوات املالية املشتقة اإل   ٨-٥

ي محدود  ثمار مبد ة وتتطلب اس  العتبارات متغ
ً
ا تبعا ي تتمثل األداة املالية املشتقة اإلسالمية  األداة املالية ال تتغ قيم ثمار مبد أو قد ال تتطلب أي اس

موعة معامالت متنوعة ألدوات مالية إسالمية مشتقة إلد . تبـرم ا خ مستقب ا  تار تم سداد ح وأسعار صرف العمالت و اطر معدالت الر ارة التعرض 

ح. بات خيارات إسالمية ملعدالت الر دات أحادية (وعد من طرف واحد لبيع/ شراء عمالت وترت ع ية وتتضمن    األجن
  

خ العق لفة ال تمثل القيمة العادلة كما  تار  بالت
ً
يل يتم قياس األدوات املالية املشتقة اإلسالمية مبدئيا  بالقيمة العادلة. يتم 

ً
ا الحقا تم إعادة قياس د و

ون قي ات عندما ت ون القيم العادلة موجبة ضمن املوجودات أو كمطلو ا العادلة كموجودات عندما ت ا العادلة سالبة. افة األدوات املشتقة اإلسالمية بقيم م

ات املشتقات اإلسالمية الناشئة عن م ي تتم مقاصة موجودات ومطلو انت املعامالت مع الطرف املقابل نفسه، وعندما يوجد حق قانو عامالت مختلفة إذا 

ة التدفقات النقدية ع أساس صا املبلغ. سو م الطرفان  ع   إلجراء املقاصة، و
  

. عن
ً
ون متاحا شطة حيثما ي شتق يتم تحديد القيم العادلة للمشتقات اإلسالمية من األسعار املدرجة  األسواق ال شط ألداة ما،  ناك سوق  ون  دما ال ي

سع أو التقييم املناسبة. ونات مشتقات إسالمية باستخدام نماذج ال   القيمة العادلة من أسعار مل
  

أدوات ا  يف ا للمتاجرة أو تم تص انت املشتقات اإلسالمية محتفظ  اح وخسائر القيمة العادلة ع ما إذا  اف بأر قة االع ذا للتحوط  عتمد طر تحوط، و

ات  القيمة العادلة للمش سائر الناتجة عن التغ اح وا افة األر اف ب ا. يتم االع اطر ال يتم التحوط م تفظ فتعتمد ع طبيعة ا تقات اإلسالمية ا

سائر املوحد. اح أو ا   ا للمتاجرة  بيان األر
  

  

دات أحادية لشراء/ بيع عمالت ("ال  ٩-٥ دات")ع   تع

د بالسوق  ط التع ققة الناتجة عن ر سائر غ ا اح أو ا عادل األر د  دات بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة للتع باستخدام األسعار  يتم بيان التع

اح غ محققة) ضمن املوجودات األخرى ب دات ذات القيمة السوقية املوجبة (أر دات ذات القيمة السائدة  السوق. يتم إدراج التع نما يتم إدراج التع

ات األخرى  بيان املركز املا املوحد.   السوقية السالبة (خسائر غ محققة) ضمن املطلو
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 ٣٠

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

عادله  ١٠-٥   النقد وما 

ع واألرصدة املستحقة من البنوك والبنود قيد التحصيتضم ة والودا عادله النقد املتوفر  الصندوق وأرصدة لدى البنوك املركز ولة ن النقد وما  يل من أو ا

امة ن اطر غ  خ االستحواذ، واملعرضة  ر من تار ستحق خالل أقل من ثالثة أش ا العادلة، إ بنوك أخرى واملوجودات السائلة ال  يجة التغ  قيم

لفة املطفأة  بيان املركز املا املو  عادله بالت يل النقد وما  ة األجل. يتم  ا قص اما موعة إلدارة ال ا ا ستخدم   حد.وال 
  

ات زميلة و   ١١-٥ ثمارات  شر كاس ع مش   ة  مشار

ون للمجموع شأة ال ي ام  القدرة ع املشاركة  اتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسة املالية تتمثل الشركة الزميلة  امل تمثل التأث ال ا. و ام عل ة تأث 

كة ع تلك السياسات.  عت سيطرة أو سيطرة مش ذا التأث ال  ا ولكن  ثمر  شغيلية للشركة املس   وال
  

ك يمنح األطراف ب مش ك  ترت ك. تتمثل السيطرة  يتمثل االئتالف املش ب املش ت ب حقوق  صا موجودات ال ت كة ع ال سيطر بصورة مش ال 

شأن األ حدث ذلك عندما تتطلب القرارات  عاقدية، و  ملا تم االتفاق عليه بصورة 
ً
ب وفقا ت اك  السيطرة ع ال كة  االش شطة ذات الصلة موافقة املش

كة  السيطرة. جماعية من قبل األطراف   املش
  

موعة من صا القيمة الع لفة االستحواذ عن حصة ا ادة  ت ك، فإن أي ز ثمار  شركة زميلة أو ائتالف مش ادلة للموجودات عند االستحواذ ع االس

ف  كة املع ات الزميلة واالئتالفات املش تملة للشر ات ا ات القابلة للتحديد واملطلو خ االستحواذ، يتم واملطلو اا  تار ة  قيد رة تجار درجكش
ُ
 القيمة  وت

تم ات ا ات القابلة للتحديد واملطلو موعة من صا القيمة العادلة للموجودات واملطلو ادة  حصة ا ثمار. إن أي ز ية لالس لفة االستحواذ، الدف لة عن ت

اعد إعادة التقييم، فيتم  ثمار.مباشرة  بيان  قيد ا االستحواذ ع االس ة ال تم ف سائر املوحد  الف اح أو ا   األر
  

اس قة ا ذه البيانات املالية املوحدة باستخدام طر كة ضمن  ات الزميلة واالئتالفات املش ات الشر قوق امللكية. يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلو  
ً
بة وفقا

قة حقوق امللكية، يتم ا  لطر
ً
ا فيما وفقا عديل تم  لفة و كة  بيان املركز املا املوحد بالت ات الزميلة واالئتالفات املش ثمارات  الشر  باالس

ً
اف مبدئيا الع

كة.  ات الزميلة واالئتالفات املش سائر والدخل الشامل اآلخر للشر اح أو ا موعة من األر اف بحصة ا   عد لالع
  

موع د حصة ا كة (ال تتضمن أي حصص عندما تز ات الزميلة واالئتالفات املش ذه الشر ا   كة عن حص ات الزميلة واالئتالفات املش ة  خسائر الشر

موعة عن كة)، تتوقف ا ات الزميلة واالئتالفات املش موعة  الشر ثمار ا  من صا اس
ً
ل جزءا ش ا،  ر لة األجل، وال  جو اف ب طو ا  االع حص

سداد  ا  موعة التـزامات قانونية أو ضمنية أو قيام سـائر اإلضافية فقط إ مدى تكبد ا اف با سـائر الالحقة. يتم االع ات سدادا ات بالنيابة عن الشر

كة.   الزميلة واالئتالف املش
  

ر املالية لتحديد ما إذا اف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة فيما يتعلق  يتم تطبيق متطلبات املعاي الدولية إلعداد التقار ان من الضروري االع

ثمار (بما  ذلك ال ة لالس امل القيمة الدفتـر كة. وعند الضـرورة، يتم عرض  موعة  الشركة الزميلة واالئتالف املش ثمار ا رة) الختـبار انخفاض باس شـ

أصـل منفرد من خالل مـقارنة قيمت ل القيمة  ش ة، و ) مع قيمته الدفتـر ما أع اليـف البيع، أ  ت
ً
داد (القيمة املستـخدمة والقيمة العادلة ناقصا ه القابلة لالس

سائر انخفاض القيمة إ املدى ال اف بأي عكس  تم االع ثمار. و ة لالس  من القيمة الدفتـر
ً
ا جزءا ف  ـد فيه الحخسائر انخـفاض القيمة املع  قيمة ذي تز

ً
قا

داد. ثمار القابلة لالس   االس
  

ك. ع ثمار يمثل شركة زميلة أو ائتالف مش عد فيه االس خ الذي لم   من التار
ً
قة حقوق امللكية اعتبارا موعة عن استخدام طر ندما تحتفظ تتوقف ا

ا تفظ  صة ا انت تلك ا ك سابق و ا  أي شركة زميلة أو ائتالف مش موعة بحص ا  ا تـفظ  صة ا موعة بقياس ا ، تقوم ا عبارة عن أصل ما

ن ا ي. إن الفرق ب اف املبد صة عند االع عت القيمة العادلة  القيمة العادلة لتلك ا خ، ع أن  ية للشركة بالقيمة العادلة  ذلك التار لقيمة الدف

خ إيقاف استخدام ك  تار بعاد  الزميلة أو االئتالف املش تم إدراج أية متحصالت ناتجة عن اس ا و قة حقوق امللكية والقيمة العادلة ألي حصة محتفـظ  طر

ك بعاد الشركة الزميلة أو االئتالف املش سائر من اس اح أو ا ك عند تحديد األر صص  الشركة الزميلة أو االئتالف املش   . جزء من ا
  

قة  موعة  استخدام طر ثمار  ائتالف ستمر ا ك أو عندما يصبح االس   ائتالف مش
ً
ثمارا ثمار  شركة زميلة اس حقوق امللكية عندما يصبح االس

ات  حصص امللكية.  ذه التغ   شركة زميلة. ال تتم إعادة قياس القيمة العادلة عقب 
ً
ثمارا ك اس   مش

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٣١

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

سم  ٣١ية  للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

ات زميلة و   ١١-٥ ثمارات  شر كاس ع مش   (تتمة) ةمشار

ات  ام ع تلك الشر ا ال موعة لتأث بعاد فقدان ا تج عن ذلك االس كة و ات الزميلة واالئتالفات املش بـعاد أي من الشر  الزميلة واالئتالفاتعند اس

ا قيمته العادلة عند اال  تم اعتبار القيمة العادلة أ خ، و ثمار محتفظ به بالقيمة العادلة  ذلك التـار كة، يتم قياس أي اس . املش أصل ما ي به  عتـراف املبـد

صة ة إ ا سو كة امل ات الزميلة واالئتالفات املش ية السـابقة للشر ن القيمة الدف اح أو  يتم إدراج الفرق ب ا العادلة  تحديـد األر ن قيم ا و تفظ  ا

افة املبالغ املع ساب  موعة باح كة. عالوة ع ذلك، تقوم ا ات الزميلة واالئتالفات املش بعاد تلك الشر سـائر الناتجة من اس   الدخل ا
ً
ا سابقا ف 

ات الزميلة واالئتالف ذه الشر كة قد قامت الشامل اآلخر فيما يتعلق  ات الزميلة واالئتالفات املش انت الشر كة ع نفس األسـاس املطلوب إذا ما  ات املش

  ا
ً
ا سابقا اف  اح أو خسائر تم االع يف أية أر ات ذات الصـلة. وعليه، إذا تمت إعـادة تص بعاد املوجودات أو املطلو لدخل الشامل اآلخر من قبل مباشرة باس

ات ا يفذه الشر موعة بإعادة تص ات ذات الصلة، تقوم ا بـعاد املوجودات أو املطلو سـائر عند اس اح أو ا كة إ األر اح أو  لزميلة واالئتالفات املش األر

ام ع تلك الشـ يف) عندما تفقد التأث ال سـائر (كـتـعديل بناًء ع إعادة تص اح أو ا سـائر من حقوق امللكية إ األر كة.ا ات الزميـلة واالئتالفات املش   ر
  

ع للمجموعة،  ك تا موعة مع شركة زميلة أو ائتالف مش ذه الشركة تقيد عندما تتعامل أي من كيانات ا سـائر الناتجة عن املعامالت مع  اح أو ا األر

ك  البيانات املالية املوحدة للمجموعة فقط إ مدى ا موعة. الزميـلة أو االئتالف املش ك ال ال تتعلق با   صص  الشركة الزميلة أو االئتالف املش
  

ا للبيـع  ١٢-٥ تفظ    العقارات ا

االعقارات  تصنف لفة أو صا القيمة القابلة  املستحوذ عل ا للبيع بالت تفظ  ا للبيع. يتم بيان العقارات ا ا لغرض البيع كعقارات محتفظ  شاؤ أو إ

اليف الالزمة إلتللتحقق، أ اليف املقدرة لإلنجاز والت  الت
ً
  مام عملية البيع.ما أقل. تتمثل صا القيمة القابلة للتحقق  سعر البيع املقدر للعقارات ناقصا

  

ال نية وت عاب امل شاءات واملصروفات األخرى ذات الصلة مثل األ ية التحتية واإل لفة األرا والب اليف ع ت ندسية املتعلقة شتمل الت يف األعمال ال

ا قيد التنفيذ.  شطة الالزمة لتج املوجودات لالستخدام املزمع ل ون األ ا عندما ت   باملشروع، وال تتم رسمل

  

ة     ١٣-٥ ثمار   العقارات االس

ة و/ ا إما لتحقيق إيرادات إيجار ة  العقارات ال يتم االحتفاظ  ثمار ذه تتمثل العقارات االس شاء ل ادة رأس املال (بما  ذلك العقارات قيد اإل أو لز

ال ساب االس اكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم اح الك امل  االس
ً
لفة ناقصا ة بالت ثمار ي األغراض). يتم قياس العقارات االس ثمار  املبا ك لالس

  سنة. ٤٠ع أساس القسط الثابت ع مدى 
  

ثمار يتم إدراج ا ذه العقارات االس الة بالقيمة العادلة وال ترتبط مباشرة بالقيمة العادلة ل ع الو ة املمولة من صندوق ودا ثمار ا. لعقارات االس ة أو العوائد م

موعة باختيار نموذج القيمة الع ةقامت ا ثمار ذه العقارات االس ة ع أساس التقييم الذي يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات اال ، حيث ادلة ل ثمار س

ا ه دوً ال  يجر ف  تمقيم مستقل لديه مؤ ة ال  امع ثمار ة حديثة  موقع وفئة العقارات االس سائر  يجري وذو صلة ولديه خ اح وا ا. يتم إدراج األر تقييم

ة ال سارة  الف ح أو ا ات  القيمة العادلة  بيان الر ا.الناتجة عن التغ شأ ف    ت
  

صول ع أي من ون من املتوقع ا ائية وال ي به من االستخدام بصورة  بعاده أو عند  ثماري عند اس اف بالعقار االس افع اقتصادية يتم إلغاء االع

ا  سبة ع أ اف بالعقار (ا اح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االع بعاد. يتم إدراج أية أر بعاد والقيمة مستقبلية من االس ن صا املتحصالت من االس الفرق ب

اف بالعقار.  ا إلغاء االع ة ال يتم ف سائر املوحد  الف اح أو ا ية لألصل) ضمن بيان األر   الدف
  

اء إشغال ستدل عليه من خالل ان ُ غ  االستخدام  ناك  ون  ة فقط عندما ي ثمار الت إ العقارات االس العقار من قبل املالك أو بدء عقد إيجار  تتم التحو

ر.  شاء أو التطو اء من أعمال اإل   شغي لطرف آخر أو االن
  

جرى 
ُ
ستدل عليه من خالل إشغال العقار من املالك أو بدء التت ُ غ  االستخدام  ناك  ون  ة فقط عندما ي ثمار الت من العقارات االس ر التحو   .للبيعطو
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 ٣٢

  البيانات املالية املوحدة إيضاحات حول 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

  القبوالت  ١٤-٥

. ول أصل ما ق التعاقدي للسداد من املتـعامل  اف با ام ما  بيان املركز املا املوحد مع االع ال اف بالقبوالت  ساب االيتم االع امات ذلك، فقد تم اح ل

ات مالية.   املتعلقة بالقبوالت كموجودات مالية ومطلو

  

ات واملعدات  ١٥-٥   املمتل

لفة التـا اكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. تتضمن الت الك امل عـد طرح االس خية  لفة التار ات واملعدات بالت خية املصروفات يتم بيان املمتل ر

ل مباشر إ االستحو  ش ة  سو   اذ ع املوجودات.امل
  

ون م ، وذلك فقط عندما ي
ً
ون مالئما أصل منفصل، حسبما ي ا  اف  ية لألصل أو يتم االع اليف الالحقة  القيمة الدف ن املر أن تتدفق يتم إدراج الت

لفة البند بصورة موثوق مكن قياس ت موعة، و افة مصروفات اإلصالحات والصيانة األخرى املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند إ ا ة. يتم تحميل 

ا. ة تكبـد سائر املوحد  ف اح أو ا   ع بيان األر
  

: قة القسط الثابت كما ي ا اإلنتاجية املقّدرة باستخدام طر لفة أو تقييم املوجودات ع مدى أعمار الك لشطب ت ساب االس   يتم اح

  ي   سنة؛  ٢٥ – ١٥مبا

 ية وسيارات أثاث ومع   سنوات؛ و   ٥ – ٣دات مكت

  سنوات.  ٥ – ٣تقنية املعلومات  
  

ل  اية  الك   قة االس ر. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطر الك ألرا التملك ا ساب استـ ساب تأث أي ال يتم اح تم اح سنة، و

ن فصاع ات  التقديرات منذ ذلك ا .غ
ً
  دا

  

ون من املتـوقع أن تتدفق أي منافع اق بـعاده أو عندما ال ي ات، اآلالت واملعدات عند اس اف بأي بند من بنود املمتل تصـادية مستقبلية من يتم إلغاء االع

ات واآل ب بند من بنود املمتل بعاد أو  سائر الناتجة عن اس اح أو ا ن عائدات االستخدام املستمر لألصل. يتم تحديد األر ا الفرق ب الت واملعدات ع أ

سائر املوحد. اح أو ا ا  بيان األر اف  تم االع ية لألصل و   البيع والقيمة الدف
  

لفة نا عد بالتـ ة أو ألغراض لم تحدد  د أو ألغراض إدار غرض اإلنتـاج أو التور شاء  يل العقارات أو املوجودات  مرحلة اإل  أيةيتم 
ً
خسائر انخفاض  قصا

اليف املتع شـاء العقارات، بما  ذلك الت ة لتصميم و سو اليف املباشرة امل افة الت لفة  ا، إن وجدت. تتضمن الت ف  سبـة القيمة املع ال لقة بالعمالة، و

ون ا ية للمجموعة. عندما ت اس  للسيـاسة ا
ً
ل وفقا اليف التـمو لة، فتتم رسملة ت ل للموجودات املؤ ا، يتم تحو زة لالستخدام املزمع ل ملوجـودات جا

موعة.  لسياسات ا
ً
الك وفقا ساب االس تم اح ات واآلالت واملعدات و   األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إ الفئة املناسبة من املمتل

  

  انخفاض قيمة املوجودات امللموسة   ١٦-٥

موعة بمراج ر، تقوم ا ل فتـرة تقر اية  سائر   ناك أي مؤشر يدل ع تكبد تلك املوجودات  ان  ا امللموسة لتحديد ما إذا  ية ملوجودا عة القيم الدف

داد للموجودات لتحديد خسائر انخفاض القيمة (إ ذه املؤشرات، يتم تقدير القيمة القابلة لالس يجة انخفاض القيمة.  حال وجود مثل  ن وجدت). إن ن

ا األصل. تقدير القيم عذر ت إل داد للوحدة املنتجة للنقد ال ي موعة بتقدير القيمة القابلة لالس داد لألصل، تقوم ا   ة القابلة لالس
  

. عند تقييم القيم ما أك لفة البيع أو القيمة من االستخدام، أ ا ت  م
ً
داد  القيمة العادلة مطروحا ساب ة من االستختتمثل القيمة القابلة لالس دام، يتم اح

الية للمخاطر املتعلقة باألصل.  عكس تقييمات السوق ا ح  الية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة باستخدام معدل ر   القيمة ا
  

ية، يتم تخفيض القيمة الد داد املقدرة لألصل (أو الوحدة املنتجة للنقد) أقل من قيمته الدف انت القيمة القابلة لالس ية لألصل (أو الوحدة املنتجة إذا  ف

سائر املوحد. اح أو ا اف بخسائر انخفاض القيمة  بيان األر داد. يتم االع   للنقد) إ أن تصل إ قيمته القابلة لالس
  

ية لألصل (أو الوحدة املنتجة للنقد) إ أن تصل  ادة القيمة الدف ، تتم ز
ً
داد املقدرة املعدلة إذا تم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقا للقيمة القابلة لالس

اف بانخفاض القيمة لأل  ا فيما لو لم يكن قد تم االع تم تحديد ان س ية ال  ية املعدلة عن القيمة الدف د القيمة الدف صل (الوحدة املنتجة بحيث ال تز

اف بخسائر انخفاض القيمة ال تم ع سائر املوحد.للنقد)  السنوات السابقة. يتم االع اح أو ا ا  بيان األر   كس
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

امة   ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

  املوجودات غ امللموسة  ١٧-٥

سبة من اندماج األعمال بالقيمة العادلة  تا ييتم قياس املوجودات غ امللموسة املك عد التحقق املبد خ االستحواذ.  يتم إثبات املوجودات غ امللموسة  ،ر

اكمة. يتم إثبات اإلطفاء ع أساس القسط الثابت ع مدى األعمار اإلن اكم وخسائر انخفاض القيمة امل لفة ناقًصا اإلطفاء امل تاجية املقدرة. تتم مراجعة بالت

قة اإلطفاء  رالعمر اإلنتا املقدر وطر ة تقر ل ف اية   ، . ات  التقدير ع أساس مستقب غي  مع حساب تأث أي 
 

بعاد بعاد أي من يتم اس اف  ،املوجودات غ امللموسة عند االس بعاد. يتم االع أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو االس

سائر الناتجة عن اس اح أو ا ية لألصل ،بعاد األصل غ امللموسباألر ن صا عائدات البيع والقيمة الدف سارة عند  ،وال تقاس بالفرق ب ح أو ا  الر

بعاد األصل.   اس

  

صصات  ١٨-٥   ا

ا س ون من املر أ يجة حدث سابق و ) ن ي أو ضم ام حا (قانو موعة ال تب ع ا صصات عندما ي اف با ام يتم االع ذا االل ة  سو ون ملزمة ب ت

ام بصورة موثوقة.  مكن تقدير قيمة االل   و
  

ر مع األخذ  االعتبا اية فتـرة التقر ا   ام ا ة االل سو ا كمخصص  أفضل تقدير للمبلغ املطلوب ل ف  يطة تتمثل القيمة املع وك ا اطر والش ر ا

صص ام. إذا ما تم قياس ا ذه التدفقات  باالل الية ل ون  القيمة ا ية ت ام، فإن قيمته الدف ذا االل ة  سو باستخدام التدفقات النقدية املقدرة ل

  النقدية. 
  

اف باملبلغ مست صصات من طرف آخر، يتم االع ة أحد ا سو عض أو جميع املنافع االقتصادية الالزمة ل داد  ون من املتوقع اس أصل  حق القبضعندما ي

ذا أمكن قياس املبلغ املستحق بصورة موثوقة. ض و تم استالم التعو   إذا أصبح من املؤكد بصورة معقولة أنه س
  

امات و تبة ع العقود املثقلة باالل الية امل امات ا اف باالل ون لدى  مقاسةيتم االع امات عندما ي كمخصصات. يتم اعتبار العقد أنه عقد مثقل باالل

ا ما صول عل امات التعاقدية عن املنافع االقتـصادية املتوقع ا ا للوفاء باالل اليف ال ال يمكن تجن د فيه الت  تز
ً
  ن العقد.موعة عقدا

  

ن  ١٩-٥ دمة للموظف اية ا ضات    عو

م ا من مواط دولة اإلمارات الع س موعة  مخصص املعاشات والتأمينات الوطنية ملوظف  للقانون االتحادي رقم ا
ً
ية املتحدة وفقا   .٢٠٠٠لسنة  ٢ر

  

ية املتـحدة.  لقانون العمل بدولة اإلمارات العر
ً
ن وفقا ا غ املواطن دمة ملوظف اية ا ضات  ن مخصص لتعو و موعة بت   تقوم ا

  

ضات ع الراتب األخ للموظف ومدة ذه التعو صول ع  ة خدمة واحدة ع األقل.  يرتكز استحقاق املوظف  ا ون قد أكمل ف طة أن ي خدمته شر

دمة.    ة ا ضات ع مدى ف ذه التعو اليف املتوقعة ل   ستحق الت

  

افآت أعضاء مجلس اإلدارة  ٢٠-٥   م

 للمادة 
ً
 للنظام األسا للبنك، يحق ألعضاء مجلس٢٠١٥لسنة  ٢من القانون االتحادي الدو رقم  ١٦٩طبقا

ً
د  ، ووفقا افآت بما ال يز صول ع م اإلدارة ا

الك واالحتياطيات.١٠عن  عد اقتطاع االس اح    ٪ من صا األر

  

  الضرائب  ٢١-٥

عات املالية املطب شر ارجية وفًقا لل عة ا ات التا شغيلية للشر تبة ع النتائج ال الية واملؤجلة امل ن مخصص للضرائب ا و ا قة  الدول ال تزايتم ت ول ف

ا. عة أعمال ات التا   الشر
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة (تتمة)   ٥ ية ال اس   السياسات ا
  

  الضرائب املؤجلة  ٢-٢١-٥

اتيل  ية للموجودات واملطلو ن القيم الدف بة املؤجلة املتعلقة بالفروقات املؤقتة ب ية املقابلة املستخدمة  الضر  البيانات املالية املوحدة واألوعية الضر

بة. ي اضعة للضر ميع الفروقات املؤقتة ا ية املؤجلة  امات الضر اف باالل  االع
ً
تم عامة بة. و اضعة للضر اح ا ساب األر   اح

ً
اف عادة تم االع

ميع الفروقات املؤ  ية املؤجلة  صم إ باملوجودات الضر ا استخدام  مدى احتماليةقتة القابلة ل بة  املستقبل يمكن  مقابل اح خاضعة للضر توفر أر

صم. ال  ي تقيد الفروقات املؤقتة القابلة ل اف املبد ة أو من االع رة التجار شأ عن الش انت الفروقات املؤقتة ت ية املؤجلة إذا  ات الضر املوجودات واملطلو

.(بخالف حا اس ح ا بة أو الر اضع للضر ح ا ات األخرى  معاملة ال تؤثر ع الر   الت دمج األعمال) باملوجودات واملطلو
  

ات الزميل عة والشر ات التا ثمارات  الشر بة املرتبطة باس اضعة للضر بة املؤجلة للفروقات املؤقتة ا ات الضر اف بمطلو صص  يتم االع ة وا

ون من املر أال يتم عكس الفرق املؤقت  املستقبل ا االئتالفات موعة قادرة ع السيطرة ع عكس الفرق املؤقت و انت ا كة، إال إذا  تم املش ملنظور. و

صص فقط إ  ثمارات وا ذه االس صم املرتبطة  بة املؤجلة الناتجة عن الفروقات املؤقتة القابلة ل اف بموجودات الضر د الذي يحتمل فيه توفر االع ا

ا  املستقبل املن ون من املتوقع أن يتم عكس ا استخدام الفروقات املؤقتة و افية  املستقبل يمكن  مقابل بة  اح خاضعة للضر   ظور.أر
  

ا إ املدى ا تم تخفيض ر و ل فتـرة تقر اية  بة املؤجلة   ية ملوجودات الضر افية تتم مراجعة القيمة الدف بة  اح خاضعة للضر لذي ال يحتمل فيه توفر أر

امل األصل أو جزء منه. داد  يح اس   ت
  

اة      ٢٢-٥   الز

ساب  اة اليتم اح ثمرة" بما يتوافق مع رأي املدفوعة من قبل ز قة صا األموال املس ن بناًء ع "طر م نة") نة الرقابة الشرعية الداخليةاملسا   .("ال
  

ساب : يتم اح ن ع النحـو التا م اة املسا   ز
  

ن  ١-٢٢-٥ م اة من قبل البنك بالنيـابة عن املسا ساب الز   اح

سب ح
ُ
ا من قبل  ت تم اعتماد س والنظام األسا للبـنك، و اة وفًقا لعقد التأس عة للبـنك بناًء ع األسس التالية: نة الرقابة الشرعية الداخليةالز   التا

  ساب الز تجزة" و  سداداة مستحقة اليتم اح اح ا ي" و"االحتياطي العام" و"األر ن ع "االحتياطي القانو م "الدخل من قبل البنك نيابة عن املسا
ل العمالت" و  ن"؛ الشامل اآلخر" و "احتياطي تحو دمة للموظف اية ا ضات  عو   "مخصص 

 ا ثمر  ات املس اة املدفوعة من قبل الشر ة الز سو ح  يتم  ساب صا الر ن،  حال قيام البنك باح م اة املستحقة ع املسا ل مباشر مع الز ش
ا؛ ثمر  اة املستحقة ع الشركة املس ساب الز عد اح   فقط 

  تفظ به من ن ا ثمار للمودع ا من رصيد احتياطي مخاطر االس ن وخصم ثمار للمودع اة ع احتياطي مخاطر االس ساب الز قبل البنك، يتم اح
اة املستحقة؛ و ضاف إ رصيـد ذمم الز   وُ

 لالئحة الداخلية املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة 
ً
عمل وفقا ا من قبل مجلس اإلدارة وال  عيي نة يتم  اة بواسطة  صرف أموال الز

ُ
والسياسة ال  ت

نة ا ال   .وافقت عل
  

اة مستحقة ال  ٢-٢٢-٥ ن سدادالز م   من قبل املسا

اة مستحقة ال ن. سدادتتمثل الز م سبة من قبل البنك بالنيابة عن املسا اة ا عد خصم الز اة التفاضلية/ املتبقيـة  ن مباشرة  الز م   من قبل املسا
  

اف باإليرادات       ٢٣-٥   االع

  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ املقبوضة أو مستحقة القبض.
  

لفة املطفأة مقاسةات من املوجودات املالية ال ياإليراد  ١-٢٣-٥   بالت

ون من املر أن تتدفق املنافع االقتصادية إ لفة املطفـأة عندما ي اف باإليرادات من األصل املا الذي يتم قياسه بالت مكن قيـاس قيمة  يتم االع موعة و ا

  اإليرادات بصورة موثـوقة. 
  

طفئ اإليرادات م
ُ
ستحق/ت

ُ
ح   إ املبلغ األص قيد السداد ومعدل الر

ً
نادا ، اس لفة املطفـأة ع أساس االستحقاق الزم ن األصل املا الذي يتم قياسه بالت

الية لصا املقبوضات النقدية املستقبلية املتوقعة من خالل العمر املتوقع لأل  و املعدل املستخدم  خصم القيمة ا ساب صل املالفع املطبق، و ا الح

ي. ة لألصل عند االعتـراف املبـد   صا القيمة الدفتـر
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة (تتمة)     ٥ ية ال اس   السياسات ا
  

  إيرادات الرسوم والعموالت  ٢-٢٣-٥

اف بإيرادات الرسوم والعموالت عند تقديم دمات املقدمة  يتم االع موعة ع دخل الرسوم والعموالت من مجموعة من ا دمات ذات الصلة. تحصل ا ا

ا يتم تحصيل الرسوم ع النحو التا سارة ع األغراض ال من أجل ح أو ا اف بالرسوم والعمولة  بيان الر عتمد االع ا.   :لعمال

  اف سبة يتم االع دمات.من تقديباإليرادات املك إيرادات عند تقديم ا دمات   م ا

  اف سبةيتم االع إيراد عند اكتمال الفعل ؛ و باإليرادات املك م   من تنفيذ عمل م

  اف ل يتم االع ش عت كدخل ممول جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفع ألداة مالية كتعديل ملعدباإليرادات ال  ح الفع و   .ل الر
  

احعات توز  ٣-٢٣-٥   األر

افيتم  ثمارات االع اح من االس عات أر عات استالمق  ا عند ثبوتبالقيمة العادلة  حقوق امللكية  األخرى  بإيرادات توز اح. توز   األر
  

  يرادات من إلغـاء عقود بيع العقاراتاإل   ٤-٢٣-٥

اف سائرمللكيـة)  بيان بيع العقارات (إيرادات سقوط ا عقود اإليرادات من إلغـاءب يتم االع اح أو ا اف  األر باعة وال لم يتم االع
ُ
املوحد،  حالة العقارات امل

إيرادات، عند عد  زا  شروط السداد العميل عن ما  دث قد وقع، .التعاقدية الوفاء  ذا ا عةوع الرغم من  يتم اعتبار أن   مع العميل ةستمر امل املتا

ة املبلغ أو  ،املتخلف عن السداد سو تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة ل ز العميل عن الوفاء بالشروط التعاقدية و   حال استمرار 
ً
 للقرار الصادر عنطبقا

ي    .مؤسسة التنظيم العقاري بد
  

  صا اإليرادات من بيع العقـارات  ٥-٢٣-٥

عكس املبلغ املستحق للمجموعة مقابل  اف باإليرادات بقيمة  ع أو خدمات إ عميل وذلك عندما (أو بمجرديتم االع ل بضا ام أن تحو موعة بال ) تفي ا

ة زمنية (يتعلق ع إ عميل) أو ع مدى ف ل بضا دات بتحو  بالتع
ً
ام التنفيذ  وقت محدد (يتعلق عادة ل  التنفيذ. قد يتم الوفاء بال دات بتحو  بالتع

ً
عادة

ا ة زمنية من خالل خدمات إ عميل). فيما يخص ال اف باإليرادات ع مدى ف موعة باالع ة زمنية، تقوم ا ا ع مدى ف مات التنفيذ ال يتم الوفاء 

ام التنفيذ قة مالئمة لقياس مرحلة الوفاء بال     .اختيار طر
  

  جاراتإيرادات اإلي  ٦-٢٣-٥

  تحق.يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املس
  

بعدة   ٧-٢٣-٥   اإليرادات املس

اطئ للصفقات أو  ب التأخر  دفع األقساط و الدخل الناتج عن أخطاء املعامالت والتنفيذ ا س ع  ن من قبل املالت نة تعامل ع النحو الذي تحدده 

ذه اإليراداتن ع، يتعالرقابة الشرعية الداخلية بالبنكنة لقرارات وفًقا   .الرقابة الشرعية الداخلية موعة تحديد  ا  حساب األستاذ   ا بعاد واس

ية  شطة خ ا  أ تمعاملنفصل وصرف دمات دعم ا   .وفًقا للسياسة املعتمدة 
  

اح     ٢٤-٥ ن من األر ساب حصة املودع   اح

سب اح ا تح ن األر م ن واملسا عتمدكالبنبإلجراءات املوحدة املتبعة وفق املوزعة ع املودع
ُ
  البنك.ب نة الرقابة الشرعية الداخليةمن قبل  ، و

  

  عقود اإلجارة     ٢٥-٥

اكم وخسائر انخفاض القي الك امل لفة ناقًصا االس لفة ثم تقاس الحًقا بالت موعة  البداية بقياس أصل حق االستخدام بالت ي إعادة بأ، املعدلة مةتقوم ا

امات اإليجار. تقوم ا ةبقياس  مبدئًياموعة تقييم الل امات اإليجار صم  االل الية ملدفوعات اإليجار املستقبلية مخصومة باستخدام معدل ا بالقيمة ا

عد ذلك ن أمور أخرى، ، يتمالضم  عقد اإليجار.  ةعديل ، من ب امات اإليجار حملدفوعات ال االل عديالت اإليجار ،واإليجار ر   .وكذلك تأث 
  

موعة تطبيق  اختارت ر املالية رقم  اإلعفاءا ا العامة  ١٦املسموح به بموجب املعيار الدو إلعداد التقار ة األجل (أي  شأنع متطلبا عقود اإليجار قص

بلغخيار ال يتضمن خيار شراء  خ بدء  و ًرا أو أقل) وعقود إيجار  ١٢مدة تأج  تار ذا املوجوداتش موعة بمدفوعات اإليجار  ،منخفضة القيمة. ول ف ا ع

ذا األساس يمثل نمط ان  ة اإليجار أو ع أساس منتظم آخر إذا  مزايا  املرتبطة بتلك اإليجارات كمصروفات ع أساس القسط الثابت ع مدى ف

شغيلية . ،املستأجر الية لعقود اإليجار ال اسبة ا   ع غرار ا
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  ملوحدة إيضاحات حول البيانات املالية ا

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

امة     ٥ ية ال اس    (تتمة)السياسات ا

ر حول القطاعات     ٢٦-٥   التقار

موعةعنصر مم   مثل القطاعتي دمات (قطاع األعمال)، أو  تقديم منتجات لدى ا ك إما  تقديم املنتجات أو ا ئة اقتصادية  أو ش خدمات ضمن ب

)محددة (ق خضع  ،طاع جغرا اطر واالمتيازاتتختلف عن  امتيازاتو اطر و اصة  ا شتمل إيرادات القطاع ومصروفات القطاع األخرى  القطاعاتبا  .

غرافية.  ن قطاعات األعمال والقطاعات ا الت ما ب رال حول  ٤٤يضاح اإل  راجعوأداء القطاع ع التحو   قطاع األعمال. عن تقار
  

ام ا    ٦ ن األح سية لتقدير حاالت عدم اليق امة واملصادر الرئ ية ال   اس

نة  اإليضاح  ية املب اس ية ٥خالل تطبيق السياسات ا ري ع القيم الدف ام تأث جو ذه األح ان ل ام.  عض األح موعة بوضع  ، قامت إدارة ا

ة اإلسالمية واألوراق املالية ثمار لية واالس امة  للموجودات التمو ام ال ص لألح ة والقيم العادلة لألدوات املالية املشتقة اإلسالمية. فيما ي م ثمار االس

ة والقيم  ثمار ة اإلسالمية واألوراق املالية االس ثمار لية واالس ية للموجودات التمو العادلة لألدوات املالية املوضوعة من قبل اإلدارة لتحديد القيم الدف

  ية:املشتقة اإلسالم
  

ة  مخاطر االئتمان    ١-٦ ر و ادة ا   الز

ن  اإليضاح  و مب عادل خسائر االئتمان املتوقعة ملدة ٩-٣-٥كما  ر ملوجودات املرحلة  ١٢، يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة كمخصص  ، أو خسائر ١ش

تقل األصل إ املرحلة ٣حلة أو املر  ٢االئتمان املتوقعة ع مدى عمر األداة املالية ملوجودات املرحلة  اف  ٢. ي ة منذ االع ر إذا زادت مخاطر االئتمان بصورة جو

ر املالية رقم  عرف املعيار الدو إلعداد التقار ي. ال  انت مخاطر االئتمان ألصل ما قد  ٩املبد ة  مخاطر االئتمان. عند تقييم ما إذا  ر و ادة ا ما  الز

ة أم  ر ادة جو دت ز شرافية نوعية وكمية معقولة ومدعومة.   الش ن االعتبار معلومات اس ع   ، يأخذ البنك 
  

ات االقتصاد الك  ل متغ من متغ ركة   ساسية الناتجة عن ا موعة بتقييم ا جيحيةتقوم ا ات الثالثة.   ضوءذات الصلة  واألوزان ال و نار الس

دول أدناه مؤشرات االقتصاد ص ا ية من  ي ات االقتصادية للسنوات املن و نار سية املدرجة  الس   :٢٠٢٣إ  ٢٠٢٠الك الرئ

  

ات االقتصاد الك و  متغ نار  ٢٠٢٣  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  الس

ي -أسعار املنازل: العقارات السكنية    أبوظ ود

, (Index ١٠٠=٢٠١٠, NSA)  

الة األساسية    ٩٠٫٧   ٩١٫٠        ٩٣٫١   ٩٧٫٧  ا

   ٩٥٫٣   ٩٥٫١   ٩٥٫٤   ٩٧٫٧  تصاعدي

   ٧٧٫٢    ٧٨٫٦    ٨٧٫٣    ٩٧٫٦  بوط

الة األساسية  (Bil. AED, NSA) ، M٢النقود: عرض     ١٬٨٥٦٫٠    ١٬٧٠٢٫٠    ١٬٥١٦٫٨    ١٬٣٤٨٫٣   ا

   ٢٬١٨٩٫٣    ١٬٩٦٢٫٥    ١٬٦٦٣٫٥    ١٬٣٤٨٫٣   تصاعدي

   ١٬٦٣١٫٥    ١٬٥٤٣٫٩    ١٬٤٥٢٫٠    ١٬٣٤٨٫٣   بوط

قيقي -ر الصرف الفعال سع ض ا   املؤشر العر

 (Index ١٠٠=٢٠١٠, NSA)  

الة األساسية    ٩٧٫٨    ٩٩٫٥    ١٠٢٫٦    ١٠٧٫٢   ا

   ١٠٠٫١    ١٠٠٫٤    ١٠١٫٨    ١٠٧٫٢   تصاعدي

   ١٠٠٫٢    ١٠٥٫١    ١٠٧٫٦    ١٠٧٫٢   بوط

  أسعار السلع: النفط

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

الة األساسي    ٥٦٫١    ٥٢٫٩    ٤٤٫٨    ٤١٫٤   ةا

   ٦١٫١    ٥٨٫٠    ٤٩٫٣    ٤١٫٤   تصاعدي

   ٣٧٫٩    ٢٥٫٧    ٢٩٫١    ٤١٫٤   بوط

لك: اإلجما   الرقم القيا ألسعار املس

(Index ١٠٠=٢٠١٤, SA)  

الة األساسية    ١١٢٫٨    ١١٠٫٧    ١٠٨٫٣    ١٠٦٫٩   ا

   ٦١٫١    ٥٨٫٠    ١١٠٫٨    ١٠٦٫٩   تصاعدي

   ١٠٧٫٠    ١٠٥٫٧    ١٠٤٫٩    ١٠٦٫٩   طبو 
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ام    ٦ سية لتقدير  األح امة واملصادر الرئ ية ال اس ن حاالتا   (تتمة) عدم اليق

ة من حيث مخاطر اال     ٢-٦ شا ا سمات م ن مجموعات من املوجودات ال ل   ئتمان تكو

اطر. يقوم البنك ة من حيث ا شا بمراقبة مدى  عند قياس خسائر االئتمان املتوقعة بصورة جماعية، يتم تجميع األدوات املالية ع أساس السمات امل

ذا األمر ضروري لضمان إعادة تقسيم املو  ة.  شا انت ستظل م ل مناسب  حالة مالءمة سمات مخاطر االئتمان بصورة مستمرة لتقييم ما إذا  ش جودات 

ة شا ل أفضل السمات امل ش عكس  ل موجودات إ محفظة قائمة  ن محافظ جديدة أو تحو و تب ع ذلك ت موعة  غ سمات مخاطر االئتمان. قد ي

  املوجودات من حيث مخاطر االئتمان. 
  

اضات املستخدمة     ٣-٦   النماذج واالف

اضات لقياس القيمة العادلة للموجودات املالية وتقدير خسائر االئتمان املتوقعة. النماذج  عديدستخدم البنك  ل  وتطبقواالف سب نموذج ل ام لتحديد أ أح

اطر سية  ات الرئ ر اضات املتعلقة با ذه النماذج، بما  ذلك االف اضات املستخدمة     االئتمان.  نوع من أنواع املوجودات، ولتحديد االف
  

ثمارات    ٤-٦ يف االس   تص

ستخدمه اإلدارة  يف وقياس املوجودات املالية إ نموذج األعمال الذي  ند كذلك ع سمات التدفقات النقدية إل ستـند تص س ا املالية، و دارة موجودا

موعة  ثمارات ا ا القناعة أن اس اضعة للتقييم. إن اإلدارة لد ل املناسب. التعاقدية للموجودات املالية ا   األوراق املالية مصنفة ومقاسة بالش
  

دف إ االحتفاظ باملوجودات لتحصيل التدفقات  مقاسةتتمثل املوجودات املالية ال ي ا ضمن نموذج أعمال  تفظ  لفة املطفـأة  تلك املوجودات ا بالت

خ محددة تدفق شأ عن الشروط التعاقدية  توار ح. سدادات نقدية تمثل النقدية التعاقدية، و   ات فقط للمبلغ األص والر
  

ثمار غ  مقاسةتتمثل املوجودات املالية ال ي اتيجية  أدوات حقوق امللكية وصناديق اس ثمارات اس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  اس

ات  قيمة القيمة العادلة وغ مح ا لالستفادة من التغ يف تلك األدوات بالقيمة العادلة من خالل الدخل محتفظ  ا للمتاجرة. ترى اإلدارة أن تص تفظ 

ثمارات بالقيمة العادلة من خالل األر  ا أك من االس ثمارا لة األجل  اس ا متوسطة وطو قة للعرض تالئم حص سـائر.الشامل اآلخر يقدم طر   اح وا
  

ا كموجودات بالقيمة العادلة من ب مقاسةإن املوجودات املالية ال ي يف غرض املتاجرة أو يتم تص ا  سائر يتم االحتفاظ  اح أو ا القيمة العادلة من خالل األر

سائر.  اح أو ا   خالل األر

  

كة    ٥-٦ ات الزميلة واالئتالفات املش   انخفاض قيمة الشر

موعة قوق امللكية، تحدد ا  
ً
اسبة وفقا قة ا ية  عد تطبيق طر يجة االنخفاض  القيمة الدف اف بأي خسائر إضافية ن ناك ضرورة لالع انت  ما إذا 

داد مع القيمة من االستخدام أو القيم ال كة من خالل مقارنة القيمة القابلة لالس ثمارات  الشركة الزميلة واالئتالفات املش لفة لالس ا ت  م
ً
عادلة مطروحا

ية ا الدف .البيع بقيم ما أع   ، أ
  

موعة بتقدير:  ثمار، تقوم ا   عند تحديد القيمة من االستخدام لالس

 ا التدفقات النقدية من ع ات الزميلة، بما ف ا الشر الية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة املتوقع أن تحقق ا من القيمة ا ات حص مليات الشر

ا بعاد ال ثمار، أوالزميلة واملتحصالت من االس   ي لالس

 ث ي لالس ا بعاد ال ثمار ومن االس ا من االس اح املتوقع استالم عات األر شأ من توز الية للتدفقات النقدية املتوقع أن ت   مار.القيمة ا

  

  القيمة العادلة لألدوات املالية    ٦-٦

ر ا ات بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقار عض املوجودات واملطلو ل يتم قياس  ملالية. وقد قامت اإلدارة بوضع إجراءات للتقييم تتضمن قسم خدمات التمو

ة لتحديد أساليب التقييم املناسبة واملدخالت املستخدمة  قياس القيمة العادلة. ثمار دمات املصرفية االس   وقسم ا
  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٣٨

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ن     ٦ سية لتقدير حاالت عدم اليق امة واملصادر الرئ ية ال اس ام ا     (تتمة)األح

  (تتمة) القيمة العادلة لألدوات املالية    ٦-٦

وظة إ املدى الذي تتوفر فيه تلك موعة البيانات السوقية امل ستخدم ا  ، ام املا ون البيانات.   إطار تقدير القيمة العادلة لألصل أو االل وعندما ت

ذه النماذج من  ١مدخالت املستوى  شتق مدخالت 
ُ
ا باستخدام مجموعة من أساليب التقييم ال تتضمن استخدام نماذج حسابية.  غ متوفرة، يتم تحديد

ام لتحديد القيم العادل ن وضع أح انت تلك البيانات غ متاحة، يتع وظة إن أمكن، و حال  عض االعتبارات البيـانات السوقية امل ام  ة. وتتضمن تلك األح

اضات معدل التع لألوراق املالية امل الية ومعدالت السـداد واف ساب القيمة ا   دعمة بموجودات. املتعلقة بمدخالت السيـولة والنموذج مثل معدالت اح
  

ناول  ذه البيانات املالية املوحدة اإلفصاح عن املعلومات ا ٤٧رقم اإليضاح  ي ملتعلقة بأساليب التقييم واملدخالت املستخدمة  تحديد القيم العادلة حول 

تلفة. ات ا   للموجودات واملطلو
  

ة  ٧-٦ ثمار   تقييم العقارات االس

ا مثمنون مستقلون  ة ع أساس تقييمات السوق ال أعد ثمار ا االس موعة القيمة العادلة لعقارا لون تحدد ا اضات . يتم إجراء التقييمامؤ ت ع اف

ند إ ظروف السوق  نةس ر. لذلكب الرا خ التقر ون له تأث ع القيم العادلة. ،تار غي مستقب  ظروف السوق يمكن أن ي   فإن أي 
  

ا     ٨-٦ ثمر    تحديد السيطرة ع الشركة املس

ثم سيطر ع شركة مس موعة  انت ا ا لتحديد ما إذا  ام ا تطبق اإلدارة أح   . ١-٥اإليضاح بناًء ع مؤشرات السيطرة الواردة  ر 
  

ة    ٧   النقد واألرصدة لدى البنوك املركز

  التحليل حسب الفئة  ١-٧

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

   ١٬٦٧٠٬٠٠١   ٢٬٢٠٠٬١٧٤    النقد  الصندوق 

ة:          األرصدة لدى بنوك مركز
        

ةأرصدة متطلبات االحت       ٩٬٥٧١٬٤٨٦  ٩٬٥٠٥٬٢٦٥  ٣-٧  ياطي لدى البنوك املركز

ادات إيداع    ية املتحدة املركزي  ش    ١٠٬٠٢٧٬٠٠٨  ١٧٬٥٠٠٬١٤٩    لدى مصرف اإلمارات العر

            ٢١٬٢٦٨٬٤٩٥  ٢٩٬٢٠٥٬٥٨٨    اإلجما 
  

سم  ٣١كما   ١تصنف األرصدة لدى البنك املركزي  املرحلة  سم ٣١و  ٢٠١٩د   .٢٠٢٠ د
  

غرا   ٢-٧   التحليل حسب املوقع ا

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ية املتحدة     ٢٠٬٧٨٥٬٢٤٢  ٢٨٬٧٥٦٬٢٦٨  داخل دولة اإلمارات العر

ية املتحدة     ٤٨٣٬٢٥٣  ٤٤٩٬٣٢٠  خارج دولة اإلمارات العر

            ٢١٬٢٦٨٬٤٩٥  ٢٩٬٢٠٥٬٥٨٨  اإلجما 
  

  قدي اإللزامي متطلبات االحتياطي الن  ٣-٧

ة باكستان اإلسالمية ور ية املتحدة وجم ة لدولة اإلمارات العر يا يتم االحتفاظ باالحتياطي اإللزامي لدى البنوك املركز لية لتلك الدول  وكي بالعمالت ا

شطة اليومية للمجموعة، وال يمكن ذه االحتياطيات غ متاحة لالستخدام  األ ي. إن  الدوالر األمر ـة ذات الصلة.  و يتغ ا بدون موافقة البنوك املركز

ل  ية املتحدة  نما يتغ   ١٤مستوى االحتياطي املطلوب من قبل املصرف املركزي لدولة اإلمارات العر ات  البلدانيوًما ب ر وفًقا ملتطلبات توج ل ش األخرى 

ة املعنية.   البنوك املركز



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٣٩

  املوحدة  إيضاحات حول البيانات املالية

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

  املستحق من البنوك واملؤسسات املالية     ٨

  التحليل حسب الفئة  ١-٨

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

ة     ١٬٣٢٨٬٦٨٥   ٢٬١٦٤٬٦٦٩    حسابات جار

الة  ع و    ٤٣٦٬٨٢٦   ٨٨٩٬٣٠٦    ودا

ة األجل  –مرابحات دولية     ٤٬٤٨٦٬٢٢٨   ٣٬٣٩٧٬٥٣٤    قص

  )٣٬٥٦٦(  )٢٬٩١٨(    يطرح: مخصص انخفاض القيمة

  ٦٬٢٤٨٬١٧٣  ٦٬٤٤٨٬٥٩١    اإلجما 

  

غرا   ٢-٨   التحليل حسب املوقع ا

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ية املتحدة     ٤٬٩١٥٬٠٥٦  ٣٬٧٢١٬٣٢٧  داخل دولة اإلمارات العر

ية املتحدة     ١٬٣٣٣٬١١٧  ٢٬٧٢٧٬٢٦٤  خارج دولة اإلمارات العر

  ٦٬٢٤٨٬١٧٣  ٦٬٤٤٨٬٥٩١  اإلجما 
  

سم  ٣١  ١من البنوك واملؤسسات املالية  املرحلة  تصنف املبالغ املستحقة سم  ٣١و  ٢٠٢٠د   . ٢٠١٩د



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٤٠

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ة اإلسال   ٩ ثمار لية واالس   مية، صا املوجودات التمو

  التحليل حسب الفئة  ١-٩

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح   

م     م  ألف در   ألف در

لية اإلسالمية          املوجودات التمو

   ٨٬٨٠٠٬٣٦٣   ٨٬٧٣٩٬٠٧١    مرابحات سيارات

لة األجل  –مرابحات دولية     ٢٧٬١٧٤٬٢٣٠   ٤٩٬٢٢٥٬٧٦٤    طو

   ٤٬٤٤٨٬٠٣٧  ٦٬٣٥٦٬٢٤٥    مرابحات أخرى 

    ٤٠٬٤٢٢٬٦٣٠   ٦٤٬٣٢١٬٠٨٠    إجما املرابحات

        

   ٥٢٬٢٥٨٬٦٩٩   ٥٩٬٦١٩٬٨٦٢    إجارات

ل   ل م    ١٤٬٣٥٨٬١٩٨   ٢٠٬٧٦٩٬٧٥٩    إجارة تمو

ل    ١٨٬٧٩٤٬٨٥٦   ٢٠٬٦٩٤٬٠٧٠    تمو

   ١٬٠٩٠٬٣٣٠   ٨٧٣٬٥٨٢    استصناع

   ١٬٤٩١٬٥٠٩  ١٬٩٥٤٬٠٢٣    بطاقات ائتمان إسالمية 

    ١٢٨٬٤١٦٬٢٢٢   ١٦٨٬٢٣٢٬٣٧٦  

:
ً
  )٣٬٧٢٦٬٧٨٠(  )٣٬٧٠٧٬٦٧٩(    اإليرادات املؤجلة  ناقصا

ن  شار ن واس : عقود االستصناع املتعلقة بمقاول
ً
  )٦٬٧٩٩(  )٦٬٧٨٤(    ناقصا

لية اإلسالمية   ١٢٤٬٦٨٢٬٦٤٣  ١٦٤٬٥١٧٬٩١٣    إجما املوجودات التمو

        

ة اإلسالمية ثمار         املوجودات االس

ات    ٧٬١١٤٬٥٢٢   ٦٬٧١٠٬٦١٩    مشار

ات مضا    ١١٬١٣٤٬٤٥١   ٩٬٧٦٤٬٩١٢    ر

االت    ١٤٬٠٦٢٬٤٩٥  ٢٤٬٠٩٦٬٤٣٥    و

ة اإلسالمية ثمار    ٣٢٬٣١١٬٤٦٨  ٤٠٬٥٧١٬٩٦٦    إجما املوجودات االس

        

ة اإلسالمية ثمار لية واالس    ١٥٦٬٩٩٤٬١١١  ٢٠٥٬٠٨٩٬٨٧٩    إجما املوجودات التمو
        

: مخصصات انخفاض القيمة 
ً
  )٦٬٠٨٠٬٦٨٣(  )٨٬٤٠٠٬٨٤٨(  ٣-٩  ناقصا

ة اإلسالمية، صا  ثمار لية واالس   ١٥٠٬٩١٣٬٤٢٨  ١٩٦٬٦٨٩٬٠٣١    إجما املوجودات التمو

  

  

  

  

  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د

 

 ٤١

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ة اإلسالمية، صا   ٩ ثمار لية واالس     (تتمة)املوجودات التمو

اطر الداخلية وحسب املرحلةالقيمة الدف   ٢-٩ يف ا   ية للتعرض حسب فئة تص

سم  ٣١كما      ٢٠٢٠د
  

  

م)     ية اإلجمالية (ألف در م)      القيم الدف   خسائر االئتمان املتوقعة (ألف در

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

اة أو ناشئة منخفضة  مش

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة     اإلجما  القيمة االئتمانية

اة أو ناشئة منخفضة  مش

  اإلجما  القيمة االئتمانية

                        

   ١٩٬١٦٢     -     -     -   ١٩٬١٦٢     ٦٧٬٤٤٦٬٦٢٦     -     -     -   ٦٧٬٤٤٦٬٦٢٦  منخفضة

   ١٬٠٨٥٬٧٨٢     -     -   ٣١٢٬٠٥٧   ٧٧٣٬٧٢٥     ٩٧٬٦٢٨٬٨٢٣     -     -   ٦٬٤٣١٬١٤٤   ٩١٬١٩٧٬٦٧٩  متوسطة

   ٩٦٤٬٣٤٧     -     -   ٦٢٤٬٥٦٢   ٣٣٩٬٧٨٥     ٢٧٬٩٥٣٬٥٠٢     -     -   ١٠٬٠٥٢٬٨٠٦   ١٧٬٩٠٠٬٦٩٦  عادلة

   ٦٬٣٣١٬٥٥٧   ١٦٬٨٩٩   ٦٬٣١٤٬٦٥٨     -     -     ١٢٬٠٦٠٬٩٢٨   ١٬٢٢١٬٩٧١   ١٠٬٨٣٨٬٩٥٧     -     -  متعثـرة

   ٨٬٤٠٠٬٨٤٨   ١٦٬٨٩٩   ٦٬٣١٤٬٦٥٨   ٩٣٦٬٦١٩   ١٬١٣٢٬٦٧٢     ٢٠٥٬٠٨٩٬٨٧٩   ١٬٢٢١٬٩٧١   ١٠٬٨٣٨٬٩٥٧   ١٦٬٤٨٣٬٩٥٠   ١٧٦٬٥٤٥٬٠٠١  اإلجما

  

   ٢٠١٩ينايـر  ١كما  
  

  

م)     ية اإلجمالية (ألف در م)      القيم الدف   خسائر االئتمان املتوقعة (ألف در

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

اة أو ناشئة منخفضة  مش

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة     اإلجما  القيمة االئتمانية

اة أو ناشئة منخفضة  مش

  اإلجما  القيمة االئتمانية

                        

   ٩٬٦٦٨  -     -     -   ٩٬٦٦٨     ٤٣٬٧٦٤٬٧٨٥     -     -     -   ٤٣٬٧٦٤٬٧٨٥  منخفضة

   ١٬١٨٠٬٨٦٥  -     -   ٣٣٠٬٨٤١   ٨٥٠٬٠٢٤      ٦٬٨٠٨٬٦٨٠     -     -   ٥٬٧٩٣٬٨٧٠  ٨١٬٠١٤٬٨١٠  متوسطة

   ٨٥١٬٤٠٧  -     -   ٦٣٥٬١٠٤   ٢١٦٬٣٠٣     ٢٠٬١٩٥٬٤٧٥     -     -  ٦٬٣٠٧٬٦٤٢   ١٣٬٨٨٧٬٨٣٣  عادلة

  ٤٬٠٣٨٬٧٤٣  -  ٤٬٠٣٨٬٧٤٣     -     -    ٦٬٢٢٥٬١٧١       ٦٬٢٢٥٬١٧١     -     -  متعثـرة

  ٦٬٠٨٠٬٦٨٣  -   ٤٬٠٣٨٬٧٤٣   ٩٦٥٬٩٤٥   ١٬٠٧٥٬٩٩٥     ١٥٦٬٩٩٤٬١١١       ٦٬٢٢٥٬١٧١   ١٢٬١٠١٬٥١٢   ١٣٨٬٦٦٧٬٤٢٨  اإلجما
  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د

 

 ٤٢

  يانات املالية املوحدة إيضاحات حول الب

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ة اإلسالمية، صا (تتمة)  ٩ ثمار لية واالس     املوجودات التمو

  مخصص انخفاض القيمة:   ٣-٩
  

٢٠٢٠  

  ١املرحلة   إيضاح

  ٣املرحلة   ٢املرحلة 

اة أو ناشئة منخفضة  مش

  اإلجما  القيمة االئتمانية

م     م  ألف در مأ  ألف در م  لف در م  ألف در   ألف در

   ٦٬٠٨٠٬٦٨٣  -   ٤٬٠٣٨٬٧٤٢    ٩٦٥٬٩٤٥    ١٬٠٧٥٬٩٩٦    يناير ١الرصيد  
              

   ٤٬٣٦٤٬٧٥٧   ١٦٬٨٩٩   ٤٬٠٦٥٬٩٤٦   ٢٢٥٬٢٣٦   ٥٦٬٦٧٦ ٤٠  خسائر انخفاض القيمة خالل السنة

ا خالل السنة  داد ا / اس   )٥٥٥٬٣٦٣(  -  )٥٥٥٬٣٦٣(     -     - ٤٠  مبالغ تم عكس

     -     -   ٢٥٤٬٥٦٢  )٢٥٤٬٥٦٢(     -   نقل إ مراحل أخرى 

  ) ١٬٦٤٢٬٢٣٤(  -  )١٬٦٤٢٬٢٣٤(     -     -    شطب

عديالت أخرى    ١٥٣٬٠٠٥  -  ١٥٣٬٠٠٥  -  -    عديالت الصرف و

سم  ٣١الرصيد     ٨٬٤٠٠٬٨٤٨  ١٦٬٨٩٩  ٦٬٣١٤٬٦٥٨  ٩٣٦٬٦١٩  ١٬١٣٢٬٦٧٢    د

              

٢٠١٩  

  ١املرحلة   إيضاح

  ٣املرحلة   ٢ة املرحل

اة أو ناشئة منخفضة  مش

  اإلجما  القيمة االئتمانية

م     م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

              

   ٥٬٧٢٧٬٣٧٢  -   ٣٬٧٠٦٬٤٥٢   ١٬٠٠٦٬٨٣٧   ١٬٠١٤٬٠٨٣    معاد عرضه –يناير  ١الرصيد  
              

  ٢٬٠٩٥٬٢٩٧  -  ٢٬٠٧٤٬٨٢٠  )٤٠٬٦٤٦(   ٦١٬١٢٣ ٤٠  خسائر انخفاض القيمة خالل السنة

ا خالل السنة  داد ا / اس   )٤٣٤٬٥٢٢(  -  )٤٣٤٬٥٢٢(     -     - ٤٠  مبالغ تم عكس

  ) ١٬٣١١٬٣١٧(  -  ) ١٬٣١١٬٣١٧(     -     -    شطب

عديالت أخرى     ٣٬٨٥٣  -   ٣٬٣١٠  )٢٤٦(   ٧٨٩    عديالت الصرف و

سم  ٣١الرصيد     ٦٬٠٨٠٬٦٨٣  -  ٤٬٠٣٨٬٧٤٣   ٩٦٥٬٩٤٥  ١٬٠٧٥٬٩٩٥    د

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٤٣

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ة اإلسالمية، صا   ٩ ثمار لية واالس     (تتمة)املوجودات التمو

اطر   ٤-٩ د من ا   الضمانات وا

د من مخا ل، باالحتـفاظ بضمانات ل موعة،  السياق االعتيادي لتقديم التمو ة اٍإلسالمية. تقوم ا ثمار لية واالس طر االئتمان املرتبطة باملوجودات التمو

ة للضمانات مقابل امل م وموجودات ثابتة أخرى. فيما ي القيمة التقدير ع وأس ز ع ودا ي و ن ع أرا ومبا ذه الضمانات ر وجودات تتضمن 

سية ة اٍإلسالمية ال تمثل بصورة رئ ثمار لية واالس ل مدعم بموجودات: التمو   تمو
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

ونات    ٤٥٬١٠٤٬٤٥٩   ٦٤٬٧٢٧٬٠٠٨    عقارات ور

م  ع وأس    ٥٬٣٩٢٬٨١٢   ٧٬٢٦٤٬٨٠٥    ودا

   ١٨٬٨١١٬٢١٤   ٢٠٬٦٧٠٬١٣٥    موجودات منقولة

ومية ومالية    ٥٬٣٦٢٬٣٢٧   ٣٬٥٣٣٬٤٤١    ضمانات ح
  

موعة  ا ا عرضت النخفاض  القيمة بصورة فردية كما  شأن إن القيمة العادلة املقدرة للضمانات ال تحتفظ  يالت ال  س سم  ٣١ال تبلغ  ٢٠٢٠د

م ( ٧٫٣ م). ٤٫٤: ٢٠١٩مليار در   مليار در
  

ية   سم  ٣١خالل السنة املن موعة ع العديد من املو ٢٠٢٠د ل رئ من سيارات وعقارات سكنية ، استحوذت ا ش ون  جودات ذات الصلة ال تت

ا بقيمة  يع موجودات معاد االستحواذ عل موعة ب ونة. قامت ا م ( ٤٤٫٧مر م)، واستحوذت ع عقارات بقيمة  ٣٨٫٠: ٢٠١٩مليون در  ٧٩٫٨مليون در

م ( ا مقابل الذم ٩٥٫٩: ٢٠١٩مليون در سو م) حيث تم    م املدينة القائمة.مليون در

  

  

  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٤٤

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ة اإلسالمية، صا   ٩ ثمار لية واالس     (تتمة)املوجودات التمو

غرا   ٥-٩   التحليل حسب القطاع االقتصادي واملوقع ا

ية    داخل اإلمارات العر

  املتحدة

ية خارج اإلمارات العر 

  املتحدة

  اإلجما 

م    م  ألف در م  ألف در   ألف در

٢٠٢٠         

ومة    ٢٦٬٤١٠٬٩٦٣   ٣٬٦٩١٬٠٥٠   ٢٢٬٧١٩٬٩١٣  ا

   ٩٬٤٧٤٬٨٣١   ١٬٠٧٦٬٣٧٩   ٨٬٣٩٨٬٤٥٢  املؤسسات املالية

   ٤٢٬٤٠٢٬٤٠٣   ٤٩٣٬٤٥١   ٤١٬٩٠٨٬٩٥٢  العقارات

   ٥٬٣٤٠٬٢٣٦   ١٬١٤٦٬٩٢٩   ٤٬١٩٣٬٣٠٧  املقاوالت

   ٨٬١٦٠٬٢٥٧   ١٬٠٦٨٬٩١٥   ٧٬٠٩١٬٣٤٢  التجارة

ان     ٢٠٬٥٤٥٬٩٦٩   ١٢٠٬٥٢٢   ٢٠٬٤٢٥٬٤٤٧  الط

دمات واألخرى     ٤١٬٩٤٩٬٤٠٤   ٣٬٦٠٧٬٧١٨   ٣٨٬٣٤١٬٦٨٦  ا

ل لألفراد    ٢٩٬٦٦٢٬٠٤٠   ٥٤٦٬٦٩٥   ٢٩٬١١٥٬٣٤٥  تمو

ل منازل لألفراد    ٢١٬١٤٣٬٧٧٦   ٢٥٩٬١٤٩   ٢٠٬٨٨٤٬٦٢٧  تمو

  ٢٠٥٬٠٨٩٬٨٧٩   ١٢٬٠١٠٬٨٠٨   ١٩٣٬٠٧٩٬٠٧١   

: مخصص انخفاض القيمة
ً
  )٨٬٤٠٠٬٨٤٨(      ناقصا

  ١٩٦٬٦٨٩٬٠٣١      اإلجما 

        

  

٢٠١٩         

ومة    ٩٬١٣٠٬٥٩١   ٢٬٨٥٢٬٨٣٦   ٦٬٢٧٧٬٧٥٥  ا

   ٦٬٧٦١٬١٢٦   ٩٤٤٬٣٨٢   ٥٬٨١٦٬٧٤٤  املؤسسات املالية

   ٣٢٬٨٠٠٬٥٧٨   ٥١١٬٠٨٣   ٣٢٬٢٨٩٬٤٩٥  العقارات

   ٦٬٠١٧٬٦٨٠   ٩٤٤٬٢٢٨   ٥٬٠٧٣٬٤٥٢  املقاوالت

   ٨٬٢٢٧٬٦٥٩   ٧١٣٬٢٤٩   ٧٬٥١٤٬٤١٠  التجارة

ان     ١٧٬٤٨٨٬٥٩٥     -   ١٧٬٤٨٨٬٥٩٥  الط

دمات واألخرى     ٣٥٬٣٨٠٬٥٢٥   ٣٬٥٤٠٬٢٠٧   ٣١٬٨٤٠٬٣١٨  ا

ل لألفراد   ٢٦٬٦٣٥٬٨١١   ٥٠١٬٥٢٠    ٢٦٬١٣٤٬٢٩١  تمو

ل منازل لألفراد    ١٤٬٥٥١٬٥٤٦   ٢٦٨٬١٥٣   ١٤٬٢٨٣٬٣٩٣  تمو

  ١٥٦٬٩٩٤٬١١١   ١٠٬٢٧٥٬٦٥٨    ١٤٦٬٧١٨٬٤٥٣   

: مخصص انخفاض القيمة
ً
  )  ٦٬٠٨٠٬٦٨٣(      ناقصا

    ١٥٠٬٩١٣٬٤٢٨      اإلجما 

        

  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٤٥

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ثمارات  صكوك   ١٠ لفة املطفأة  قاسةامل إسالميةاالس     بالت

غرا حسب املوقع التحليل  ١-١٠   ا

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ية املتحدة    ١٥٬٨٨٠٬١٥٧   ١٩٬٦٦٤٬٣٣٩  داخل اإلمارات العر

لي األخرى     ٦٬٥٩١٬٤٣٢   ٧٬٢١٦٬٥٦٤  دول مجلس التعاون ا

   ١٠٬٨٧١٬٨٤٨  ٨٬٥٨٠٬٩٨٨  با دول العالم 

  ٣٣٬٣٤٣٬٤٣٧   ٣٥٬٤٦١٬٨٩١   

: مخصص انخفاض القيمة 
ً
  )٩٩٬٥٧٩(  )١٠٦٬٩٧٦(  ناقصا

   ٣٣٬٢٤٣٬٨٥٨  ٣٥٬٣٥٤٬٩١٥  اإلجما 

  

   االقتصاديالتحليل حسب القطاع   ٢-١٠

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ومة    ٢١٬٠٥٨٬٨٣٢   ٢٤٬٢٧١٬١١١  ا

   ٣٬٨٨٩٬٤٤٢   ٣٬٥٣٧٬١٦١  املؤسسات املالية

   ٣٬٢٧٨٬٧٣٣   ٣٬٠٨٦٬٦٩٤  العقارات

ان     ١٬١٦٠٬١٦٦   ١٬١٩٣٬٣٥٤  الط

دمات والقطاعات األخرى     ٣٬٩٥٦٬٢٦٤  ٣٬٣٧٣٬٥٧١   ا

  ٣٣٬٣٤٣٬٤٣٧   ٣٥٬٤٦١٬٨٩١   

: مخصص انخفاض القيمة 
ً
  )٩٩٬٥٧٩(  )١٠٦٬٩٧٦(  ناقصا

   ٣٣٬٢٤٣٬٨٥٨  ٣٥٬٣٥٤٬٩١٥  اإلجما 
  

وك إسالمية داخل  ثمارات  ص وك ثنائية تبل دولةاس ثمارات  ص شمل اس ية املتحدة.  م كما   ٥٫٨غ اإلمارات العر سم  ٣١مليار در : ٢٠١٩( ٢٠٢٠د

وك اإلسالمية مبلغ  ٣٫٢ ثمار  الص م). يتضمن االس م  ١٫٠مليار در   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. والذي يتم قياسهمليار در

  

وك املصنفة  املرحلة األو  يبلغ  ثمار  الص سم  ٣١االس اقيمة قد ٢٠٢٠د م ( ٤٤٫٢ ر م: ٢٠١٩مليار در   ).صفر در



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٤٦

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ثمارات أخرى   ١١      بالقيمة العادلة  ُمقاسة اس

غرا حسب الفئة واملوقع التحليل   ١-١١     ا

  داخل اإلمارات   

ية املتحدة    العر

دول مجلس التعاون 

لي    األخرى ا

  

  با دول العالم

  

  اإلجما 

م   م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

سم  ٣١كما             ٢٠٢٠ د

ثمارات ي   العادلةبالقيمة  مقاسةاس

سائر من خالل  اح أو ا    األر

        

  -  -  -  -  أدوات حقوق ملكية مدرجة    

          

ثمارات ي   بالقيمة العادلة مقاسةاس

   دخل الشامل اآلخر المن خالل 

        

   ١٩٣٬٦٦٧   ٩٠٣   ٩٣٬٨٢٣   ٩٨٬٩٤١  مدرجة  حقوق ملكية أدوات   

   ٩١٧٬٢٩٥   ٨٤١٬٠٩٢   ٢٩٬٤١٨   ٤٦٬٧٨٥  مدرجة  حقوق ملكية غ أدوات   

  ١٬١١٠٬٩٦٢   ٨٤١٬٩٩٥   ١٢٣٬٢٤١   ١٤٥٬٧٢٦   

   ١٬١١٠٬٩٦٢   ٨٤١٬٩٩٥   ١٢٣٬٢٤١   ١٤٥٬٧٢٦  اإلجما 

          
  

س ٣١كما              ٢٠١٩م د

ثمارات    بالقيمة العادلة مقاسةاس

سائر من خالل  اح أو ا    األر

        

  ٢٠  -   ١٠   ١٠  أدوات حقوق ملكية مدرجة    

          

ثمارات    بالقيمة العادلة مقاسةاس

  من خالل الدخل الشامل اآلخر 

        

   ٥٥٢٬٨٥٢   ٩٩٧   ٩٩٬٤٦٨   ٤٥٢٬٣٨٧  مدرجة  حقوق ملكية أدوات   

   ٧١٣٬٣٦٣    ٦٢٩٬٤٠٧   ٣٣٬٥١٤  ٥٠٬٤٤٢  مدرجة  حقوق ملكية غ واتأد   

  ١٬٢٦٦٬٢١٥  ٦٣٠٬٤٠٤   ١٣٢٬٩٨٢    ٥٠٢٬٨٢٩   

   ١٬٢٦٦٬٢٣٥    ٦٣٠٬٤٠٤   ١٣٢٬٩٩٢    ٥٠٢٬٨٣٩  اإلجما 
  

س ٣١ية  خالل السنة املن اف ب، تم ٢٠٢٠م د عات االع ـاحاأل توز ثماراتمن  املستلمة ر بمبلغ  الدخل الشامل اآلخرة العادلة من خالل بالقيم مقاسة اس

م ( ٥٠٫٣ م)  بيـان  ٦٥٫٨: ٢٠١٩مليون در سائرمليـون در اح أو ا   ).٣٣ضاح ياإل وحد (امل األر

  

موعة أية  ش ا م لم  ية  أس سم  ٣١خالل السنة املن م ٠٫٠٢: ٢٠١٩( ٢٠٢٠د   . )مليون در
  

  

  

  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٤٧

  ية املوحدة إيضاحات حول البيانات املال

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة   ١١       (تتمة)اس

    التحليل حسب القطاع االقتصادي    ٢-١١

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

دمات    ٩٣٢٬٩٨٨   ٤٠٦٬٢٥٩   والقطاعات األخرى ا

  ١٩٩٬١٧٥   ٥٧٣٬٤٨٥  املؤسسات املالية

  ١٣٤٬٠٧٢  ١٣١٬٢١٨  العقارات

   ١٬٢٦٦٬٢٣٥  ١٬١١٠٬٩٦٢  اإلجما 

  

ثمارات  اال   ١٢ ات الس كةاملئتالفات اال زميلة و الشر   ش

ية   ١-١٢   تحليل القيمة الدف

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

   ١٬٩٢٨٬٦٢٩    ١٬٩٧٦٬٧١٨  يناير  ١الرصيد  

     -    ١٥٬٠٠٢  إضافات 

اح املستلمة  عات األر   )٨٬٦٨١(   )٧٬٧٨٨(  توز

اح  صة من األر    ٥٨٬٣٥٥    ٢٠٬١٤١  ا

  -  )٢٢٬١٥٨( )٣٦شركة زميلة (إيضاح  سارة من التخفيف ا

شآت ا امل   -   ١٦٬٠٥٨  كجزء من االستحواذ ع نور بنك املستحوذ عل

  )١٬٥٨٥( )٥٨٬٩٣٠(  أخرى 

سم  ٣١الرصيد      ١٬٩٧٦٬٧١٨  ١٬٩٣٩٬٠٤٣  د

  

غراالتحليل ح  ٢-١٢   سب املوقع ا

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ية املتحدة    ١٬٤٨٤٬٨٧٤   ١٬٤٤٢٬٧١٢   داخل اإلمارات العر

لي األخرى     ٤٣٬٩٢٨   ٤١٬١٨٢   دول مجلس التعاون ا

   ٤٤٧٬٩١٦  ٤٥٥٬١٤٩  با دول العالم 

   ١٬٩٧٦٬٧١٨  ١٬٩٣٩٬٠٤٣  اإلجما 

  

ثمار   ٣-١٢ ات زميلة و  القيمة العادلة لالس كشر ع مش   ة   مشار

سم  ٣١كما   ات الزميلة املدرجة للمجموعة مبلغ ٢٠٢٠د اكمة للشر م ( ٣٤٩٫٣، تبلغ القيمة العادلة امل م) وتبلغ القيمة  ٢٣١٫٤: ٢٠١٩مليون در مليون در

ات الزميلة مبلغ  موعة  تلك الشر صة ا ية  م ( ٣٥٦٫٧الدف ات الزميلة  ٣٥٦٫١: ٢٠١٩مليون در ثمارات األخرى  الشر افة االس م). إن  مليون در

ا العادلة.    ثمارات تقارب قيم ية لتلك االس شطة وترى اإلدارة أن القيم الدف كة غ مدرجة  أسواق    واالئتالفات املش

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٤٨

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

كة   ١٢ ات الزميلة واالئتالفات املش ثمارات  الشر   (تتمة)االس

موعةتحليل حصة   ٤-١٢ كة     الدخل الشاملمن إجما  ا ات الزميلة واالئتالفات املش   للشر

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

اح للسنة  موعة من األر   ٥٨٬٣٥٥  ٢٠٫١٤١    حصة ا

موعة من اإليرادات/ ( سائر) الشاملة األخرى للسنة  حصة ا   -  -    ا

موعة   ٥٨٬٣٥٥  ٢٠٫١٤١    من إجما الدخل الشامل للسنة   حصة ا

  

كة قائمة   ٥-١٢ ات الزميلة واالئتالفات املش   الشر

ك    شاط الرئ   اسم الشركة الزميلة أو االئتالف املش س   ال   سبة امللكية      بلد التأس

        ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

رطوم بن  .١   ٪٢٩ .٥  ٪٢٩ .٥  السودان  خدمات مصرفية   ك ا

ي كيه  .٢ ي  ه  ن سيار سيا   خدمات مصرفية   بنك بن   ٪٣٨ .٣  ٪٢٥ .١  إندون

  ٪٢٧ .٣  ٪٢٧ .٣  البـوسنة  خدمات مصرفية   بنك البوسنة الدو  .٣

دمات املالية  مركز إدارة السيولة املالية  .٤ ن   ا   ٪٢٥ .٠  ٪٢٥ .٠  البحر

ية املتحدة   تأج املعدات   يجار للرافعات واملعدات ذ.م.م.شركة إ  .٥   ٪٢٠ .٠  ٪٢٠ .٠  اإلمارات العر

م إنك  .٦ ثمارات األس ر العقاري   شركة سوليدير الدولية الزورا الس ايمان   التطو   ٪٢٢ .٧  ٪٢٢ .٧  جزر 

ستان ذ.م.م.   .٧ الت  شركة مركز ال ية املتحد  تأج الشقق وا   ٪٥٠ .٠  ٪٥٠ .٠  ة اإلمارات العر

ر ذ.م.م.   .٨ ر العقاري   أرا للتطو ية املتحدة   التطو   ٪٥٠ .٠  ٪٥٠ .٠  اإلمارات العر

دمات املالية  .٩ دمات املالية  ديجيتال ل ية املتحدة   ا   -  ٪٥٠ .٠  اإلمارات العر
  

ات افة الشر ساب  كة أعاله  واالئتالفاتالزميلة  يتم اح قة باستخدام املش   اسبةاطر
ً
ذه البيانات املالي قوق وفقا   ة املوحدة.امللكية  

  

كة  ٦-١٢ ع املش ات الشقيقة واملشار  الشر

كة. فيما ي ع املش موعة الزميلة واملشار ات ا شر صة املتعلقة    املعلومات املالية امل
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

        للتنمية ذ م مارا

       ركز املابيان امل

  ١٬٥٠٨٬١٣٩  ١٬٤٦٥٬٥٥١   املوجودات

ات     ٣٩٬٦٤٩  ٣٣٬٧٧٩   املطلو

  ١٬٤٦٨٬٤٩٠  ١٬٤٣١٬٧٧٢   صا املوجودات

موعة ة ا ية ملص   ٩٨٧٬٠٣٩  ٩٨٠٬٦٩٢   القيمة الدف

       

       بيان الدخل الشامل

  ٧٧٬٣٣٥  ٨٣٬٤٦١   إيرادات

ح   ٥٬٤٩١  ١٥٬٦٢٩    صا الر

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٤٩

  بيانات املالية املوحدة إيضاحات حول ال

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ا  ١٣ تفظ  ر  العقارات ا   والبيع  للتطو

ا  ١-١٣ تفظ  ركة  العقارات ا ر وا ا   لبيع     للتطو
  

شاء  عقارات أخرى   إيضاح     اإلجما   أرا   عقارات قيد اإل

م      م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

            

   ١٬٣٣٦٬٨٧٦   ٨٢٨٬٣٨٥   ١٩٠٬٥٠٧   ٣١٧٬٩٨٤    ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد  

   ٢٧٢٬١٤٩   ١٬٩٠٠   ١٢٨٬٥٩٦   ١٤١٬٦٥٣    إضافات 

بعادات    )١٧٣٬٢٥٠(     -  )١٢٨٬٧٧٠(  )٤٤٬٤٨٠(  ٣٤  اس

ل ات ومعدات تحو   )٩٬١١٩(     -     -  )٩٬١١٩(    إ ممتل

يف      -  )١٣٠٬٣٣٦(   ٣٢٬٢٩٣   ٩٨٬٠٤٣    إعادة التص

  )٣٦٬٠٧٧(  )٣٬٨٠١(  )٣٣٨(  )٣١٬٩٣٨(    انخفاض القيمة

ية     ٤٥٩     -     -   ٤٥٩    تأث صرف العمالت األجن

سم  ٣١الرصيد      ١٬٣٩١٬٠٣٨   ٦٩٦٬١٤٨   ٢٢٢٬٢٨٨   ٤٧٢٬٦٠٢     ٢٠٢٠د

  

   ١٬٤٤٨٬٩٧٥   ٨٢٧٬١٨٠   ٣٦٠٬٦٦٣   ٢٦١٬١٣٢    ٢٠١٩يناير  ١الرصيد  

   ٣٧٥٬٧٠٧   ١٬٢٠٥   ٣٧٤٬٥٠٢     -    إضافات 

بعادات    )٣٣٥٬٣٣٣(     -  )٣٢٠٬٥٤٧(  )١٤٬٧٨٦(  ٣٤  اس

الت   )١٥٥٬٧٩٨(     -  )١٥٥٬٧١٥(  )٨٣(    تحو

يف      -     -  )٦٨٬٣٩٦(   ٦٨٬٣٩٦    إعادة التص

ية     ٣٬٣٢٥     -     -   ٣٬٣٢٥    تأث صرف العمالت األجن

سم  ٣١الرصيد      ١٬٣٣٦٬٨٧٦   ٨٢٨٬٣٨٥   ١٩٠٬٥٠٧   ٣١٧٬٩٨٤    ٢٠١٩د

  

موعة.  ات ا لة باسم شر ية املتحدة م ا للبيع  عقارات داخل وخارج دولة اإلمارات العر تفظ    تتمثل العقارات ا

  

ة      ١٤ ثمار   العقارات االس

  التحليل بحسب الفئة  ١-١٤

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  إيضاح   م  ألف در   ألف در

لفة ة مدرجة بالت ثمار   ٤٬٩٢٠٬٠٥٥  ٥٬٩٤٧٬٠٢٣  ٢-١٤  عقارات اس

ة مدرجة بالقيمة العادلة ثمار   ٢٨٨٬٤٧٨  -    عقارات اس

سم  ٣١الرصيد     ٥٬٢٠٨٬٥٣٣  ٥٬٩٤٧٬٠٢٣    د

  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٥٠

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ة      ١٤ ثمار   العقارات االس

ة ا  ٢-١٤ ثمار لفةبالركة  العقارات االس   ت

ة  عقارات أخرى      ثمار شاء عقارات اس   اإلجما   أرا   قيد اإل

م      م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

لفة:              الت

   ٥٬٣٩٩٬٣٥٨    ١٬٣٧٤٬٨٩٨    ٢٬٣١٦٬٦٥٣    ١٬٧٠٧٬٨٠٧     ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد  

   ٢٤٬٤٦٨      -    ٢٣٬٧٢٣    ٧٤٥    افاتاإلض

بعاد   )٤٠٧٬٩٩٢(      -      -   )٤٠٧٬٩٩٢(    االس

الت    ٧١٨٬٦٨٤      -      -    ٧١٨٬٦٨٤    * التحو

يف      -      -   )١٬٠٠١٬١٦٥(    ١٬٠٠١٬١٦٥    إعادة التص

   ٩٣٦٬٣١١    ٧١١٬٤٣٢      -    ٢٢٤٬٨٧٩    إضافة من استحواذ نور بنك

سم  ٣١الرصيد      ٦٬٦٧٠٬٨٢٩    ٢٬٠٨٦٬٣٣٠    ١٬٣٣٩٬٢١١    ٣٬٢٤٥٬٢٨٨      ٢٠٢٠د
    

        

اكم وانخفاض القيمة: الك امل             االس

   ٤٧٩٬٣٠٤    ١٠٧٬٥٧٢      -    ٣٧١٬٧٣٢     ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد  

مل للسنة الك ا    ٥٦٬٦٧٨      -      -    ٥٦٬٦٧٨     االس

بعاد   )٢٣٧٬٢٢٤(      -      -   )٢٣٧٬٢٢٤(     االس

   ٤٢٥٬٠٤٨      -      -    ٤٢٥٬٠٤٨     انخفاض القيمة

سم  ٣١الرصيد      ٧٢٣٬٨٠٦    ١٠٧٬٥٧٢      -    ٦١٦٬٢٣٤      ٢٠٢٠د

ية   سم  ٣١القيمة الدف    ٥٬٩٤٧٬٠٢٣    ١٬٩٧٨٬٧٥٨    ١٬٣٣٩٬٢١١    ٢٬٦٢٩٬٠٥٤     ٢٠٢٠د
            

  

  

  

لفة:              الت

   ٥٬٠٠٦٬٢٤٩   ١٬٢٥٣٬١٣٩   ٢٬١٢٩٬٢٨٦   ١٬٦٢٣٬٨٢٤    ٢٠١٩يناير  ١الرصيد  

  ٣١٥٬٩٤٦  ١٢١٬٧٥٩  ١٨٧٬٣٦٧  ٦٬٨٢٠    إضافات 

ال    ٢٥٠٬٦٤٨  -  -  ٢٥٠٬٦٤٨    تتحو

يف    )١٦٦٬١٨٨(  -  -  )١٦٦٬١٨٨(    إعادة التص

ية    )٧٬٢٩٦(  -  -  )٧٬٢٩٦(    تأث صرف العمالت األجن

سم  ٣١الرصيد     ٥٬٣٩٩٬٣٥٩  ١٬٣٧٤٬٨٩٨  ٢٬٣١٦٬٦٥٣  ١٬٧٠٧٬٨٠٨     ٢٠١٩د
    

        

اكم الك امل             وانخفاض القيمة: االس

  ٥١١٬١٩٤  ٧٥٬٨٨٨     -  ٤٣٥٬٣٠٦    ٢٠١٩يناير  ١الرصيد  

مل للسنة الك ا   ٣٦٬٩٦٠  -  -  ٣٦٬٩٦٠    االس

يف   )٩٢٬٣٢٥(  -  -  )٩٢٬٣٢٥(    إعادة التص

  ٢٧٬٨٤٠  ٣١٬٦٨٤  -  )٣٬٨٤٤(     األعباء األخرى النخفاض القيمة

ية   )٤٬٣٦٥(     -  -  )٤٬٣٦٥(    تأث صرف العمالت األجن

سم  ٣١الرصيد     ٤٧٩٬٣٠٤  ١٠٧٬٥٧٢  -  ٣٧١٬٧٣٢     ٢٠١٩د

ية   سم  ٣١القيمة الدف   ٤٬٩٢٠٬٠٥٥  ١٬٢٦٧٬٣٢٦  ٢٬٣١٦٬٦٥٣  ١٬٣٣٦٬٠٧٦    ٢٠١٩د
  

  

ولة إ شتمل *  ة ع ات عقار العقارات ا ثمار ة عقاراتاس ثمار لية واس ة موجودات تمو سو ا مقابل  م ( ٧٩٫٨إسالمية بمبلغ  تم االستحواذ عل مليون  ٩٥٫٩: ٢٠١٩مليون در

م) و  ل من در ات آالت ومعداتتحو م ٣٥٠٫٤مبلغ ب ممتل م .٠: ٢٠١٩( در   ).صفر در



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٥١

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ة  ١٤ ثمار        (تتمة) العقارات االس

غراالتحليل حسب املوقع   ٣-١٤   ا

ة  عقارات أخرى      ثمار شاء عقارات اس   اإلجما   أرا   قيد اإل

م      م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

٢٠٢٠             

ية   :  ٣١القيمة الدف سم             د

ية املتحدة     ٥٬٨٩٥٬٢٩٢    ١٬٩٢٧٬٠٢٧    ١٬٣٣٩٬٢١١    ٢٬٦٢٩٬٠٥٤     داخل اإلمارات العر

ية املتحدة خارج اإلمارا   ٥١٬٧٣١  ٥١٬٧٣١  -  -    ت العر

ية    ٥٬٩٤٧٬٠٢٣  ١٬٩٧٨٬٧٥٨  ١٬٣٣٩٬٢١١  ٢٬٦٢٩٬٠٥٤    إجما القيمة الدف

            

٢٠١٩             

ية   :  ٣١القيمة الدف سم             د

ية املتحدة     ٥٬٠٢٩٬٩٢٢   ١٬١٩٢٬٢١٣   ٢٬٣١٦٬٦٥٣   ١٬٥٢١٬٠٥٦    داخل اإلمارات العر

   ١٧٨٬٦١١   ٥١٬٧٣١     -   ١٢٦٬٨٨٠    ية املتحدة خارج اإلمارات العر 

ية     ٥٬٢٠٨٬٥٣٣   ١٬٢٤٣٬٩٤٤   ٢٬٣١٦٬٦٥٣   ١٬٦٤٧٬٩٣٦    إجما القيمة الدف
  

ة عاال العقارات مل تش ثمار يةعقارات  س ا الدف م ( ٢٢٢٫٣ تبلغ قيم م)  ٣٩٣٫١: ٢٠١٩مليون در ونةمليون در اتمن قبل  مر موعة شر  كضمان ا

باتمقا ل بل ترت   أخرى.ملؤسسة مالية  إسالمي تمو

  

ة   ٤-١٤ ثمار   القيمة العادلة للعقارات االس

ة لدى تبلغ القيمة العادلة  ثمار موعةللعقارات االس م ٦٫٤ ا سم  ٣١كما   مليار در م)  ٥٫٧: ٢٠١٩( ٢٠٢٠د  غ السوق  مدخالت بناًء عمليار در

  ).٣(أي املستوى  ةوظامل

  

موعة بإجراءقام   ت ا
ً
 وخارجيا

ً
 داخليا

ً
سم  ٣١تلك العقارات كما  لتقييما ن. تم إجراء التقييم من قبل ٢٠٢٠د ن مقيم م متخصص الت والكفاءة لد  املؤ

نية ان وفئة  الالزمة امل ة بم ةوا ثمار اضعة للتقييم العقارات االس ند التقييم ع. ا قة املعامالت املماث اس اليةطر ساب القيمة ا  لة ونموذج اح

 املستقبلية املقدرة  لتدفقات النقديةل
ً
ا لتعكس  مدعوما عديل ة  نفس املوقع تم  ة املتداولة بالسوق لعقارات مشا ا والقيم اإليجار  إنجاز مرحلةباإليجار ا

ح،عكس تلك العقارات. لشاء اإل أعمال ساب معدل الر الية الية للتدفقات النقدية املستقبلية، القيمة ا املستخدم الح عدم االت تقييمات السوق ا

ن   التدفقات النقدية.وتوقيت  اليق

  

ل من اإليرادات املستقبلية والعائد املطلوب.  ل نوع من أنواع العقارات، ل ندت التقييمات ع التقييم الفردي، ل املستقبلية للعقارات،  اإليراداتتقدير  عنداس

الية  السوق، باإل م تتم ة ا اء مع القيمة اإليجار خ االن ل عقد وتار ة من قيمة إيجار  ات اإليجار تملة  املستو ات ا ات  قارنة التغ ضافة إ التغ

اليف العقار.   سبة اإلشغال وت



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٥٢

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

  مم املدينة واملوجودات األخرى   الذ    ١٥

  التحليل حسب الفئة        ١-١٥

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

ة، صا ثمار    ١٬٢٤٢٬٥٣٠   ٥٩٢٬٥١٩  ١-١-١٥  ذمم مدينة من بيع عقارات اس

   ١٬٢٢٢٬٢٦٢   ١٬٣٥٥٬٢٣٣  ٢-١-١٥  املستحق من العمالء 

   ١٬٩٢٦٬٣٠٦   ٥١٦٬٢٤٠    قبوالت

 مصروفات مد
ً
   ٨٩٬٢٣٨   ١٠١٬٧٩٨    فوعة مقدما

   ٨٥٦٬١٤٦   ١٬٨٨٨٬٥٣٤  ١-٤٥  القيمة العادلة للمشتـقات اإلسالمية 

بة املؤجلة    ٣٦٬٢٢٤   ٤٠٬٤٤٣  ٢-٢٢  موجودات الضر

  ٢٧٧٬٤٥١   ٢٥٩٬٤٩١    موجودات حق االستخدام

  -   ٢١٩٬٢٠٥  ٣-١-١٥  موجودات غ ملموسة

  ٣٬٠٩٢٬٨٢٦  ٥٬٠٦٦٬١٦٥    أخرى 

  ٨٬٧٤٢٬٩٨٣  ١٠٬٠٣٩٬٦٢٨    اإلجما 

     

ة، صا  مبالغ مستحقة  ١-١-١٥ ثمار    من بيع عقارات اس

عة أبرم البنك ة  السنوات السابقةاتفاقيات بيع وشراء لبيع  وشركته التا ثمار ام عقارات اس   البيع والشراء:اتفاقيات . فيما ي أبـرز شروط وأح
  

 عة معامالتفيما يتعلق ب قيمة املبيعاتون ت سم  ٣١ أو قبل  القبض ةمستحق البنك وشركته التا ة  يدمدت. تم ٢٠٢٠د سم  ٣١ح  السدادف د

ة أدناه ٢٠٢٤   ؛ بنفس الشروط املو

  ة سو  أو باالثن مبلغيمكن 
ً
 أو عينا

ً
ي. البيع نقدا ، بناء ع رغبة املش

ً
ل ن معا ش امل أو جزء منه  ة قيمة البيع بال سو ون  حالة  ، يجب أن ت عي

  املوجودات
ً
امل  املمنوحة عوضا ة مبلغعن مقابل   للقيمة املستحقة والواجبة السداد  البيع أو جزء منه بقيمة مساو

ً
  ا تنص عليه االتفاقيـة؛ ومل وفقا

 امات   سعر الشراء األصـ املتبقي لقطع األرا لدى البـنك.املتعلقة  تبـقى االل

  يف التعرض ضمن يل خسائر االئتمان املتوقعة ع مدى عمر األداة املالية بمبلغ  ٢املرحلة تم تص م   ٥١٧وعليه تم  سم  ٣١مليون در د

م).  ٥٣٦٫٠: ٢٠١٩( ٢٠٢٠   مليون در

  

      املستحق من العمالء   ٢-١-١٥

ةحسابات  العمالء من  املستحقمثل تي امكشـوفة وحسابات أخرى  جار ف ال ينطبق عل ة اإلسالميةاملوجودات ا عر ثمار لية واالس وتصنف ضمن  لتمو

. لقد تم ٣و  ٢املرحلة  ذه األرصدة ع التوا م ( ٨٧٦مخصص انخفاض القيمة البـالغ  عد خصم بيان  م). ت ٦٣٠ :٢٠١٩مليون در موعةحتفظ مليـون در  ا

ا بضمانات  م ( ٩٦٠تبلغ قيم م ٩١٣: ٢٠١٩مليـون در سـابات.) ممليـون در ذه ا   قابل 

  

  املوجودات غ امللموسة  ٣-١-١٥

اف باملوجودات غ امللموسة عند االستحواذ ع  ون من ال بنك نور تم االع ع األساسية وعالقات العمالءوتت ا ع مدى عمر إنتا يبلغ ، و ودا  ٤تم إطفاء

خ الشراء. راجع    .٥٠ إيضاح رقمسنوات من تار



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٥٣

  نات املالية املوحدة إيضاحات حول البيا

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ات واملعدات   ١٦   املمتل

يو  أرا     مبا

  األثاث واملعدات

  تقنية املعلومات   والسيارات 

  األعمال الرأسمالية

  اإلجما   قيد اإلنجاز 

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

لفة:              الت

         ٢٠٢٠يناير  ١ الرصيد 

   ٣٬٠١٣٬٨١٣   ١٠٧٬٢٢٨   ٨١١٬٩٠٢   ٣٣٩٬٦٨١   ١٬٧٥٥٬٠٠٢  إضافات 

بعادات     ٢٢٥٬٠٩٦   ١٧١٬٤٢٨   ٨٬٧٤١   ٨٬٥٣٣   ٣٦٬٣٩٤  اس

الت   )٢٠٬٣٢٥(  )٩٠٠(  )٣٧٢(  )٥٬٦٢٩(  )١٣٬٤٢٤(  تحو

  )٣٥٠٬٤٣٩(  )٢٬٣٨٦(   ٨٦٦   ١٬٤٦٣  )٣٥٠٬٣٨٢(  إضافة من نور االستحواذ ع نور بنك 

يفإع    ١٨٨٬٣٢٩   ١٣٬٨٥٧   ٥٣٬٤٠٧   ٣٢٩   ١٢٠٬٧٣٦  ادة التص

     -  )٥٧٬٥٤٥(   ٥١٬٩١٩   ١٬٣٥٦   ٤٬٢٧٠  وأخرى صرف العمالت 

سم  ٣١الرصيد     )١٢٬٠٠٢(  )٢٣١(  )٢٬٠٣٢(  )٢٬٤١٩(  )٧٬٣٢٠(   ٢٠٢٠د
  ٣٬٠٤٤٬٤٧٢   ٢٣١٬٤٥١   ٩٢٤٬٤٣١   ٣٤٣٬٣١٤   ١٬٥٤٥٬٢٧٦   

اكم: الك امل             االس

   ١٬٤٢٣٬٤٧٨     -   ٦٧٣٬٩٤٧   ٢٩٨٬٣٧٥   ٤٥١٬١٥٦  ٢٠٢٠يناير  ١  الرصيد

مل ع السنة     ١٣٤٬٠٢٨     -   ٦٢٬٣١٣   ١٧٬٣١٦   ٥٤٬٣٩٩  ا

بعادات    )١٦٬٣٧٧(     -  )٧١٥(  )٥٬٣٠٥(  )١٠٬٣٥٧(  اس

   ٧٥٬٣٤٢     -     -     -   ٧٥٬٣٤٢  انخفاض القيمة

  )٢٬٦٣٣(     -  )١٬٠٦٣(  )١٬٥٧٠(     -  وأخرى صرف العمالت 

سم  ٣١الرصيد      ١٬٦١٣٬٨٣٨     -   ٧٣٤٬٤٨٢   ٣٠٨٬٨١٦   ٥٧٠٬٥٤٠   ٢٠٢٠د
            

ية              القيمة الدف

سم  ٣١الرصيد      ١٬٤٣٠٬٦٣٤   ٢٣١٬٤٥١   ١٨٩٬٩٤٩    ٣٤٬٤٩٨   ٩٧٤٬٧٣٦  ٢٠٢٠د
  

  

لفة:              الت

  ٢٬٦٥٦٬٧٣٥  ٦٢٧٥٩٬٧   ٧٦٢٬٩١٧  ٣٣٣٬٩٥٦   ٨٠٠٬١٠٠  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد  

   ٣٨٣٬٤١٢   ٣٥٣٬٦٦٨  ٥٫٣٧٩   ١٢٬٩١٨   ١١٬٤٤٧  إضافات 

بعادات    )١٤٬٥٤٣(  )٢٬١٣٧(  )١٬٩٨٥(  )٧٬١٧٤(  )٣٬٢٤٧(  اس

الت      -  )١٬٠٠٢٬٧٩٥(   ٥١٬١٨٢   ١٢٬١٧٩   ٩٣٩٬٤٣٤  تحو

   ٧٬٢٦٨     -     -     -   ٧٬٢٦٨  أخرى 

  )١٩٬٠٥٩(  )١٬٢٧٠(  )٥٬٥٩١(  )١٢٬١٩٨(     -  عديالت صرف العمالت 

سم  ٣١الرصيد      ٣٬٠١٣٬٨١٣   ١٠٧٬٢٢٨   ٨١١٬٩٠٢   ٣٣٩٬٦٨١   ١٬٧٥٥٬٠٠٢  ٢٠١٩د
  

  

  

  

          

اكم: الك امل             االس

   ١٬٣٤٢٬٤٩٦     -   ٦٣٤٬٩٠١   ٣٠١٬٩٩٨   ٤٠٥٬٥٩٧  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد  

مل ع السنة     ١٠٢٬١٨٠     -   ٤٥٬٤٨٢   ١٧٬٢٦٨   ٣٩٬٤٣٠  ا

بعادات    )٨٬٥٥٩(     -  )١٬٨٣٤(  )٦٬٥٠٩(  )٢١٦(  اس

  )٢٬٣٠٤(     -     -  )٧٬٩٤٢(   ٥٬٦٣٨  أخرى 

  )١٠٬٣٣٥(     -  )٤٬٦٠٢(  )٦٬٤٤٠(   ٧٠٧  عديالت صرف العمالت 

سم  ٣١الرصيد      ١٬٤٢٣٬٤٧٨     -   ٦٧٣٬٩٤٧   ٢٩٨٬٣٧٥   ٤٥١٬١٥٦  ٢٠١٩د
  

  

  

          

ية              القيمة الدف

سم  ٣١الرصيد      ١٬٥٩٠٬٣٣٥   ١٠٧٬٢٢٨   ١٣٧٬٩٥٥   ٤١٬٣٠٦   ١٬٣٠٣٬٨٤٦  ٢٠١٩د



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٥٤

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

عة             ١٧ ات التا   الشر

امة              ١-١٧ عة ال ات التا   قائمة الشر

امة صص افيما ي  موعةال ا ا ل مباشر أو  ال تمتلك عةش ات التا   : غ مباشر  الشر
  

عة   شاط الرئ  اسم الشركة التا س والعمليات  ال   سبة وحصص امللكيـة  بلد التأس

ت ال   وحقوق التصو

موعة  ا ا   تحتفظ 

        ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

دود .١ ي اإلسالمي باكستان ا   ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  باكستان  خدمات مصرفية   بنك د

ية املتحدة  مصرفية خدمات  ش.م.ع بنك نور  .٢   -  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العر

ل ش.م.ع .٣ ل  تمو ية املتحدة  تمو   ٪٩٢ .٠  ٪٩٢ .٠  اإلمارات العر

يا .٤ ي اإلسالمي كي يا  خدمات مصرفية  بنك د   ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  كي

دمات املالية اإلسـالمية ذ.م.م .٥ ي ل ية املتحدة  خدمات الوساطة  شركة د   ٪٩٩ .٠  ٪٩٩ .٠  اإلمارات العر

ر العقاري ش.م.ع  .٦ ر العقاري   شركة ديار للتطو ية املتحدة  التطو   ٪٤٤ .٩  ٪٤٤ .٩  اإلمارات العر

شارات املالية والقانونية ذ.م.م .٧ عة لالس شارات مالية وقانونية  دار الشر ية املتحدة  اس   ٪٦٠ .٠  ٪٦٠ .٠  اإلمارات العر

دمات ذ.م.م .٨ ية املتحدة اإلمارات  خدمات عمالية  شركة التنمية ل   ٪٩٩ .٥  ٪٩٩ .٥  العر

ة .٩ ديث العقار ر ا ر العقاري   التطو   ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  مصر  التطو

ثمار العقاري  .١٠ ديث لالس ر العقاري   التعم ا   ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  مصر  التطو

ثمار العقاري  .١١ ديثة لالس ر العقاري   التنمية ا   ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  مصر  التطو

دمات إ .١٢ سيج  ية املتحدة  إدارة العقارات  دارة العقاراتشركة    ٪٩٩ .٠  ٪٩٩ .٠  اإلمارات العر

ي اإلسالمي ذ.م.م .١٣ ية املتحدة  طباعة  مطبعة بنك د   ٪٩٩ .٥  ٪٩٩ .٥  اإلمارات العر

دود .١٤ ثمار العقاري ا ثمار   اإلسالمي لالس ية املتحدة  االس   ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العر

ي التجاري اإلس .١٥ ية املتحدة  تجارة السيارات   المي ذ.م.ممركز د   ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العر

ك يونيون ليمتد م ح ذ.م.م. .١٦ ثمار   كر ية املتحدة  االس   ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العر

ر العقاري   شركة مدينة بدر للعقارات ذ.م.م .١٧ ية املتحدة   التطو   ٪٩٩ .٠  ٪٩٩ .٠  اإلمارات العر

ق ا .١٨ سو قو  خدمات توف موارد خارجية ذ.م.مملتم خدمات ال سو ية املتحدة ال   -  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العر

شاراتو  توف موارد خارجيةدمات خ نور ببو ذ.م.م .١٩ ية املتحدة اس   -  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العر

ة  .٢٠ ية املتحدة خدمات إدارة العقارات ذ.م.مزوايا العقار   -  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العر

  

نة أعاله، فإن حقوق امللكية املتبقية   حصص ة إباإلضاف لة املب شآت امللكية امل بات  ١٧و  ١٣و  ١٢و  ٨و  ٥امل ته من خالل ترت ا البنك ملص يحتفظ 

  سمية.ا



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٥٥

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

عة   ١٧ ات التا               (تتمة)الشر

اصةقائمة   ٣-١٧ شآت ذات األغراض ا               امل

اصةفيما ي قائمة  شآت ذات األغراض ا ا امل س شآت فور إنجاز املعامالت ذات  ال تم تأس ة، ومن املتوقع إغالق تلك امل ثمار إلدارة معامالت محددة تتضمن صناديق اس

  الصلة. 
  

اص   شأة ذات الغرض ا شاط الر   اسم امل س والعمليات  ئال   سبة وحصص امللكيـة     بلد التأس

ت         وحقوق التصو

موعة    ا ا   ال تحتفظ 

        ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

ثمار العقاري  .٢١ ثمار   ولدانفست لالس   ٪١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  لوكسمبورج  االس

ثمار العقاري ساس .٢٢ سا االس ثمار   فر سا  االس   ٪١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  فر

زاس آى آر ال ب .٢٣ ان ثمار   ار سا  االس   ٪١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  فر

ثمار   اس  آي لو سيفاين  .٢٤ سا  االس   ٪١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  فر

ل التجاري منطقة حرة ذ.م.م .٢٥ ثمار   اإلسالمي للتمو ية املتحدة  االس   ٪١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  اإلمارات العر

ابالت املتخصصة  .٢٦ ثمار   شركة الشرق األوسط لل   ٪٤٠. ٠  ٪٤٠. ٠  األردن   االس

ثمار   ليفانت ون انفستمنت ليمتد .٢٧ ية املتحدة  االس   ٪١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  اإلمارات العر

ا ليمتد .٢٨ ثمار   بي ايمان  االس   ٪١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  جزر 

ثمار ذ.م.م. .٢٩ ثمار   ديار لالس ية املتحدة  االس   ملكية نفعية  ملكية نفعية  اإلمارات العر

ل ذ.م.م .٣٠ ثمار   ديار للتمو ية املتحدةا  االس   ملكية نفعية  ملكية نفعية  إلمارات العر

ثمار ذ.م.م .٣١ ثمار   شركة سقيا لالس ية املتحدة  االس   ٪٩٩. ٠  ٪٩٩. ٠  اإلمارات العر

ثمار ذ.م.م .٣٢ ثمار   شركة بلو نايل لالس ية املتحدة  االس   ٪٩٩. ٠  ٪٩٩. ٠  اإلمارات العر

ي اإلسالمي إف إم ليمتد .٣٣ ثمار  بنك د اي  االس   ٪١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  مانجزر 

دودة .٣٤ وك ا ثمار شركة نور للص ايمان االس   -  ٪١٠٠. ٠  جزر 

وك نور من  .٣٥ دودة الشقص ثمار األول ا ايمان االس   -  ٪١٠٠. ٠  جزر 

دودة .٣٦ ادات ا لية للش ي ثمار نور ال ايمان االس   -  ٪١٠٠. ٠  جزر 

دودة .٣٧ ثمار نور للمشتقات ا ايمان االس   -  ٪١٠٠. ٠  جزر 
  

نة أعاله، فإن حصص باإلضافة إ  لة املب شآت حقوق امللكية املتبقية  امللكية امل تهيح ٣٢ و ٣١ و ٣٠و  ٢٩امل ا البنك ملص بات  تفظ    .اسميةمن خالل ترت
  

صص غ املسيطرة               ٣-١٧   ا

عة للمجموعة ال تحتفظ بحصص غ ات التا ة:  فيما ي تفاصيل الشر ر   مسيطرة جو
  

  
عة   اسم الشركة التا

سبة وحصص امللكية وحقوق 

صص غ املسيطرة ت ل   التصو

ح صصة الر سارة) ا    / (ا

صص غ املسيـطرة   ل
اكـمة صص غ املسيطرة امل   ا

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م   ألف در م  ألف در م   ألف در م  ألف در   م ألف در  ألف در

ل ش.م.ع  ١    ٢٠١٬٤٧٢   ١٨٩٬٤٨٥  ١٤٬٨٧٠  )٨٬١٥٠(  ٪٨ .٠  ٪٨ .٠  تمو

ر ش.م.ع  ٢    ٢٬٥٣٤٬٨٦٣   ٢٬٣٩٦٬٥٩٨  ٧١٬٦٠٩  )١٢٧٬٤١٣(  ٪٥٥ .١  ٪٥٥ .١  ديار للتطو

عة أخرى    ٣ ات تا    ٢٬٩٢١  ١٬١٥٢  ١٬٧٤١  ١٬٤٣٠  -  -  شر

   ٢٬٧٣٩٬٢٥٦  ٢٬٥٨٧٬٢٣٥   ٨٨٬٢٢٠  )١٣٤٬١٣٣(      اإلجما   

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٥٦

  البيانات املالية املوحدة  إيضاحات حول 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

عة     ١٧ ات التا   (تتمة)الشر

ةا    ٤-١٧ ر و   صص غ املسيطرة ا

ذو  املوجزةفيما ي املعلومات املالية  ة قبل ا ر و صص غ املسيطرة ا موعة: ل ات ا ن شر   فات الداخلية ب
  

ل ش.م.ع  ١-٤-١٧   تمو

سم ٣١   سم ٣١  ٢٠٢٠  د   ٢٠١٩ د

م   م  ألف در   ألف در

: بيان       املركز املا

ة اإلسالمية، صا  ثمار لية واالس    ١٬٩٣٧٬٨٥٥  ١٬٥٨٨٬٢٦١  املوجودات التمو

   ١٬١٨٢٬٤١٧  ١٬٢٤٥٬٨٢٥  ذمم مدينة وموجودات أخرى  

   ٣٬١٢٠٬٢٧٢    ٢٬٨٣٤٬٠٨٦  إجما املوجودات 

      

   ١٨٥٬٠٠٠  -  ؤسسات املاليةاملستحق إ البنوك وامل

ات أخرى      ٧٠٬٦٥٨  ٨١٬٧٦٥  ذمم دائنة ومطلو

ات     ٢٥٥٬٦٥٨  ٨١٬٧٦٥  إجما املطلو

      

   ٢٬٨٦٤٬٦١٤  ٢٬٧٥٢٬٣٢١  صا املوجودات

      

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

      بيان الدخل الشامل

   ٣٧٨٬٤٠٥  ١٥٨٬٣٩٧  إجما اإليرادات

  )٩٠٬٩٠٣(  )٩١٬٥٨٢(  شغيلية إجما املصروفات ال

  )٧١٬٣٦٢(  )١٦٢٬١١٦(  أعباء انخفاض القيمة

اح   ن من األر   )٢٦٬٠٨٤(  )٢٬٣٩١(  حصة املودع

اح السنة     ١٩٠٬٠٥٦  )٩٧٬٦٩٢(  صا أر

   ٦٬١٠١  )١٠٬٧٦٦(  الدخل الشامل اآلخر 

   ١٩٦٬١٥٧  )١٠٨٬٤٥٨(  إجما الدخل الشامل

      

      بيان التدفقات النقدية

شـغيليةصا شطة ال   ٢٦٬٥٧٩  ١٠٧٬٦٥٤   التدفقات النقدية الناتجة من األ

ة ثمار شطة االس   ٥٬٥٠٨  ٩٬٢٦٧  صا التدفقات النقدية الناتجة من األ

  ٣٢٬٠٨٧  ١١٦٬٩٢١  خالل السنةالناتجة صا التدفقات النقدية 

      



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٥٧

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   س ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠م د
  

عة     ١٧ ات التا               (تتمة)الشر

ة     ٤-١٧ ر و صص غ املسيطرة ا              (تتمة)ا

ر ش.م.ع  ٢-٤-١٧                  ديار للتطو

سم  ٣١   سم ٣١  ٢٠٢٠د   ٢٠١٩ د

م   م  ألف در   ألف در

      بيان املركز املا

ات الزميلة واالئتالفات ثمار  الشر كة االس    ١٬٣٥٠٬٦٣٣  ١٬٣٤٥٬٢٣٠  املش

ا للبيع     ١٬٢٨٠٬٧٢٩  ١٬٣٣٤٬٤٣٢  عقارات محتفظ 

ة  ثمار    ٨٣٠٬٧٢٤  ٧٣٦٬٠٧٧  عقارات اس

   ١٬٦٥٩٬١٦٣  ١٬١٩١٬٣٢٧  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

   ١٬٠٩٧٬٤٥٥  ٩٧٣٬٢٦٤  أخرى 

   ٦٬٢١٨٬٧٠٤  ٥٬٥٨٠٬٣٣٠  إجما املوجودات 

      

   ٩٨١٬٣٠٥  ٨٢٦٬٥٠٠  ات املاليةاملستحق إ البنوك واملؤسس

ات أخرى     ٧٠٢٬٦٩٦  ٤٤٣٬٥٠٢  ذمم دائنة ومطلو

ات    ١٬٦٨٤٬٠٠١  ١٬٢٧٠٬٠٠٢  إجما املطلو

      

   ٤٬٥٣٤٬٧٠٣  ٤٬٣١٠٬٣٢٨  حقوق امللكية

      

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

      بيان الدخل الشامل 

   ٢٣٧٬٦٧٤  ٢٠٥٬٩٤١  إجما اإليرادات

  )١٥٣٬٥١١(  )٤١٠٬٧١٦(  فاتإجما املصرو 

اح   وك من األر ن وحام الص   )٣٠٬٢٠٧(  )٣٦٬٨٨٩(  حصة املودع

ات زميلة و  اح شر صة من أر كا ع مش    ١٧٬٥٨٢  ٢٤٬٧٤١  ة مشار

ح للسنة    ٧١٬٥٣٨  )٢١٦٬٩٢٣(  الر

  )٨٬٤٧٠(  )٧٬٤٥٢(  الدخل الشامل اآلخر 

   ٦٣٬٠٦٨  )٢٢٤٬٣٧٥(  إجما الدخل الشامل

      

      ان التدفقات النقديةبي

شـغيلية شطة ال   )١٠٦٬٥٧٥(  ١٣١٬٦٠٤  صا التدفقات النقدية الناتجة من األ

ة ثمار شطة االس   )٧٤٬٨٨٢(  ١٦٬٣٨٨  صا التدفقات النقدية املستخدمة  األ

لية شطة التمو   )٢٩٬٧١٢(  )١٩١٬٣٦٣(  صا التدفقات النقدية الناتجة من األ

  )٢١١٬١٦٩(  )٤٣٬٣٧١(  ية الناتجة خالل السنةصا التدفقات النقد
  

ية *  اس عة مع تلك السياسات ا ية للشركة التا اس ي تتما السياسات ا عديالت ع املعلومات املالية أعاله ل موعة.  املطبقة من قبلتم إجراء    ا



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٥٨

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ن    ١٨ ع املتعامل      ودا

  التحليل حسب الفئة     ١-١٨

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

ة     ٣٢٬٠٣٣٬٤٥٠   ٥٠٬٢٤٦٬٣٩٠    حسابات جار

   ٢٢٬٠٤٣٬٤١٢   ٣٥٬٥٩٤٬٤٩٣    حسابات توف  

ة  ثمار ع اس    ١٠٩٬٨٤٨٬٢٠٩   ١١٩٬٦٤٢٬٨٤٤    ودا

امشية       ٣٨٢٬٧٥٤   ٣٧٣٬٢٦٠    حسابات 

ن ا ثمارات املودع    ١٤٬٠٩٨   ١٣٬٩٤١  ٣-١٨  حتياطي مخاطر اس

اح مستحقة ال ن من األر    ٩٦٬٤٩٤  ٥٤٬٢٩٠  ٤-١٨   سدادحصة املودع

   ١٦٤٬٤١٨٬٤١٧  ٢٠٥٬٩٢٥٬٢١٨    اإلجما 
  

غرا      ٢-١٨   التحليل حسب املوقع ا

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

ية املتحدة     ١٤٨٬٩٢٣٬٣٩٤   ١٧٨٬٤٨٨٬٩١٦    داخل اإلمارات العر

ية املتحدة     ١٥٬٤٩٥٬٠٢٣  ٢٧٬٤٣٦٬٣٠٢    خارج اإلمارات العر

   ١٦٤٬٤١٨٬٤١٧  ٢٠٥٬٩٢٥٬٢١٨    اإلجما 
  

ن    ٣-١٨ ثمار املودع   احتياطي مخاطر اس

احتياطي. يتم  اح يتم تخصيصه  ن من األر ن  جزء من حصة املودع ثمار املودع ن بموافقة  دسدايتمثل احتياطي مخاطر اس نة ذا االحتياطي إ املودع

اة مستحقة ال الرقابة الشرعية الداخلية ن ضمن الز ثمار املودع اة املستحقة ع احتياطي مخاطر اس ا من رصيد  سدادلدى البنك. يتم إدراج الز تم خصم و

ن.  ثمار املودع   احتياطي مخاطر اس
  

ثما ركة  احتياطي مخاطر اس ن:   فيما ي ا   ر املودع

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح   

م     م  ألف در   ألف در

   ٩٬٦٤٠   ١٤٬٠٩٨    يناير  ١الرصيـد كما  

  )٣٧٣(  )٣٦٨(  ٢٣  الزكـاة للسنة 

ول  )صا ا اح خالل السنة  من / (إ ن من األر    ٤٬٨٣١  ٢١١  ٤-١٨  حصة املودع

سم  ٣١الرصيـد كما      ١٤٬٠٩٨  ١٣٬٩٤١    د
  

اح مستحقة ال حصة    ٤-١٨ ن من األر    سداداملودع

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح   

م     م  ألف در   ألف در

   ١٠٣٬٤١٩   ٩٦٬٤٩٤    يناير  ١الرصيـد كما  

اح للسنة  ن من األر    ٦٢٣٬٧٨٦   ٨٣٢٬٥٢٦  ٣٧  حصة املودع

ول  ) / منصا ا ن (إ ثمار املودع   )٤٬٨٣١(  )٢١١(  ٣-١٨  احتياطي مخاطر اس

: امل
ً
  )٦٢٥٬٨٨٠(  )٨٧٤٬٥١٩(    بلغ املدفوع خالل السنةناقصا

سم  ٣١الرصيـد كما      ٩٦٬٤٩٤  ٥٤٬٢٩٠    د



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٥٩

  

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

      املستحق إ البنوك واملؤسسات املالية    ١٩

  التحليل حسب الفئة     ١-١٩

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

ة لدى بنوك    ١٠٤٬٤٣٢   ٤٠٤٬٠٢٣    حسابات جار

ة من لفة صفر يل بت ية املتحدة املركزي  س      -   ٣٬٢٠٠٬٠٠٠    مصرف اإلمارات العر

ة  ثمار ع اس    ٩٬٠٤٢٬٣١٥  ٩٬٨٩٢٬٠٥٥    ودا

   ٩٬١٤٦٬٧٤٧  ١٣٬٤٩٦٬٠٧٨    اإلجما 
  

ع بمبلغ  ة ودا ثمار ع االس م) من بنوك ومؤسسات مالية مقابل  ٣٫٠: ٢٠١٩م (مليار در  ٦٫٨تتضمن الودا   مرابحة لسلع مضمونة. اتفاقيةمليار در
  

ة  إطار  ٤٩راجع إيضاح  لفة الصفر يل الت س صول ع تفاصيل  ةل ا خطة الدعم االقتصادي املوج مصرف اإلمارات املركزي واملضمونة  ال أطلق

لة. وك مؤ   بص
  

غرا  التحليل حسب املوقع     ٢-١٩   ا

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

ية املتحدة     ٦٬٣٦٠٬٩٥٨   ٧٬٧٥٢٬٥٨٠    داخل اإلمارات العر

ية املتحدة     ٢٬٧٨٥٬٧٨٩  ٥٬٧٤٣٬٤٩٨    خارج اإلمارات العر

   ٩٬١٤٦٬٧٤٧  ١٣٬٤٩٦٬٠٧٨    اإلجما 
  

  صكوك مصدرة           ٢٠

  التحليل حسب اإلصدار        ١-٢٠

موعة: فيما ي تحليل  وك املصدرة من ا   أدوات الص

ح    خ   معدل الر   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  تار

م   االستحقاق  السنوي املتوقع   م   ألف در   ألف در

ي –صكوك مدرجة            بورصة إيرلندا / ناسداك د

وك مصدرة من البنك     ٢٬٧٥٤٬٧٥٠  -   ٢٠٢٠يونيو   ٪٢. ٩٢  ص

وك مصدرة من البنك     ١٬٨٣٦٬٥٠٠   ١٬٨٣٦٬٥٠٠  ٢٠٢١مارس   ٪٣. ٦٠    ص

وك مصدرة من البنك  اير   ٪٣. ٦٦    ص    ٣٬٦٧٣٬٠٠٠   ٣٬٦٧٣٬٠٠٠  ٢٠٢٢ف

وك مصدرة من البنك  اير   ٪٣. ٦٣    ص    ٣٬٦٦٣٬٥٩٤   ٣٬٦٦٦٬٦٢٧  ٢٠٢٣ف

وك مصدرة من البنك  اير   %٢٫٩٥    ص    ٢٬٧٤٨٬٠٩٣   ٢٬٧٤٩٬٣٧١  ٢٠٢٥ف

وك مصدرة من البنك   -   ٤٬٧٨٠٬٦٢٥  ٢٠٢٦يناير   %٢٫٩٥  ص

عة وك مصدرة من شركة تا ل   %٤٫٤٧  ص   -  ١٬٨٧٠٬٢٥٨  ٢٠٢٣أبر

          إيداع خاص

عة وك مصدرة من شركة تا ر +  ٦كيبور لـ   ص    ١٠٠٬٩٩٠  ٩٥٬٣١٦  ٢٠٢٧يونيو   نقطة أساس ٥٠أش

عة وك مصدرة من شركة تا ر +  ٣كيبور لـ   ص سم   نقطة أساس ١٧٥أش    ٧٥٬٠١٨  ٧٢٬٤٣٤  ٢٠٢٣د

   ١٤٬٨٥١٬٩٤٥  ١٨٬٧٤٤٬١٣١      اإلجما 

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٦٠

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

         مصدرة (تتمة)صكوك     ٢٠

  صكوك مصدرة من البنك    ٢-٢٠

كة") وال تتضمن موجو  اضعة للملكية املش ددة ("املوجودات ا عض املوجودات ا ل  نامج تحو دات مستأجرة باألصل وموجودات تتضمن شروط ال

ايمان ("املصـد وك ليمتد، جـزر  ي ص بدلة لدى البنك إ شركة دي أي  عة وأية موجودات مس ثمارات مرخصة متوافقة مع الشر ات واس ذه مشار ر"). تقع 

ا. ستمر البنك  تقديم   املوجودات تحت سيـطرة البنك وس
  

عات نصف  سدادسوف  كة، ومن املتـوقع أن تكفي تلك املصدر مبلغ التوز اضعة للملكية املش ة من العوائد املستلمة بخصوص املوجودات ا السـنو

د البنك، عند  ة. يتع عات نصف السـنو خ التوز وك بتوار ة املستحق سداده إ حام الصـ عات نصف السـنو استحقاق العائدات لتغطية مبلغ التوز

شراء تلك املوجودات وك،    سعر املمارسة من املصـدر. الص
  

خ اإلصـدار.  سدادمن املتوقع أن  امش ذو الصلة كما  تار  إ ال
ً
نادا ن اس ثمر ة للمس اح نصف سنو وك أر   تلك الص

  

عة     ٣-٢٠   صكوك مصدرة من شركة تا

عة  يونيو  ات التا عة بقيمة ٢٠١٧أصدرت إحدى الشر ام الشر ادات أمانة متوافقة مع أح ية باكستانية  ٤٫٠٠٠ ش م)  ٩٥٫٣(مليون رو ح مليون در بمعدل ر

عادل كيبور لـ    ٦متوقع 
ً
ر زائدا . يتم  ٥٠أش

ً
ا ادات بصورة  سدادنقطة أساس سنو ذه الش ة. تم إيداع  ادات بصورة نصف سنو ذه الش ققة من  اح ا األر

  .محلية خاصة لدى بنوك ومؤسسات مالية
  

ات ال سم أصدرت إحدى الشر عة  د عة بقيمة  ٢٠١٨تا ام الشر ادات أمانة متوافقة مع أح ية باكستانية  ٣٫٣٠٠ش م)  ٧٢٫٤(مليون رو بمعدل مليون در

عادل كيبور لـ  ح متوقع    ٣ر
ً
ر زائدا . يتم  ١٧٥أش

ً
ا ادا سدادنقطة أساس سنو ذه الش ر. تم إيداع  ل ش اية  ادات   ذه الش ققة من  اح ا ت بصورة األر

  .محلية خاصة لدى بنوك ومؤسسات مالية



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٦١

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ات أخرى            ٢١   ذمم دائنة ومطلو

  التحليل حسب الفئة     ١-٢١

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

ع متنوعة وحسابات أمانات      ٩٣٩٬٥٠٦   ١٬١٢٦٬٢٨٠    ودا

   ١٬٩٢٦٬٣٠٦   ٥١٦٬٢٤٠    ذمم قبوالت دائنة

اح مستحقة ال وك من األر ن وحام الص    ١٬١٣٢٬٦٨٧   ٨٥٦٬٣٢٥  ٢-٢١   سدادحصة املودع

ن دمة للموظف اية ا ضات  عو    ٢٥١٬٣٩٤   ٢٤٦٬٨٣٩   ٣-٢١  مخصص 

ات مشتقة إسـالمية    ٧٤٢٬٩٣١   ١٬٧٠٤٬٤١٧  ١-٤٥  القيمة العادلة ملطلو

بة م    ٥٬٦٤٧   ١٠٥  ١-٢٢  خصص الضر

ات ملوجودات حق االستخدام   ٢٧٧٬٤٥١  ٢٦٠٬٦٤٨    مطلو

  ٣٬٠٤٣٬٦٣٧    ٣٬٢٠٣٬٧٧٩    أخرى 

  ٨٬٣١٩٬٥٥٩  ٧٬٩١٤٬٦٣٣    اإلجما 

  

اح مستحقة ال    ٢-٢١ ن وحام الصكوك من األر   سدادحصة املودع

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

   ٨٨٣٬٩٤٨   ١٬١٣٢٬٦٨٧    يناير ١الرصيـد  

ة أخرى من البـنوك والعمالء ثمار ع اس الة وودا ع و    ٣٬٣٢٦٬٦٩٨   ٢٬٢١٩٬٢٥١  ٣٧  ودا

وك مصدرة   ام ص ققة  اح املستحقة/ا    ٤٦٧٬٠٧٩   ٦١٩٬٨٤٩  ٣٧  األر

  )٣٬٥٤٥٬٠٣٨(  )٣٬١١٥٬٤٦٢(    املدفـوع خالل السـنة

سم  ٣١الرصيد      ١٬١٣٢٬٦٨٧  ٨٥٦٬٣٢٥    د

  

ن     ٣-٢١ دمة للموظف اية ا ضات  عو   مخصص 

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

   ٢٢١٬٩٩٢   ٢٥١٬٣٩٤    يناير ١الرصيـد  

مل خالل السنة     ٤٥٬٣٣٤   ٣٣٬١٣١  ٣٨  ا

  )١٥٬٩٣٢(  )٣٧٬٦٨٦(    املدفـوع خالل السـنة

سم  ٣١الرصيد      ٢٥١٬٣٩٤  ٢٤٦٬٨٣٩    د
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 ٦٢

  املالية املوحدة  إيضاحات حول البيانات

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

  الضرائب     ٢٢

  مخصص الضرائب     ١-٢٢
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

   ٧٬٢٨٠   ٥٬٦٤٧    يناير ١الرصيـد  

مل خالل السنة     ٥٦٬٨٣٠   ٥٠٬٦١٨  ٣-٢٢  ا

  )٥٨٬٣٨٠(  )٥٦٬٠٧٢(    املدفـوع خالل السـنة

ية تأث صرف العم   )٨٣(  )٨٨(    الت األجن

سم  ٣١الرصيد      ٥٬٦٤٧  ١٠٥    د

  

ات/ (موجودات) الضرائب املؤجلة       ٢-٢٢   مطلو
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

  )١٩٬٤٤٥(  )٣٦٬٢٢٤(    يناير ١الرصيـد  

مل خالل السنة    )١٤٬٥٦٤(  )٤٬٥٥٥(  ٣-٢٢  ا

ية    )٢٬٢١٥(  ٣٣٦    تأث صرف العمالت األجن

سم  ٣١الرصيد     )٣٦٬٢٢٤(  )٤٠٬٤٤٣(    د

  

بة الدخل        ٣-٢٢   مصروفات ضر
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

الية بة ا    ٥٦٬٨٣٠   ٥٠٬٦١٨  ١-٢٢  الضر

بة املؤجلة    )١٤٬٥٦٤(  )٤٬٥٥٥(  ٢-٢٢  الضر

   ٤٢٬٢٦٦  ٤٦٬٠٦٣    اإلجما 
  

بة الفع ة معدل الضر سو ارجية فقط. إن  عة ا ات التا ية تتعلق بالشر ة فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة حيث أن املصروفات الضر ر    غ جو
  

اة مستحقة ال    ٢٣    سدادالز

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  إيضاح   م  ألف در   ألف در

ة ملسا البنك  سو ملة ع حقوق امللكية امل اة ا    ٣٢٦٬٥٩٢   ٣٤٥٬٦٥٠    الز

ا  ثمر  ات مس سبة واملدفوعة من قبل شر اة ا   )٧٠(  -    الز

ن مستحقة ال م اة املسا    ٣٢٦٬٥٢٢  ٣٤٥٬٦٥٠    من قبل البـنك للسنة سدادز

اة املتعلقة بالسنوات السابقة ات الز    ٥٬٠١٥  ١٢٧    سو

اة مستحقة ال ن سدادصا الز م    ٣٣١٬٥٣٧   ٣٤٥٬٧٧٧    من قبل البنك بالنيابة عن املسا

ن ثمارات املودع اة ع احتيـاطي مخاطر اس    ٣٧٣   ٣٦٨  ٣-١٨  الز

اة املدفوعة عن السنوات السابقة   )٥٬٠١٥(  )١٢٧(    الز

اة مستحقة ال    ٣٢٦٬٨٩٥  ٣٤٦٬٠١٨       سدادإجما الز
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 ٦٣

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

   رأس املال      ٢٤

سم  ٣١كما   امل عددتم إصدار  ،٢٠٢٠د   ٧٫٢٤٠٫٧٤٤٫٣٧٧ وسداد بال
ً
 مصرحا

ً
 عاديا

ً
ما م س م واحد للس م  ٦٫٥٨٩٫٥٨٥٫١٧٩: ٢٠١٩(بقيمة در س

م). م واحد للس  عادي بقيمة در
 

ة أصدر البنك   مقابل االستحواذ ع  ٦٥١٫١٥٩٫١٩٨خالل الف
ً
 جديدا

ً
ما   .٥٠ إيضاح رقم. راجع بنك نور س

  

  صكوك من الشق األول     ٢٥
  

شأة ذات أغراض خاصة (" ة اإلصدارم خ   ")ج تار

  اإلصدار

ح املتوقع ة املطالبة   معدل الر   قيمة اإلصدار  ف

م عادل ألف در   بما 

سم  ٣١         سم  ٣١  ٢٠٢٠د   ٢٠١٩د

وك ( ي ت ون ص  يتم ٦٠٫٧٥  ٢٠١٥يناير   ) ليمتد٢دي آي 
ً
ا ٪ سنو

  انصف سنوً سداده 

عد يناير    ٣٬٦٧٣٬٠٠٠  ٣٬٦٧٣٬٠٠٠   ٢٠٢١ أو 

وك ( ي ت ون ص  يتم ٦٠٫٢٥  ٢٠١٩يناير   ) ليمتد٣دي آي 
ً
ا ٪ سنو

اسداده    نصف سنوً

عد يناير    ٢٬٧٥٤٬٧٥٠   ٢٬٧٥٤٬٧٥٠    ٢٠٢٥ أو 

وك ( ي ت ون ص  يتم ٤٫٦٣  ٢٠٢٠ نوفم  ) ليمتد٤دي آي 
ً
ا ٪ سنو

اسداده    نصف سنوً

عد    -   ٣٬٦٧٣٬٠٠٠    ٢٠٢٦يو ما أو 

وك ليمتد نور   يتم ٦٠٫٢٥  ٢٠١٦مايو   ت ون ص
ً
ا ٪ سنو

اسداده    نصف سنوً

عد    -  ١٬٨٣٦٬٥٠٠   ٢٠٢١ يونيو أو 

        

    

        ٦٬٤٢٧٬٧٥٠  ١١٬٩٣٧٬٢٥٠  
  

ة مباشرة  امات ثانو ل ال ش خ سداد محدد و ا تـار س ل وك من الشق األول  سندات دائمة ل ـة ع رأس املال فقط) تتمثل الص وغ مضمونة (ذات أولو

ي، و / ناسداك د ي املا وك من الشق األول  بورصة إيرلندا وسوق د ـة. تم إدراج الص ام وشروط اتفاقية املضار ا للبنك مع مراعاة أح حق للبنك املطالبة 

خ  خ املطالبة األول" أو  أي تار عد ذلك التا سدادعد "تار اح  خضع ذلك لشروط محددة إلعادة السداد.أر خ و   ر
  

شطة العامة للبنك ك غ مقيد باأل ة مع البنك (املضارب) ع أساس مش وك من الشق األول باملضار ثمار صا املتحصالت من الص نفذ عن  يتم اس
ُ
ال ت

ة العـام. ق وعاء املضار   طر
  

الة، ال يجوز للُمصدر، حسب ما يقرره وحده، اختيار عدم ال ع  السداد. و تلك ا عت تلك الواقعة  و متوقع، وال  ة كما  اح مضار عات أر قيام بتوز

صدر عدم ال
ُ
ا إ املصدر. و حال اختيار امل ة ولكن يتم التنازل ع اح املضار اكم أر ، ال يقوم البـنك بـ (أ) إعالن أو سداد، أو  حال حدوث عدم السدادت

سداد أية أية  سداد ـاح، أو القيام  عات أو أر اح أو أي سدادتوز عات أو أر علن البنك أنه لن يقوم بتوز م العادية الصادرة عن البنك، كما  ات أخرى ع األس

قة مباشرة أو غ مباشر سداد م العادية الصادرة من قبله، أو (ب) شراء أو إلغاء أو تقليص أو االستحواذ بطر م العادية ال ات أخرى ع األس ة ع األسـ

ا البـنك.   يصدر
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 ٦٤

  

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

نة    ٢٦ م خز    احتياطيات أخرى وأس

نة      ١-٢٦ ز م ا ات  االحتياطيات األخرى وأس ر   ا

نة خالل ال ز م ا ن  فيما ي حركة االحتيـاطيات األخرى وأس يت ن املن ت سم  ٣١س   :٢٠١٩و ٢٠٢٠د

  

 االحتياطي

ي   القانو

االحتياطي 

  العام

  االحتياطي النظامي 

م  اطر االئتمان نة  عالوة أس م خز   اإلجما   أس

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

٢٠٢٠              

   ١١٬١١٢٬٩٦٣  )٣١٬٣١٦(     -   ٢٥٢٬٠٠٠   ٢٬٣٥٠٬٠٠٠   ٨٬٥٤٢٬٢٧٩  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد  

ل  تجزةتحو اح ا   )٢٥٢٬٠٠٠(  -  -  )٢٥٢٬٠٠٠(  -  -  إ األر

م    ٢٬٩٢٣٬٧٠٥  -   ٢٬٩٢٣٬٧٠٥  -  -  -  إصدار أس

ي ل إ االحتياطي القانو   -  -  )٢٬٩٢٣٬٧٠٥(  -  -   ٢٬٩٢٣٬٧٠٥  تحو

سم  ٣١الرصيد      ١٣٬٧٨٤٬٦٦٨  )٣١٬٣١٦(     -     -    ٢٬٣٥٠٬٠٠٠   ١١٬٤٦٥٬٩٨٤  ٢٠٢٠د
  

٢٠١٩              

   ١٠٬٨٦٠٬٩٦٣  )٣١٬٣١٦(     -     -   ٢٬٣٥٠٬٠٠٠   ٨٬٥٤٢٬٢٧٩  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد  

ل  تجزةتحو اح ا    ٢٥٢٬٠٠٠  -  -   ٢٥٢٬٠٠٠  -  -  إ األر

سم  ٣١الرصيد      ١١٬١١٢٬٩٦٣  )٣١٬٣١٦(     -   ٢٥٢٬٠٠٠   ٢٬٣٥٠٬٠٠٠   ٨٬٥٤٢٬٢٧٩  ٢٠١٩د
  

ي     ٢-٢٦   االحتياطي القانو

ية املتحدة رقم ( ٢٣٩طبًقا للمادة  ة لدولة اإلمارات العر ات التجار ل  ٢٠١٥) لسنة ٢من قانون الشر اح العائدة ١٠والنظام األسا للبنك، يجب تحو ٪ من األر

ذا االحتياطي مساو  ع إ أن يصبح رصيد  ي غ قابل للتوز ن إ احتياطي قانو م  لـللمسا
ً
ع إال ٥٠ا ذا االحتياطي غ قابل للتوز ٪ من رأس املال املدفوع. إن 

ا القانون.  االت ال ينص عل    ا
  

اطر االئتمان      ٣-٢٦   االحتياطي النظامي 

 للمتطلبات 
ً
ع يتم االحتفاظ به وفقا و احتياطي غ قابل للتوز اطر االئتمان  صصات العامةالنظامية إن االحتياطي النظامي    .شأن ا

  

ر املالية رقم  ية للبنوك لتنفيذ املعيار الدو إلعداد التقار ية املتحدة املركزي  املصرفالصادر عن  ٩وفًقا للمذكرة التوج في حالة ما إذا ف ،لدولة اإلمارات العر

ات  ان مخصص انخفاض القيمة املطلوب ية املتحدةلدولة اإلمارات الع املركزي  املصرفبموجب توج ايتجاوز مخصصات انخفاض القيمة ال تم  ر و  ت

ر املالية رقم وفق  ل ،٩املعيار الدو للتقار ن تحو ع. احتياطي مخاطر االئتمان التنظياملبلغ الزائد إ  يتع   غ القابلة للتوز
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

صص العام التنظي  ة بمخاطر االئتمان داتاملوجو ٪ من ١٫٥ -ا   ٢٬٥٨٧٬١١٠  ٣٬٠٧٤٬٠٠٥   املر
        

  ٢٬٣٣٥٬١١٠   ٢٬٤٤٨٬٨٦٢    ٢و  ١إجما خسارة االئتمان املتوقعة للمرحلة 

سائر االئتمانية املتوقعة  ٢و  ١عديل القيمة العادلة لالستحواذ واملرحلة  اا شأة مستحوذ عل   -   ٨٠٢٬٠٠٠    مل

  ٢٥٢٬٠٠٠  -   لتنظياحتياطي مخاطر االئتمان ا

  ٢٬٥٨٧٬١١٠  ٣٬٢٥٠٬٨٦٢    احتياطي مخاطر االئتمان التنظي
  

  االحتياطي العام      ٤-٢٦

معية العم ن خالل االجتماع السنوي ل م خضع ملوافقة املسا ات مجلس اإلدارة و ل إ حساب االحتياطي العام بناًء ع توج   ومية.يتم التحو
  

نة        ٥-٢٦ م خز   أس

ا تحتف نة عدد م خز موعة بأس  ( ١٣٫٦٣٣٫٤٧٧ظ ا
ً
ما ) بقيمة  ١٣٫٦٣٣٫٤٧٧: ٢٠١٩س

ً
ما م ( ٣١٫٣س م). ٣١٫٣: ٢٠١٩مليـون در   مليون در
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 ٦٥

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ثمارات     ٢٧   احتياطي القيمة العادلة لالس

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

  )٨٥٠٬٣٦٢(  ) ١٬١٧٤٬٦٩٨(    يناير  ١الرصيد  

ثمارات أخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صا    )٤١١٬١٤١(  )٣١٠٬٦٤٩(    خسائر القيمة العادلة الس

ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعاد اس تجزة عند اس اح ا ول إ األر   ٨٦٬٨٠٥  ٣٨٢٬٨٩٦    ا

سم  ٣١الرصيد     )١٬١٧٤٬٦٩٨(  )١٬١٠٢٬٤٥١(    د

        

ل العمالت      ٢٨   احتياطي تحو

ا الرسمية إ عمل ارجية من عمل ل نتائج وصا موجودات عمليات البنك ا ل العمالت املتعلق بتحو اف مباشرة باحتياطي تحو ة العرض للبنك (أي يتم االع

ي م اإلمارا ل العمالت.الدخل الشامل اآلخر) ضمن الدر اكمة ضمن احتياطي تحو تم بيان القيمة امل   ، و

  

حة    ٢٩ اح املدفوعة واملق عات األر   توز

ح  اح نقدية بواقع  مجلس اإلدارةاق عات أر م ٠٫٢٠توز م للس م  در خ الذي عقدخالل اجتماع اير ١٦ بتار   . ٢٠٢١ف
  

مون باعتماد و  ية   سدادقام املسا اح نقدية عن السنة املنتـ عات أر سم  ٣١توز م للس ٠٫٣٥بواقع  ٢٠١٩د م) خالل االجت ٢٫٥٢٩٫٥م (در ماع مليون در

خ  معية العمومية الذي عقد بتـار    .٢٠٢٠ مارس ١٥السنوي ل
  

داتال    ٣٠ امات الطارئة  تع   واالل

ا ل ع االل ندية القائمة والضمانات شتمل األدوات املالية املتعلقة بالتمو ل اإلسالمي واالعتمادات املس للوفاء بمتطلبات متعام  املصممةمات لتقديم التمو

موعة.   ا
  

امات  ذه االل ون ل ل إسالمي، وعادة ما ي امات التعاقدية لتقديم تمو ل اإلسالمي  االل امات املتعلقة بتقديم التمو اء صالحيةتتمثل االل خ ان ثابتة أو  توار

ا، فإن إجما املبالغ التعاقدية ال يمثل بالضرورة  سدادشروط إلغـاء وتتطلب  تتضمن اء صالحية االلتـزامات دون استخدام انية ان  إلم
ً
رسوم. ونظرا

سداد  موعة  ندية القائمة والضمانات تلزم ا ز العميل عن الوفاء ات نيابة عسداداالحتياجات النقدية املستقبلية. إن االعتمادات املس ن العمالء  حال 

نود العقد.   ب
  

داتفيما ي تحليل ال امات الطارئة كما   تع سم  ٣١واالل   : ٢٠١٩و ٢٠٢٠د

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

دات امات الطارئة: التع       واالل

   ١٢٬٩٣٧٬١٢٢   ١٣٬٣٦٢٬١٤٢   خطابات ضمان 

ندية     ١٬٥١٤٬٢٢٠   ١٬٤٨٠٬٥٣٢   اعتمادات مس

دات ة ع و يالت غ م    ١٨٬٧٢٨٬٤٧٨  ٢٦٬٠٠٤٬٣٢٨  س

داتإجما  امات الطارئة التع    ٣٣٬١٧٩٬٨٢٠  ٤٠٬٨٤٧٬٠٠٢  واالل
      

دات       األخرى: التع

دات    ٧١٥٬١٩٣  ١٬٠٩٠٬٩٨٦ مصروفات رأسمالية ع

داتإجما     ٧١٥٬١٩٣  ١٬٠٩٠٬٩٨٦  األخرى  التع

داتإجما  امات الطارئةواال التع    ٣٣٬٨٩٥٬٠١٣  ٤١٬٩٣٧٬٩٨٨  ل



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٦٦

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ة اإلسالمية      ٣١ ثمار لية واالس   اإليرادات من املعامالت التمو

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

ة اإل  ثمار لية واالس    ٨٬٩١٠٬٠٧٩   ٨٬٦٧٢٬٢٠٣  سالمية اإليرادات من املوجودات التمو

وك إسالمية  ثمارات  ص    ١٬٤٧٢٬١٢٦   ١٬٥٧١٬٨٦٠  اإليرادات من االس

   ٢٥٠٬٤٦٤   ٨٧٬٤٠٦  اإليرادات من املرابحات الدولية مع املصرف املركزي 

الة مع مؤسسات مالية  ع الو ة وودا ثمار ع االس    ٢٨٬٣٤٦   ١٣٬٨٣٧  اإليرادات من الودا

   ٦٢٬١٣٠  ٢٥٬٠٤٥  من املرابحات الدولية مع مؤسسات مالية  اإليرادات 

   ١٠٬٧٢٣٬١٤٥  ١٠٬٣٧٠٬٣٥١  اإلجما 
  

عد  ة  ثمار لية واالس بعدة البالغةيتم عرض اإليرادات من املوجودات التمو م ( ٦٫١ خصم اإليرادات املس م). خالل السنة  ٧٫٢: ٢٠١٩مليون در مليون در

ية   سم  ٣١املن موعة مبلغ  سددت، ٢٠٢٠د م ( ٣٧٫١ا تلفة.  ١٣٫٤: ٢٠١٩مليون در مات االجتماعية ا م) ألغراض املسا   مليون در

  

ية    ٣٢   إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجن

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

   ١٬٢٠٣٬٩١٥   ١٬١٧٦٬٤٦١  عموالت ورسوم 

ية     ١٢٨٬٥١٠   ٢٩٠٬٨٥٧  إيرادات صرف العمالت األجن

اح القيمة العادلة ملشتقات إسالمية    ٢٦٬١٢٧   ١٦٬٢٩٥  أر

   ١٢٤٬٠٥٤  ١٦٢٬٠٠٣  عموالت ورسـوم أخرى 

   ١٬٤٨٢٬٦٠٦  ١٬٦٤٥٬٦١٦  اإلجما 

  

ثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة  ٣٣   صا اإليرادات من اس

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

اح من  عات األر ثمارات إيرادات توز    ٦٥٬٧٦٠   ٥٠٬٢٧١  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مقاسةاس

سارة) ح / (ا ثمارات  الر ققة من اس سائر مقاسةا اح أو ا   )١٢٧(   ٣٩٠  بالقيمة العادلة من خالل األر

اح أو ا ثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل األر اح من اس عات األر     ٢٧  -  سائرإيرادات توز

   ٦٥٬٦٦٠  ٥٠٬٦٦١  اإلجما 

  

ر والبيع  ٣٤ ا للتطو تفظ    صا اإليرادات من العقارات ا

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

   ٤٦١٬٣٤٤   ٢٢٦٬٩٤٣    عائدات البيع 

لفة البيع  : ت
ً
  )٣٣٥٬٣٣٣(  )١٧٣٬٢٥٠(  ١-١٣  ناقصا

   ١٢٦٬٠١١  ٥٣٬٦٩٣    اإلجما 
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 ٦٧

  ول البيانات املالية املوحدة إيضاحات ح

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ة         ٣٥ ثمار   اإليرادات من عقارات اس
 

ة صا إيرادات اإليجار البالغ  ثمار م ٦٤٫٩يمثل الدخل من العقارات االس ا  ٨٠٫٣: ٢٠١٩( مليون در موعة من عقارا ا من قبل ا ف  م) املع مليون در

ثمار  ح بقيمة ،ةاالس م  ١٨٫٤ ر عض مليون در بعاد  ةمن اس ثمار   .العقارات االس
 

  إيرادات أخرى   ٣٦

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

وك إسـالمية ثمارات  ص بعاد اس ققة من اس اح ا    ٣٢٨٬٢٩٥   ٥٢٦٬٣٢٦    األر

   ٩٦٬٧٣٦   ٦٦٬٧٤٠    إيرادات خدمات، صا

اح من بيع  ات ومعداتصا األر    ١٤٥   ٥٬٤٩٨    ممتل

   ٥٠٨٬٤٤٧  ٣٢٠٬٠١٩    أخرى 

   ٩٣٣٬٦٢٣  ٩١٨٬٥٨٣    اإلجما 
  

م.  ٢٢٫٥شركة زميلة بمبلغ تتضمن أخرى خسارة من تخفيف   . ١-٢١طالع إيضاح رقم مليون در
 

اح    ٣٧ ن وحام الصكوك من األر   حصة املودع

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

ع اس ع ادخار من العمالء ودا ة وودا    ٦٢٣٬٧٨٦   ٨٣٢٬٥٢٦   ٤-١٨  ثمار

ة أخرى من البنوك والعمالء ثمار ع اس الة وودا ع و    ٣٬٣٢٦٬٦٩٨   ٢٬٢١٩٬٢٥١  ٢-٢١  ودا

وك مصدرة  وك من ص ام الص ققة  اح املستحقة/ ا    ٤٦٧٬٠٧٩  ٦١٩٬٨٤٩   ٢-٢١  األر

   ٤٬٤١٧٬٥٦٣  ٣٬٦٧١٬٦٢٦    اإلجما 

  

ن  م  ٣٨   صروفات املوظف

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

   ١٬٥٤١٬٥٤٩   ١٬٦٦٦٬٤٠١    رواتب وأجور وامتيازات أخرى 

دمة  اية ا ضات     ٤٥٬٣٣٤  ٣٣٬١٣١   ٣-٢١  عو

   ١٬٥٨٦٬٨٨٣  ١٬٦٩٩٬٥٣٢    اإلجما 

  

ة   ٣٩   املصروفات العمومية واإلدار

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

ي ومعدات مص    ٩٨٬٢٨٧   ١٣٣٬٦٣١    روفات صيانة مبا

ة    ١٠٦٬٧٠٣   ١٥٤٬٤٦٩    مصروفات إدار

شغيلية    ١٠٩٬٨٧٤   ١٠٤٬٢٤٨    مصروفات اإليجار من عقود اإلجارة ال

شغيليـة أخرى     ٣١٧٬٥٢٧  ٤٤٥٬٣٣٥    مصروفات 

   ٦٣٢٬٣٩١  ٨٣٧٬٦٨٣    اإلجما 
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 ٦٨

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية  للس سم  ٣١نة املن   ٢٠٢٠د

  

  صا خسائر انخفاض القيمة    ٤٠

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح  

م     م  ألف در   ألف در

        املوجودات املالية

ـة اإلسالمية  ثمار لية واالس مل للموجودات التمو صص ا   ٢٬٠٩٥٬٢٩٧   ٤٬٣٦٤٬٧٥٧  ٣-٩  ا

ة اإل  ثمار لية االس رر للموجودات التمو صص ا   )٤٣٤٬٥٢٢(  )٥٥٥٬٣٦٣(  ٣-٩  سالمية ا

مل للموجودات األخرى  صص ا   ٧٤٬٨٨٦   ٢٠٥٬٨٢٨    صا ا

ف انخفاض القيمة للموجودات األخرى، بالصا   ١٬٧٣٥٬٦٦١   ٤٬٠١٥٬٢٢٢    مصار

        

        موجودات غ مالية

ثمارات ف انخفاض القيمة لالس    ٢٧٬٨٤٠   ٤٦١٬١٢٥    مصار

ف انخفاض القيمة ات واملعدات مصار   -   ٧٥٬٣٤٢    للممتل

ف انخفاض القيمة للموجودات األخرى، بالصا   ٢٧٬٨٤٠   ٥٣٦٬٤٦٧    مصار

ف انخفاض القيمة، بالصا   ١٬٧٦٣٬٥٠١  ٤٬٥٥١٬٦٨٩    مجموع مصار

  

فضة   ٤١ م األساسية وا حية الس   ر

اح السنة  فضة من خالل تقسيم أر م األساسية وا حية الس ساب ر اح العائدة تم اح افآت أعضاء مجلس اإلدارة واألر عد خصم م ي البنك  العائدة إ مال

: م القائمة خالل السنة كما ي وك من الشق األول ع املتوسط املر لعدد األس   إ حام الص
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

ي البنك   اح السنة العائدة إ مال    ٥٬٠١٤٬٣٩١   ٣٬٢٩٣٬٨٢٠    أر

وك من الشق األول  ح العائد إ حام الص   )٤٤٨٬٧٩٥(  )٥٣٤٬٨٧٧(    الر

افآت أعضاء مجلس اإلدارة    )٢٠٬٠٠٠(  )٢٠٬٠٠٠(    م

    ٤٬٧٤٤٬٥٩٦  ٢٬٧٣٨٬٩٤٣   

م القائمة خالل السنة (ألف)     ٦٬٥٧٥٬٩٥٢  ٧٬٢٢٧٬١١١    املتوسط املر لعدد األس

م  فضة (در م األساسية وا حية الس م) ر    ٠٫٦٩  ٠٫٣٨    للس
  

ا  االعتبـ ب وضع م األساسية حيث لم يصدر البنك أي أدوات مالية ي حية الس فضة ر م ا حية الس عادل ر ر،  خ التقر حية كما  تـار ساب ر ار عند اح

فضة. م ا   الس
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 ٦٩

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

عادله   ٤٢   النقد وما 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح   

م     م  ألف در   ألف در

ة     ٢١٬٢٦٨٬٤٩٥   ٢٩٬٢٠٥٬٥٨٨  ١-٧  النقد واألرصدة لدى البنوك املركز

   ٦٬٢٤٨٬١٧٣   ٦٬٤٤٨٬٥٩١  ١-٨  املستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

  )٩٬١٤٦٬٧٤٧(  )١٣٬٤٩٦٬٠٧٨(  ١-١٩  املستحق إ بنوك ومؤسسات مالية 

    ١٨٬٣٦٩٬٩٢١  ٢٢٬١٥٨٬١٠١   

ع لدى بنوك ومؤسسات مالية  : األرصدة والودا
ً
خ استحقاق أصلية ألك من بناقصا ر ٣توار   )٤٩٬٩٢٤(  -    أش

ا ألك من  خ استحقاق : املبالغ املستحقة إ بنوك ومؤسسات مالية تمتد توار
ً
ر ٣زائدا   ٣٬٩٠٩٬٧١٢  ١١٬٧٢٥٬٦٥٩    أش

سم  ٣١الرصيد     ٢٢٬٢٢٩٬٧٠٩  ٣٣٬٨٨٣٬٧٦٠    د

  

  املعامالت مع األطراف ذات العالقة         ٤٣

ة األطراف ذات العالقة         ١-٤٣   و

ان ألحد األطراف القدرة ع السيطرة أو التأث ع الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات املالية أو ا ذات عالقة إذا  شغيلية.  عت األطراف أ   ال
  

م البنك معامالت مع   ي
ً
م ضمن سياق األعمال االعتيادية وفقا ات ذات العالقة  ات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وا ن والشر م املسا

ن األطراف املعنية.   ا ب   للشروط املتفق عل
  

عة، وال  اته التا ن البنك وشر ذا اإليضاح. يفعند توحيد البيانات املالية ولم أطراف ذات عالقة للبنك،  عدتم حذف األرصدة واملعامالت ب ا     ع

  

سيون          ٢-٤٣ مون الرئ   املسا

سم  ٣١عد أك مسا البنك كما   ثمارات،  ٢٠٢٠د ي لالس ا   مؤسسة د م ي.شركة أك مسا ومة د   ح

  

امة           ٣-٤٣   األرصدة واملعامالت ال

سبة املوجود شآت  فيما ي  ثمارات، بخالف ما تم اإلفصاح عنه بصورة فردية. تتمثل تلك امل ي لالس عة ملؤسسة د شآت التا ات املتنوعة لدى امل ات واملطلو

 لشروط 
ً
ن البنك وفقا ا و افة املعامالت املالية بي ة تدار بصورة مستقلة، وتتم  شآت تجار ة بحتةم   .تجار

  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    ٪  ٪  

ة اإلسالمية املوجودا ثمار لية واالس    ٧٫٠   ٩٫١    ت التمو

ن ع املتعامل    ٧٫٥   ٨٫٩     ودا

   ١٢٫٠     -    املستحق إ بنوك ومؤسسات مالية 

   ٤١٫١     -    املستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

  

ضات كبار موظفي اإلدارة            ٤-٤٣   عو

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

   ٨٤٬٣٣١  ٨٦٫٠٩٠    متيازات األخرى الرواتب واال 

ن   دمة للموظف اية ا ضات     ١٬٧٥٠  ٩٨٦    عو
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 ٧٠

  

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

  (تتمة) املعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٤٣

  األرصدة املتعلقة باألطراف ذات العالقة  ٥-٤٣

ذه البيانات املالية املوحدة:فيما ي األرصدة ال   امة لدى األطراف ذات العالقة املدرجة  
  

  

مون  املسا

سيون    الرئ

أعضاء مجلس اإلدارة 

  وكبار موظفي اإلدارة 

ات الزميلة  الشر

كة    اإلجما   واالئتالفات املش

م   م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

٢٠٢٠          

لية واال  ة اإلسالميةاملوجودات التمو ثمار     ١٬٩٠٥٬١٦٥    ١٬٣٦٣    ٥١٬٩٠٢    ١٬٨٥١٬٩٠٠   س

وك إسالمية  ثمار  ص     ١٥٧٬٧٤٧      -      -    ١٥٧٬٧٤٧   االس

ن ع املتعامل     ٢٬٢٩٣٬٤٢٦    ٧٬٨٤٧    ١٨٣٬٩٣٥    ٢٬١٠٢٬٦٤٤    ودا

داتال امات الطارئة  تع    ١٬١٨٦    ١٬١٨٦      -      -   واالل

ة اإلسالمية  اإليرادات من ثمار لية واالس    ٤٥٬٥٨٣    ١٣١    ٢٬١٩٤    ٤٣٬٢٥٨   املوجودات التمو

اح  ن من األر    ٣٧٬٠٧٠      -    ٢٬٦٣٦    ٣٤٬٤٣٤   حصة املودع

وك إسالمية ثمار  ص    ١٢٬٩٣٠      -      -    ١٢٬٩٣٠   اإليرادات من االس
          

٢٠١٩          

ة ا ثمار لية واالس     ١٬٦٩٠٬٦٠٧   ٢٬٧٥٠   ٥٠٬٢١٥   ١٬٦٣٧٬٦٤٢  إلسالميةاملوجودات التمو

وك إسالمية  ثمار  ص    ٥٥٦٬٦٠٧     -     -   ٥٥٦٬٦٠٧  االس

ن ع املتعامل    ٢٬٢٩٠٬٠٥٥   ١٢٬٠٨٦   ١٩٦٬٦٨٩   ٢٬٠٨١٬٢٨٠   ودا

داتال امات الطارئة  تع    ١٬١٨٦   ١٬١٨٦     -     -  واالل

لية واالس ة اإلسالمية اإليرادات من املوجودات التمو    ٦٥٬٧٨٨   ٢٣٥   ٢٬٣٩٢   ٦٣٬١٦١  ثمار

اح  ن من األر    ٩٣٬٦٩٠   ١   ٦٬٢٠٣   ٨٧٬٤٨٦  حصة املودع

وك إسالمية ثمار  ص    ٢٧٬٣١٦     -     -   ٢٧٬٣١٦  اإليرادات من االس
  

ة اإلسالمي ثمار ـلية واالس اف بأي مخصصات النخفاض القيمة مقابل املوجودات التمو داتة املقدمة إ أطراف ذات عالقة أو اللم يتم االع امات  تع واالل

ن   يت ن املن ت سم  ٣١الطارئة املصدرة لصا أطراف ذات عالقة خالل الس   . ٢٠١٩و ٢٠٢٠د



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٧١

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

  املعلومات حول القطاعات         ٤٤

  طاعات املعلنةالق  ١-٤٤

سية  ة الرئ ل منتظم من قبل ا ش ا  موعة ال تتم مراجع ونات ا ر الداخلية حول م ف القطاعات املعلنة ع أساس التقار عر املسؤولة عن اتخاذ يتم 

دف تخصيص املوارد للقطاع وتقييم أدائه. موعة  شغيلية لدى ا   القرارات ال
  

:  يتم تقسيم القطاعات املعلنة سية كما ي موعة إ خمسة قطاعات رئ   لدى ا
  

دمات املصرفية لألفراد: - ل رئ   قطاع ا ش نيتو  ع املتعامل ل  ودا ل امل الكية والسلم وتمو من األفراد وتقديم املرابحات االس

دار  ة و دمات املصرفية املم ل األموال وا يالت تحو س طاقات االئتمان و وات.واإلجارة و   ة ال
    

ات: - دمات املصرفية للشر دارة   قطاع ا ة و ار سابات ا ع وا يالت االئتمانية األخرى والودا س ل وال يالت التمو س ل رئ  ش يتو 

ات واملؤسسات. اطر للعمالء من الشر   النقد ومنتجات إدارة ا
    

نة: - ز ل رئ إدارة مخاطر السيو   قطاع ا ش قدم يتو  ا البنك بصورة عامة و لة ومخاطر السوق ال يتعرض ل

خصص  وك اإلسالمية لدى البنك و  بإدارة الص
ً
نة أيضا ز نة للعمالء. كما يقوم قطاع ا ز خدمات ا

ورة أعاله. اطر املذ   أدوات مالية إلدارة ا
    

ر العقاري: - ثمارات العقا  قطاع التطو ر العقاري واالس عة.يتو التطو ات التا ة األخرى للشر   ر
    

ة.  أخرى: - ثمار دمات املصرفية االس ورة أعاله بما  ذلك ا سية املذ دمات الرئ   خدمات أخرى بخالف ا
  

ية للمجموعة. اس ورة أعاله  نفس السياسات ا ية للقطاعات املعلنة املذ اس غي  القطاعات ا إن السياسات ا ناك أي  ر لم يكن  لواردة  التقر

يجة االستحواذ ع    .بنك نور ن

  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٧٢

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

    (تتمة)املعلومات حول القطاعات   ٤٤

حية القطاعات   ٢-٤٤   ر

ات  عض املعلومات حول املوجودات واملطلو سائر و اح أو ا دول التا األر ية  عرض ا موعة للسنة املن :   ٣١فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى ا سم   د
  

دمات املصرفية لألفراد     ات  ا دمات املصرفية للشر نة            ا ز ر العقاري       ا   اإلجما             أخرى              التطو

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

                          

شغيلية    ٩٬٢٦٦٬٧٩٢   ٩٬٤٧٠٬٧٠٥   ١٬١٢٧٬٥٩٦   ٦٠٧٬٥٣٠   ٢٥٢٬٨١٨   ١٩٣٬٧٩٣   ٩٦٨٬٥١٠   ١٬٥٥٧٬١٨٥   ٣٬٤٢٧٬٦٨٢   ٣٬٢٠٢٬٢١٥   ٣٬٤٩٠٬١٨٦   ٣٬٩٠٩٬٩٨٢  صا اإليرادات ال

شغيلية    )٢٬٣٥٨٬٤١٤(  )٢٬٧٢٧٬٩٢٠(  )٥٠٧٬٩٧٥(  )٥٣١٬٦١٧(  )١٦٤٬٩٢٨(  )١٨٦٬٩٣٨(  )٩٦٬٩٣٩(  )١٣١٬٣٨٢(  )٤٧٢٬٣٩٢(  )٥٨٥٬٤٩٧(  )١٬١١٦٬١٨٠(  )١٬٢٩٢٬٤٨٦(  املصروفات ال

شغيلية    ٦٬٩٠٨٬٣٧٨   ٦٬٧٤٢٬٧٨٥   ٦١٩٬٦٢١   ٧٥٬٩١٣   ٨٧٬٨٩٠   ٦٬٨٥٥   ٨٧١٬٥٧١   ١٬٤٢٥٬٨٠٣   ٢٬٩٥٥٬٢٩٠   ٢٬٦١٦٬٧١٨   ٢٬٣٧٤٬٠٠٦   ٢٬٦١٧٬٤٩٦  صا اإليرادات ال

ف    )١٬٧٦٣٬٥٠١(  )٤٬٥٥١٬٦٨٩(                      ، بالصاانخفاض القيمةمصار

ح من صفقة شراء   -   ١٬٠١٤٬٦٥٤                      الر

بة الدخل  اح قبل ضر    ٥٬١٤٤٬٨٧٧   ٣٬٢٠٥٬٧٥٠                      األر

بة الد   )٤٢٬٢٦٦(  )٤٦٬٠٦٣(                      خلمصروفات ضر

اح السنة      ٥٬١٠٢٬٦١١    ٣٬١٥٩٬٦٨٧                      أر

                          

       

  املركز املا للقطاعات  ٣-٤٤

موعة:   ات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى ا دول التا املوجودات واملطلو   عرض ا

  
دمات املصرفية لألفراد     دمات املصرفية  ا ات ا نة             للشر ز ر العقاري        ا   اإلجما              أخرى               التطو

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م ألف د  ألف در م   ر   ألف در

                          

  ٢٣١٬٧٩٥٬٦٣٤    ٢٨٩٬٥٥٦٬٤٥٣  ٣٨٬٥٥١٬٥٠٣    ٤٩٬٤٥٢٬٨٧١  ٦٬٠٠٩٬٩٣٢    ٥٬٤٧٧٬٧٣١  ٣٥٬٩٦٧٬٣٧٦   ٣٩٬٤٠٨٬٠٥٠  ١١٢٬٥٠١٬٩٥٩   ١٤٥٬٧٢٨٬١١٦  ٣٨٬٧٦٤٬٨٦٤    ٤٩٬٤٨٩٬٦٨٥  موجودات القطاعات 

ات القطاعات     ١٩٧٬٠٦٣٬٥٦٣   ٢٤٦٬٤٢٦٬٠٧٨   ٢٧٬٨٩٠٬٠٢١   ٣٥٬٩٢٧٬٨٤٣   ١٬٢١٤٬٦٠٢   ١٬٠٧٢٬١٢٥   ١٬١٢٠٬٢٧٥   ٣٬٠٤٣٬٥٩١   ٩٣٬٨٦٤٬٤١٣   ١١٥٬٤٢٩٬٧٤٤   ٧٢٬٩٧٤٬٢٥٢    ٩٠٬٩٥٢٬٧٧٥  مطلو

  

   



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٧٣

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

    (تتمة)املعلومات حول القطاعات   ٤٤

افية    ٤-٤٤ غر   املعلومات ا

ية املتحدة وتمثل بالرغم من اعتماد إ ن: دولة اإلمارات العر ن جغرافي عمل ضمن سوق موعة  ل رئ ع قطاعات األعمال، إال أن ا ش موعة  دارة ا

. ية املتحدة وتمثل السوق الدو ، وخارج دولة اإلمارات العر   السوق ا
  

ن ارجي ع إجما اإليرادات من العمالء ا ـدول التا توز ن   يو ا يت ن املن ت شغيـلية للس سم  ٣١للمجموعة بناًء ع موقع املراكز ال  ٢٠٢٠د

  :٢٠١٩و

  إجما اإليرادات من    

ن ارجي   العمالء ا

      ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م       م  ألف در   ألف در

ية املتـحدة    ١٢٬٩٣٩٬٠٦٠  ١٢٬٤٤٧٬٨٦٧      داخل اإلمارات العر

ية املتـحدة    ٧٤٥٬٢٩٥  ٦٩٤٬٤٦٤      خارج اإلمارات العر

   ١٣٬٦٨٤٬٣٥٥  ١٣٬١٤٢٬٣٣١      اإلجما 
  

عة والزميلة. ا التا ا شغيلية للمجموعة وشر ن إ مواقع املراكز ال ارجي غرا إلجما اإليرادات من العمالء ا ند التحليل ا   س
  

ن  دمات األسـاسية  اإليضاح   حول البيـانات املاليـة املـوحدة. ٣٦و ٣١يتم اإلفصاح عن اإليرادات من املنتجات وا
  

  األدوات املالية املشتقة اإلسالمية   ٤٥

  القيم العادلة لألدوات املالية املشتقة اإلسالمية  ١-٤٥

عادل القيم السوقية، باإلضافة للقيم  دول أدناه القيم العادلة املوجبة والسالبة لألدوات املالية املشتقة اإلسالمية، ال  ا حسب االسميو ا ية ال تم تحليل

و األ  خ االستحقاق. تتمثل القيمة االسمية  قيمة األصل املع املتعلق باألداة املشتقة اإلسالمية، السعر أو املؤشر املرج و ات  تقاسساس الذي بموجبه تار التغ

م املعامالت القائمة   ش القيم االسمية إ   ع مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. قيمة املشتقات اإلسالمية. 
ً
  اية السنة وال تمثل مؤشرا

  

خ االستحقاق                 القيم االسمية حسب املدة ح تار

  

  املوجبة القيمة العادلة

 القيمة العادلة

ر  ٣خالل   االسمية  إجما القيمة  السالبة    أش

ر  ٣أك من    أش

  إ سنة

  أك من سنة 

  سنوات   ٣إ 

 ٣ن أك م

 ٥سنوات إ 

  سنوات  

  أك من 

  سنوات ٥

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

٢٠٢٠                  

ا للمتاجرة: تفظ                    املشتقات اإلسالمية ا

دات أحادية لشراء/ بيع عمالت      -      -      -   ٩٬٣٥٠٬١٦٤    ٣٬٤٨٦٬٣٠٩    ١٢٬٨٣٦٬٤٧٣    ٣٠٩٬٤٣٠    ٤٠٥٬٤٤٧   ع

ح إسالمي بات خيارات معدل ر    ٤١٬٩٨٤٬١٧٨    ١٠٬٥٨٣٬٠٦٨    ١٣٬٠١٣٬٩١١    ٢٬٤٤٠٬٤٤٦    ٢٬٧٥٠    ٦٨٬٠٢٤٬٣٥٣    ١٬٣٨٨٬٨٧٩    ١٬٤٧٦٬٨١٨   ترت

     -      -    ١١٧٬٥٣٦    ٢١١٬١٧٤    ٢٠٨٬٨٧٧    ٥٣٧٬٥٨٧    ٦٬١٠٨    ٦٬٢٦٩   عقود خيارات إسالمية لشراء/ بيع العمالت

   ٤١٬٩٨٤٬١٧٨    ١٠٬٥٨٣٬٠٦٨    ١٣٬١٣١٬٤٤٧    ١٢٬٠٠١٬٧٨٤    ٣٬٦٩٧٬٩٣٦    ٨١٬٣٩٨٬٤١٣    ١٬٧٠٤٬٤١٧    ١٬٨٨٨٬٥٣٤   اإلجما 

                  

٢٠١٩                  

ا للمتاجرة: تفظ                    املشتقات اإلسالمية ا

دات أحادية لشراء/ بيع عمالت      -     -     -   ٦٬٣٥٦٬٤٨٤   ٤٬٧٨٩٬٢٦٩   ١١٬١٤٥٬٧٥٣   ٩٣٬٢٤٢   ٩٢٬٩٦٦  ع

ح إسالمي بات خيارات معدل ر    ٢٥٬٧٢٠٬١٥١   ١٦٬٧٤٧٬٩٥٠   ١٠٬٨٧٧٬٨٣٨   ٣٬٦٠١٬٣٥٥   ١٬٤٠٦٬٣٠٥   ٥٨٬٣٥٣٬٥٩٩   ٦٤٩٬٠٦٠   ٧٦٢٬٥٥١  ترت

     -     -     -   ٥٬٤٩٨     -   ٥٬٤٩٨   ٦٢٩   ٦٢٩  عقود خيارات إسالمية لشراء/ بيع العمالت

   ٢٥٬٧٢٠٬١٥١   ١٦٬٧٤٧٬٩٥٠   ١٠٬٨٧٧٬٨٣٨   ٩٬٩٦٣٬٣٣٧   ٦٬١٩٥٬٥٧٤   ٦٩٬٥٠٤٬٨٥٠   ٧٤٢٬٩٣١   ٨٥٦٬١٤٦  اإلجما 

  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٧٤

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

   (تتمة)األدوات املالية املشتقة اإلسالمية   ٤٥

  أنواع األدوات املشتقة اإلسالمية      ٢-٤٥

د   ١-٢-٤٥   ات أحادية لشراء/ بيع عمالتع

خ محدد  املستقبل. يتم تنفيذ املع سعر وتار دات إما لشراء أو بيع عملة معينة  ع دات األحادية لشراء/ بيع العمالت   خ تتمثل التع امالت الفعلية  تار

سليم (م ن األطراف املعنية، و د خالل مبادلة العروض بالشراء/ البيع والقبوالت ب ل فوري.التع ش ن األطراف املعنية    بادلة) العمالت ذات الصلة ب

  

  عقود املقايضة اإلسالمية    ٢-٢-٤٥

ام الشر  ألح
ً
ل طرف لصا الطرف اآلخر لشراء سلعة محددة وفقا د) الذي يصدره  عة اإلسالمية عتمد عقود املقايضة اإلسالمية ع مبدأ الوعد (التع

خ محدد  ا ا إالسعر محدد  تار ن الوعدين، وال ال ينفذ بموج د  ملستقبل ( حال توافر شروط محددة وال تختلف ب د ع ع ما). وتمثل  واحد م

ح ومقايضة العمالت. فيما يت ل املقايضة اإلسالمية يتألف من مقايضة معدل الر ي دات أحادية بالشراء. إن  ع علق باملقايضة مشروط لشراء سلع من خالل 

بادل اإلس  ب
ً
ح، تقوم األطراف املتقابلة عادة ة من خالل إبرام اتفاقية شراء/بيع سلع بموجب "اتفاقية بيع سدادالمية ملعدالت الر ح الثابتة واملتغ ات معدل الر

عملة واحدة. أما فيما يتعلق باملقايضة اإلسالمية للعمالت يتم تبادل  ح الثابتة واملتغسدادبنظام املرابحة"  لفة السلع ذات الصلة ات الر ة باإلضافة إ ت

  عمالٍت مختلفة من خالل إبرام اتفاقية شراء/بيع سلع بموجب "اتفاقية بيع بنظام املرابحة". 

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٧٥

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ات املالية              ٤٦   املوجودات واملطلو

يف ا  ١-٤٦   ألدوات املالية            تص

ة كما   ا الدفتـر ات املالية وقيم ل فئة من املوجودات واملطلو موعة ل يف ا دول التا تص سم  ٣١يو ا   :٢٠١٩و ٢٠٢٠د
  

  

من  القيمة العادلة

الدخل الشامل خالل 

  اآلخر

  القيمة العادلة

سائر  اح أو ا لفة املطفأة   من خالل األر ية القيم  الت   ة الدف

م   ٢٠٢٠ م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

          املوجودات املالية 

ة    ٢٩٬٢٠٥٬٥٨٨    ٢٩٬٢٠٥٬٥٨٨      -      -   نقد وأرصدة لدى البنوك املركز

   ٦٬٤٤٨٬٥٩١    ٦٬٤٤٨٬٥٩١      -      -   املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

ة إسال  ثمار لية واس    ١٩٦٬٦٨٩٬٠٣١    ١٩٦٬٦٨٩٬٠٣١      -      -   مية، صاموجودات تمو

وك إسالمية  ثمار  ص    ٣٥٬٣٥٤٬٩١٥    ٣٤٬٣٢١٬١٠٦      -    ١٬٠٣٣٬٨٠٩   االس

ثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة    ١٬١١٠٬٩٦٢      -      -    ١٬١١٠٬٩٦٢   اس

   ٩٬٤١٣٬١٥١    ٧٬٥٢٤٬٦١٧    ١٬٨٨٨٬٥٣٤      -   ذمم مدينة وموجودات أخرى 

   ٢٧٨٬٢٢٢٬٢٣٨    ٢٧٤٬١٨٨٬٩٣٣    ١٬٨٨٨٬٥٣٤    ٢٬١٤٤٬٧٧١   

          

ات املالية           املطلو

ن ع املتعامل    ٢٠٥٬٩٢٥٬٢١٨    ٢٠٥٬٩٢٥٬٢١٨      -      -   ودا

   ١٣٬٤٩٦٬٠٧٨    ١٣٬٤٩٦٬٠٧٨      -      -   املستحق إ البنوك واملؤسسات املالية 

وك مصدرة     ١٨٬٧٤٤٬١٣١    ١٨٬٧٤٤٬١٣١      -      -   ص

ات أخرى     ٨٬٠٩٤٬٤٠٩    ٦٬٣٨٩٬٩٩٢    ١٬٧٠٤٬٤١٧      -   ذمم دائنة ومطلو

   -      ٢٤٦٬٢٥٩٬٨٣٦    ٢٤٤٬٥٥٥٬٤١٩    ١٬٧٠٤٬٤١٧   
          

٢٠١٩          

          املوجودات املالية 

ة    ٢١٬٢٦٨٬٤٩٥   ٢١٬٢٦٨٬٤٩٥     -     -  نقد وأرصدة لدى البنوك املركز

   ٦٬٢٤٨٬١٧٣   ٦٬٢٤٨٬١٧٣     -     -  لبنوك واملؤسسات املاليةاملستحق من ا

ة إسالمية، صا ثمار لية واس   ١٥٠٬٩١٣٬٤٢٨  ١٥٠٬٩١٣٬٤٢٨     -     -  موجودات تمو

وك إسالمية ثمار  ص    ٣٣٬٢٤٣٬٨٥٨   ٣٣٬٢٤٣٬٨٥٨     -     -  اس

ثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة    ١٬٢٦٦٬٢٣٥     -   ٢٠   ١٬٢٦٦٬٢١٥  اس

  ٨٬٦٧١٬٠١٩  ٧٬٨١٤٬٨٧٣   ٨٥٦٬١٤٦     -  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

  ٢٢١٬٦١١٬٢٠٨  ٢١٩٬٤٨٨٬٨٢٧   ٨٥٦٬١٦٦   ١٬٢٦٦٬٢١٥  

          

ات املالية           املطلو

ن ع املتعامل    ١٦٤٬٤١٨٬٤١٧   ١٦٤٬٤١٨٬٤١٧     -     -  ودا

   ٩٬١٤٦٬٧٤٧   ٩٬١٤٦٬٧٤٧     -     -  املستحق إ البنوك واملؤسسات املالية 

وك مصدرة     ١٤٬٨٥١٬٩٤٥   ١٤٬٨٥١٬٩٤٥     -     -  ص

ات أخرى     ٨٬٥٠٦٬١٤٠   ٧٬٧٦٣٬٢٠٩  ٧٤٢٬٩٣١     -  ذمم دائنة ومطلو

  -     ١٩٦٬٩٢٣٬٢٤٩   ١٩٦٬١٨٠٬٣١٨  ٧٤٢٬٩٣١   

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٧٦

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ات     ٤٦                (تتمة)املالية املوجودات واملطلو

  القيمة العادلة لألدوات املالية                ٢-٤٦

تلفة. ات املالية ا موعة للقيمة العادلة للموجودات واملطلو ذا اإليضاح معلومات حول كيفية تحديد ا   يقدم 

  

ات املالية للمجموعة         ١-٢-٤٦         القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلو

ذه البيانات املالية املوحدة، بالقيمة  ا العادلة   ات املالية للمجموعة، املدرجة بقيم افة املوجودات املالية واملطلو ر. يتم قياس  ل فتـرة تقر اية  العادلة  

: ات املالية كما يـ   يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلو

 ند القيمة العادل ثمارات األخرى املدرجة ال يس افة االس القيمة العادلة من خالل  مقاسةة ل سائر و اح أو ا الدخل بالقيمة العادلة من خالل األر

شط (غ معدلة)؛١١(اإليضاح  الشامل اآلخر   ) إ أسعار مدرجة  سـوق 

 ثمارات األخرى غ املسعرة ال تم قي ميع االس ند القيمة العادلة  ل أسا إ س ش ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  اس

قة تقييم صا امل ندة إ السوق وال تتضمن مدخالت بديلة قابلة للمقارنة  وجوداتاملدخالت غ القابلة للرصد مثل طر وتقنيات التقييم املس

موعة أن صا قيمة املوجودات ديثة. قررت ا ر ؛  ومعامالت السوق ا ة التقر اية ف ا يمثل القيمة العادلة    املبلغ ع

  دات األحاو عة والتع ام الشر ح بما يتوافق مع أح افة األدوات املالية املشتقة اإلسالمية (مقايضة معدالت الر ند القيمة العادلة ل دية لشراء / س

الية للتدفقات النقدية املست ساب القيمة ا ح لبيع عمالت) إ اح تم تقدير التدفقات النقدية املستقبلية بناًء ع معدالت الر قبلية املقدرة. و

ددة   داتاآلجلة (ا اح التع ر) وأر ل فتـرة تقر اية  وظ و / أو أسعار الصرف اآلجلة   ) و / أو أسعار صرف العمالت (من منح العائد امل

ية ع  داتالعقد (املب ددة  ) و/أو األسعار التع داتاآلجلة (ا تلفة.التع اطر االئتمان لألطراف املقابلة ا الية  عكس القيمة ا   ) بمعدل 
  

مية املدخالت املستخدمة  إجراء  عكس أ موعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام املتدرج التا للقيمة العادلة الذي    ذه القياسات:تقوم ا
  

شطة ألداة مطابقة. : املدخال ١املستوى    ت ال تمثل أسعار السوق املدرجة (غ املعدلة)  أسواق 
  

األسعار) أو بصورة غ مباشرة (أي مس٢املستوى  وظة، إما بصورة مباشرة (أي  ون م تمدة من : مدخالت بخالف األسعار املدرجة  املستوى األول، وال ت

ذه الفئة ع األدوات  شتمل  شطة ألدوات مماثلة، واألسعار املدرجة ألدوات مطابقة األسعار).  ا باستخدام: أسعار السوق املدرجة  أسواق  ال يتم تقييم

وظة بصورة مباشرة أو غ مباشرة من  امة م ون جميع املدخالت ال ؛ أو أساليب تقييم أخرى حيث ت
ً
شاطا عت أقل    البيانات السوقية.أو مماثلة  أسواق 

  

وظة و٣وى املست ا أساليب التقييم ع مدخالت ال ترتكز ع بيانات م شتمل ف ذه الفئة ع جميع األدوات ال  شتمل  وظة.  ون : مدخالت غ م

ا بناًء ع األسعار املدرجة  ذه الفئة ع األدوات ال يتم تقييم شتمل  وظ ع تقييم األداة.  وظة تأث م ون للمدخالت غ امل ألدوات مماثلة بحيث ت

ن األدوات. ة لتعكس الفروق ب وظة مطلو امة غ امل اضات ال   التعديالت واالف



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٧٧

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ات املالية     ٤٦                (تتمة)املوجودات واملطلو

  (تتمة)الية القيمة العادلة لألدوات امل    ٢-٤٦

ات املالية للمجموعة   ١- ٢-٤٦   (تتمة)القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلو

 للنظام املتدرج للقيمة العادلة:
ً
ن أدناه القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة وفقا دول املب ص ا   ي

  اإلجما  ٣املستوى   ٢املستوى   ١املستوى   ٢٠٢٠

م   م  ألف در مأل  ألف در م  ف در   ألف در

ثمارات سائر اس اح أو ا           مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األر

  -  -  -  -  أدوات حقوق ملكية مدرجة   

          

ثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل             الدخل الشامل اآلخر اس

   ١٬٢٢٧٬٤٧٦     -     -   ١٬٢٢٧٬٤٧٦  أدوات مدرجة   

   ٩١٧٬٢٩٥   ٩١٧٬٢٩٥  -  -  أدوات غ مدرجة   
          

          موجودات أخرى 

  ١٬٨٨٨٬٥٣٤  -  ١٬٨٨٨٬٥٣٤  -  موجودات مشتقة إسالمية 

          

  ٤٬٠٣٣٬٣٠٥  ٩١٧٬٢٩٥  ١٬٨٨٨٬٥٣٤  ١٬٢٢٧٬٤٧٦  املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة
          

ات أخرى            مطلو

ات إسالمية مشتقة   ١٬٧٠٤٬٤١٧  -  ١٬٧٠٤٬٤١٧  -  مطلو
  

  

  اإلجما  ٣املستوى   ٢املستوى   ١املستوى   ٢٠٢٠

م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

سائر اح أو ا ثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األر           اس

   ٢٠     -     -   ٢٠  أدوات حقوق ملكية مدرجة   

          

ثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل             الدخل الشامل اآلخر اس

   ٥٥٢٬٨٥٢     -     -   ٥٥٢٬٨٥٢  أدوات مدرجة   

   ٧١٣٬٣٦٣   ٧١٣٬٣٦٣  -  -  أدوات غ مدرجة   
          

          موجودات أخرى 

   ٨٥٦٬١٤٦     -   ٨٥٦٬١٤٦     -  موجودات مشتقة إسالمية 

          

   ٢٬١٢٢٬٣٦١   ٧١٣٬٣٦٣   ٨٥٦٬١٤٦   ٥٥٢٬٨٥٢  املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة
          

ات أخرى            مطلو

ات إسالمية مشتقة    ٧٤٢٬٩٣١     -   ٧٤٢٬٩٣١     -  مطلو
  

  

ات  ن املستو الت ب ناك تحو ية   ٣و  ٢و  ١لم تكن  سم  ٣١خالل السنوات املن   .٢٠١٩و  ٢٠٢٠د



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٧٨

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

ات املالية  املوجودات    ٤٦                (تتمة)واملطلو

  الدخل الشامل اآلخرخالل  للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من ٣مطابقة قياس القيمة العادلة للمستوى   ٢-٢-٤٦

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

   ٩٧٠٬١١٧   ٧١٣٬٣٦٣    يناير ١الرصيـد  

سائر  الدخل الشامل اآلخر    )١٩٣٬٠٠٣(  )٢٠٩٬٩٠٥(    ا

  -   ٣٩٠٬٠٧٤   إضافة من االستحواذ ع نور بنك

بعادات خالل السنة   )٧٤٬٣٠٧(  -    اس

   ١٠٬٥٥٦  ٢٣٬٧٦٣    أخرى 

سم  ٣١الرصيد      ٧١٣٬٣٦٣  ٩١٧٬٢٩٥    د

  

لفة املطفأة مقاسةالقيمة العادلة لألدوات املالية ال ي  ٣-٢-٤٦   بالت

ن بصورة و مب ناء ما  ن ضمن  باست ب
ُ
ناء النقد امل ات املالية (باست ية للموجودات املالية واملطلو ، ترى اإلدارة أن القيم الدف دول التا تفصيلية  ا

ا العادلة، و مدرجة ضمن املستوى ٢املستوى  ا  البيانات املالية املوحدة تقارب قيم ف    . ٣) املع
  

    القيمة العادلة    

ية     اإلجما  ٣املستوى   ٢املستوى   ١املستوى    القيمة الدف

م    م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

٢٠٢٠             

            موجودات مالية: 

وك إسالمية ثمارات  ص   ٣٦٬٨٥٧٬٢٧٩  ٦٬٩٨٣٬٦٦١  -  ٢٩٬٨٧٣٬٦١٨    ٣٥٬٣٥٤٬٩١٥  اس

            

ات مالية:              مطلو

وك ُمصدرة   ١٩٬٤٧١٬٤٧٨  ١٦٧٬٧٥٠  -  ١٩٬٣٠٣٬٧٢٨  ١٨٬٧٤٤٬١٣١  ص

            

٢٠١٩             

            موجودات مالية: 

وك إسالمية ثمارات  ص    ٣٤٬٤٥٧٬٢٩٠   ٣٬٩٤٢٬٢٣٣     -   ٣٠٬٥١٥٬٠٥٧    ٣٣٬٢٤٣٬٨٥٨  اس

            

ات مالية:              مطلو

وك ُمصدرة    ١٥٬٠٣٨٬٤٧٨   ١٧٦٬٠٠٨  -   ١٤٬٨٦٢٬٤٧٠   ١٤٬٨٥١٬٩٤٥  ص

            

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٧٩

  ل البيانات املالية املوحدة إيضاحات حو 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

اطر املالية                  ٤٧   إدارة ا

  مقدمة     ١-٤٧

موعة مخاطر يتم  شطة ا اطر تتضمن أ اطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة ا دود ا ا من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة تخضع  إدار

اطر متعلقة بمسؤولياته.امة ال  عرض البنك  موعة مسؤول عن  ل فرد داخل ا اح كما أن  ة البنك  تحقيق أر   ستمرار
  

اطر متنوعة تتضـمنتتعر  موعة  صر،  ض ا س ا يل املثال ول   ع س

  مخاطر االئتمان؛  

 مخاطر السيولة؛  

 مخاطر السوق؛  

  .شغيلية  مخاطر 

 مخاطر السمعة. و 

 تنظيم / االمتثالمخاطر ال 

  االمتثال الشرعدم مخاطر  
  

  

ل  ١-١-٤٧ اطر ةي   إدارة ا

ـنة   ب
ً
ثقةعت مجلس اإلدارة، مدعوما وكمة املن اطر لدى اإلدارة وقسم إدارة  مجلس اإلدارةعن  مخاطر االمتثال وا نة إدارة ا موعةو ، مخاطر ا

اطر؛ اطر. كذلك  يئات/ أقسام مستقلة ومنفصلة مسؤولة إضافة لوجود املسؤول الرئ عن تحديد ومراقبة ا   عن إدارة ومراقبة ا

  

  مجلس اإلدارة

اطر. اتيجيات وسياسات إدارة ا اطر وعن اعتماد اس افة ا   إن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع من عام إلدارة 
  

وكمةنة إدارة  ثقة من مجلس اإلدا مخاطر االمتثال وا   رة املن

اطر، وكذلك اتيجيات وآليات وسياسات وحدود إدارة ا ثقة من مجلس اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن وضع اس اطر املن نة إدارة ا تقديم توصيات  إن 

اطر األساسية وكذلك إدارة وم ا مسؤولة عن إدارة ا اتيجيات والسياسات. كما أ شأن تطبيق تلك االس اطر.إ مجلس اإلدارة    راقبة القرارات املتعلقة با

  

اطر   نة إدارة ا

ض أعمال اإلدارة اليومية اطر تم تفو نة إدارة ا   لإلدارة. للمخاطر إ 
  

اتيجية وسياسات وآل ر ووضع اس ثقة من مجلس اإلدارة لتطو اطر املن نة إدارة ا ل عام عن دعم  ش اطر مسؤولة  نة إدارة ا ون  حدود إدارة يات و ت

ات الصـ دود املوضوعة للمخاطر ومراقبـة التعرض للمخاطر وتنفيذ التوج افة ا ام ب نة مسؤولة عن ضـمان االل ون ال اطر. كما ت ات ا ادرة عن ا

ية املتـحدة املركزي).   التنظيـمية (أي مصرف اإلمارات العر

  

اطر   قسم إدارة ا

اطر مسؤولي و مصرح به من يتو قسم إدارة ا  ملا 
ً
اطر ضمن حدود مقبولة وفقا اطر وذلك لضمان بقاء ا ة تطبيق واتباع اإلجراءات املتعلقة بإدارة ا

يالت االئتمانية و س ون القسم مسؤول عن املوافقة ع ال ثقة من مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة. و اطر املن نة إدارة ا فظة قبل مجلس  دارة ا

ل عام.ومخاط ش اطر  افة ا شغيلية ومراقبة  اطر ال   ر االئتمان ومخاطر السوق وا



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٨٠

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

اطر املالية     ٤٧                  (تتمة)إدارة ا

   (تتمة)مقدمة     ١-٤٧

اطر   ١-١-٤٧ ل إدارة ا   (تتمة)ي

اتنة إدا   رة املوجودات واملطلو

ا مسؤولة بصورة رئ ل املا الشامل. كما أ ي موعة وال ات ا ات مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلو نة إدارة املوجودات واملطلو سية عن إدارة مخاطر إن 

موعة. ا ا ل ومخاطر السيولة ال تتعرض ل   التمو
  

 التدقيق الشر الداخإدارة 

اماالع يق تدقاليتم   عة اإلسالمية والفتاوى الصادرة عن بأ ل ام الشر للبنك  جميع شؤون البنك بما  ذلك تنفيذ نة الرقابة الشرعية الداخلية أح

ل دوري من قبل  ش اتت التدقيق الشر الداخ ال إدارةاملعامالت  موعة للفتاوى وتوج لرقابة الشرعية نة ا فحص كفاية اإلجراءات وامتثال ا

 . ا إات املعنية، وترفع املالحظات إضافة إ ردود اإلدارات املعنية و اإلدار بمناقشة املالحظات مع تقوم إدارة التدقيق الشر الداخ  الداخ نة  توصيا

لس اإلدار ثم إ الرقابة الشرعية الداخلية  عة    ة.نة التدقيق التا
 

 :وحدة االمتثال الشر

ذا،   عة إضافة إ  اطر الشرعية ومستوى االمتثال للشر عة إلدارة الرقابة الشرعية الداخلية بالبنك وال تراقب ا  ناك وحدة االمتثال الشر التا

ة إ البنك  ع السنو ا ر ر   دارة البنك. و  نة الرقابة الشرعية الداخليةوتقدم تقار
  

اطر وا  ٢-١-٤٧ ا أنظمة قياس ا   إلبالغ ع

شغيلية. عالوة ع اطر ال اطر االئتمان ومخاطر السيـولة ومخاطر السوق وا اطر باستخدام طرق نوعية وكمية  موعة بقياس ا  ذلك، تقوم ا

ذه التحليالت و  عكس  اجة.  اطر عند ا اتيجيات ا موعة طرق وتحليل ك لدعم أعمال مراجعة األعمال واس سائر ستخدم ا ل من ا الطرق 

سيطة و   إ أساليب اإلحصاء ال
ً
نادا يجة حدث غ متوقع اس سائر غ املتوقعة ن ا أثناء س األعمال االعتيادية أو ا االحتماالت املشتقة من املتوقع حدو

شأ  ظل ظروف ات متعلقة بأسوأ األوضاع ال قد ت و نار موعة س ة السابقة. كما تطبق ا   ا
ً
ا تحدث فعال ا لك تمل حدو غ عادية وال من غ ا

   الواقع.
  

اتيجية ا دود اس ذه ا عكس  دود املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة.   إ ا
ً
نادا ل رئ اس ش اطر  عة ا ئة السوق تتم مراقبة ومتا لعمل و

اطر  عكس مستوى ا موعة كما  عمل فيه ا ل أك ع قطاعات مختارة.الذي  ش ك  ا باإلضافة إ ال   ال يمكن للمجموعة قبول
  

  

تملة. يتم تقديم اطر ا اطر وتحديد ا ا من أجل تحليل جوانب ا ا من جميع األعمال ومعا ذه املعلومات  تتم مراجعة املعلومات ال يتم تجميع

نة ان اإلدارة و ا إ اإلدارة و نة إدارة  وشرح اطر و وكمةإدارة ا ر متخصصة إ رؤسـاء  مخاطر االمتثال وا ثقة من مجلس اإلدارة. يتم رفع تقار املن

ناءات املتعل اطر االئتمان واالست ر إجما التعرض  اطر. يتضمن التقر ا بصورة منتظمة تناسب مدى تقلب تلك ا تم تقديم دود األقسام و قة با

ة عن قطاع العمل والعمالء املوضوعة و  ر ر مفصل بصورة ش اطر األخرى. يتم إعداد تقر ات  ا شـغيلية والتغ سارة ال مخاطر السيولة وحاالت ا

ة. ع سنو غرافية ال تحدث. وتقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى كفاية مخصص خسائر انخفاض القيمة بصورة ر اطر ا   وا
  

  لنماذجا مخاطر دارة إ  ٣-١-٤٧

ة بداية من ستخدم البنك  شطته املالية والتجار ر عن خسائر مجموعة من النماذج الكمية  العديد من أ يالت االئتمانية إ إعداد التقار س تقديم ال

ر املالية رقم االئتمان املتوقعة بموجب امل   وموجودات عديدة أخرى. ٩عيار الدو إلعداد التقار
  

اطر موذج ن البنك بوضع وتطبيق ، قامالنماذج من أجل إدارة مخاطر سياسات وممارسات ع مستوى  املصادقة عيتضمن وضع وتطبيق سياسة إدارة ا

ن املصادقة ع جميع  البنك. ذا اإلطار، يتع  ل
ً
ر املوفقا ل مباشر ع التقار ش اطر ال تؤثر  م ا  لتحديد 

ً
 أو خارجيا

ً
الية عن النماذج املوضوعة داخليا

نة إدارة مخاطر  ون  ). ت
ً
 أو خارجيا

ً
ة (داخليا وكمة املتعلقة  نماذج مسؤولة عن اإلشراف عالخسائر االئتمان املتوقعة بصورة دور ر وتطبيق إطار ا تطو

نة إدارة مخاطر أداء النماذجباإلضافة إ  بالنماذج بع  اطر لدى البنك.  ال. ت نة إدارة ا   نماذج 
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 ٨١

  حات حول البيانات املالية املوحدة إيضا

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

اطر املالية     ٤٧                  (تتمة)إدارة ا

   (تتمة)مقدمة     ١-٤٧

   (تتمة)إدارة مخاطر النماذج   ٣-١-٤٧

ية ذا اإلطار  يطبق ا واملصادقة من ا واعتماد ر النماذج وتطبيق ا املستمر. منظمة إلدارة عملية تطو ا واستخدام ل فعال  ذا اإلطار يضعكما عل ي

ام واملسؤوليات والسياسات والضوابط املتعلقة بإدارة مخاطر النماذج.  حدد بوضوح امل وكمة واإلدارة و ذا اإلطار بصورة منتظمة لضمان ل تتم مراجعة 

يفاؤه للمعاي التنظيمية واملمارسات الدولية.  نة إدار اس نة إدارة مخاطر تقوم  ة ع اإلطار بناء ع توصية  ر ات جو غي اطر باعتماد أية  ة ا

  النماذج.
  

ذا القسم توصياته  ل مستقل. يقدم  ش النماذج للغرض  مالءمة أو عدم مالءمةمدى  حول لدى البنك قسم مستقل للمصادقة يقوم باملصادقة ع النماذج 

ا أو إبداء موافقة مشروط دد ل اا شأ نة إدارة مخاطر النماذج  ة  اطر. إ  ديدة  تحديد / تقييم ا عالوة ع عملية العتماد استخدام النماذج ا

ة.  الية من خالل عملية مصادقة سنو  بتقييم أداء النماذج ا
ً
ديد، يقوم قسم املصادقة أيضا        املصادقة ع النموذج ا

  

اطر   ٤-١-٤٧ د من ا   ا

ات مخاطر االئتمان ومخاطر السيـولة ومخاضمن  غ موعة طرق مختلفة إلدارة التعرضات الناتجة عن  ستخدم ا اطر،  طر السـوق اإلطار العام إلدارة ا

شغيلية. اطر ال م) وا ية ومخاطر أسعار األس ح ومخاطر العمالت األجن   (بما  ذلك مخاطر معدالت الر
  

موعة ع إدارة  شطة تحرص ا ع األ اطر االئتمان من خالل تنو ا  ة اإلسالميةعرض ثمار لية واالس ا  التمو اطر ال ال دا ل لتجنب تركزات ا

د من مخاطر االئت موعة الضمانات بصورة فعالة ل ستخدم ا مان ال واملتعلقة بأفراد ومجموعات من العمالء  مواقع أو قطاعات أعمال محددة. 

ا.تتعرض    ل
  

ل باإلضافة إ إدارة املوجودات من خالل السيولة املتاحة مع ال ع مصادر التمو نو وضع  االعتبار من أجل الوقاية من مخاطر السيولة، قامت اإلدارة ب

عادله). اف من املوجودات السائلة (أي النقد وما    االحتفاظ برصيد 
  

ع املسبق تلفة والتقييم املستمر ألوضاع السوق فيما يتعلق بحركة وتوقعات أسعار  تتم إدارة مخاطر السوق ع أساس التوز لألصل ع فئات املوجودات ا

م. ح املرجعية وأسـواق األس ية ومعدالت الر   صرف العمالت األجن
  

دف تحديد وتطبيق موا اطر  موعة بوضع إطار مفصل إلدارة ا اطر األخرى، قامت ا افة ا اطر.من أجل إدارة  د من ا   رد ل

  

اطر   ٥-١-٤٧   تركزات ا

م سمات اقت ون ل غرافية أو عندما ي شطة  نفس املنطقة ا ة، أو أ شا شطة م كزات عندما يزاول عدد من األطراف املقابلة أ شأ ال صادية مماثلة مما ت

ا ل مماثل بالتغ ش م التعاقدية تتأثر  اما م ع الوفاء بال ساسية يجعل قدر كزات إ ا ش ال ا.  ت  الظروف االقتصادية أو السياسية أو غ

موعة تجاه التطورات ال تؤثر ع قطاع أعمال بذاته أو ع منطقة جغرافية معينة. ية ألداء ا س   ال
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 ٨٢

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

                 (تتمة)اطر املالية إدارة ا    ٤٧

  مخاطر االئتمان     ٢-٤٧

ات محددة تركز ع االحتفاظ بمحافظ متنوعة. تتم مراقبة و  موعة توج جراءات ا كز الزائد للمخاطر، تتضمن سياسات و دارة من أجل تجنب ال

اطر االئتمان طبقا لذلك. ددة  كزات ا   ال

  

  قياس مخاطر االئتمان

تلف فئات األطراف املقابلت يف الداخ املصممة  ع األطراف املقابلة الفردية باستخدام أدوات التص موعة بتقييم احتمالية  ذه قوم ا شمل  ة. 

ر النماذج بدعم خار من اس ة واملتوسطة واملؤسسات املالية والعقارات. يتم تطو ات الصغ ات واملقاوالت والشر ن معتمدين القطاعات: الشر شار

يف الداخ للمجموعةاملستقلةوتخضع أيًضا للمصادقة  تم  ،. تتم معايرة النماذج وفًقا ملقياس التص ا  أداة موديـزو س. تضمي دت لي   كر
  

يف عندما يلزم األمر.  يف وقدرته ع وتحققتتم مراجعة وتحديث أدوات التص موعة بصورة منتظمة من فعالية أداء التص بؤ بحاالت التخلف عن ا  الت

  السداد.

  

  الضمانات 

صول ع ضما   ا
ً
د من مخاطر االئتمان. وتتمثل أك الطرق التقليدية استخداما موعة مجموعة من السياسات واإلجراءات ل نات مقابل ستخدم ا

ات لقبول فئا موعة توج ا. وتطبق ا قة متعارف عل يالت املمنوحة، و طر س د من مخاطر االئتمان. فيما ي أنواع ال ت معينة للضمانات أو ا

ة اإلسالمية: ثمار لية واالس سية للموجودات التمو   الضمانات الرئ

 ة؛ ن العقارات السكنية والتجار   ر

 ة؛   ضمانات تجار

  زون؛ و ن ع موجودات املؤسسة مثل العقارات واملعدات والسيارات وا   ر

 ن ع األدوات امل ثمارات  حقوق امللكية.ر ع واالس   الية مثل الودا

  

  األدوات املالية املشتقة اإلسالمية 

  جة  املركز املا املوحد.تقتصر مخاطر االئتمان الناتجة من األدوات املالية املشتقة اإلسالمية،  أي وقت، ع تلك األدوات ذات القيم العادلة املوجبة املدر 

  

امات امل   تعلقة باالئتمانمخاطر االل

سداد  ا  ندية إ عمالئه وال تلزم البنك بموج اماته تجاه أطراف سداديقوم البنك بتقديم ضمانات واعتمادات مس ز العميل عن الوفاء بال ات عندما 

ة  ثمار لية واالس ة للمخاطر املتعلقة باملوجودات التمو موعة إ مخاطر مشا ذلك تتعرض ا ا من خالل عمليات  سالميةاإل أخرى. و د م وال يتم ا

ا.   وسياسات املراقبة ذا
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 ٨٣

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

اطر املالية     ٤٧                  (تتمة)إدارة ا

  (تتمة)مخاطر االئتمان     ٢-٤٧

اطر االئتمان دون   ١-٢-٤٧ عرض  زات ائتمانيةأق  عز   األخذ باالعتبار أي ضمانات أو 

ا املشتقات اإلسالمية. يتم بيان القيمة اإلجمالية اطر االئتمان حسب فئة املوجودات املالية بما ف عرض  دول التا أق  عرض قبل  يو ا ألق 

سية واتفا ة الرئ سو اطر من خالل استخدام اتفاقيات ال د من ا   قيات الضمان.تأث ا
  

عرض     عرض  إجما أق    إجما أق 

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

ة    ١٩٬٥٩٨٬٤٩٤   ٢٧٬٠٠٥٬٤١٤    أرصدة لدى البنوك املركز

   ٦٬٢٥١٬٧٣٩   ٦٬٤٥١٬٥٠٩    املستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

ة إسالمية ثمار لية واس    ١٥٦٬٩٩٤٬١١١   ٢٠٥٬٠٨٩٬٨٧٨    موجودات تمو

وك إسالميةا ثمارات  ص    ٣٣٬٣٤٣٬٤٣٧   ٣٥٬٤٦١٬٨٩١    س

ثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة    ١٬٢٦٦٬٢٣٥   ١٬١١٠٬٩٦٢    اس

  ٩٬٤٠٦٬٢٠٦  ١٠٬٣٩٧٬٦٣٧    ذمم مدينة وموجودات أخرى 

    ٢٢٦٬٨٦٠٬٢٢٢  ٢٨٥٬٥١٧٬٢٩١  
        

امات طارئة     ١٤٬٤٥٤٬٥٤٨   ١٤٬٨٤٢٬٦٧٤    ال

دات    ١٩٬٤٤٠٬٤٦٥  ٢٧٬٠٩٥٬٣١٣      ع

  ٢٦٠٬٧٥٥٬٢٣٥  ٣٢٧٬٤٥٥٬٢٧٨    اإلجما 

  

اطر االئتمان   ٢-٢-٤٧ عرض    تركزات مخاطر أق 

غرافية وقطاع العمل. يمكن تحليل املوجودات املالية للمجموعة قبل األ  اطر حسب العميل/الطرف املقابل واملنطقة ا خذ باالعتبار أية تتم إدارة تركز ا

ا أ غرافية التالية:ضمانات محتفظ  زات ائتمانية أخرى حسب املناطق ا عز   و أية 

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

ية املتحدة   ٢٢٨٬٦٩٩٬٨٩٨   ٢٩٢٬٧٢٧٬٧٧٦    اإلمارات العر

لي األخرى     ١٠٬٣٦٤٬٢٦٤   ١١٬٦٨١٬٢٢١    دول مجلس التعاون ا

   ١٤٬٥٩٥٬٣٤٩   ١٤٬٢٨٤٬٧٢٩    آسيا

ا    ٥٬٨٠٤٬٤٠٣   ٦٬٨٠٥٬٦٨٨    أورو

قيا    ٥٤٣٬٣٤٩   ٤١٩٬٥٥٨    أفر

   ٧٤٧٬٩٧٢  ١٬٥٣٦٬٣٠٦    دول أخرى 

    ٢٦٠٬٧٥٥٬٢٣٥  ٣٢٧٬٤٥٥٬٢٧٨    اإلجما 

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٨٤

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

اطر املالية     ٤٧                  (تتمة)إدارة ا

   (تتمة)مخاطر االئتمان     ٢-٤٧

اطر االئتمان   ٢-٢-٤٧ عرض      (تتمة)تركزات مخاطر أق 

زات االئ ا أو التعز تفظ  موعة قبل األخذ باالعتبار الضمانات ا اصة با   تمانية األخرى:فيما ي تحليل القطاع االقتصادي للموجودات املالية ا

عرض     عرض  إجما أق    إجما أق 

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م     م  ألف در   ألف در

ومي    ٢٧٬٥٨٩٬٩٠٩   ٥٤٬٠٦٧٬١٤٤    القطاع ا

  ٤٤٬٨٥٦٬٦٢٠   ٥٤٬٠٧٣٬٧١٢    املؤسسات املالية

   ٥١٬٧٦٤٬٧٩١   ٦٣٬٠٣٠٬٢٠٣    العقارات

   ١٣٬٨٣١٬٧٦٨   ١٢٬١٣٧٬٦٤٥    املقاوالت

   ١٢٬٤٤٠٬٤٤٨   ١٣٬١٥٩٬٧٣٨    التجارة

ان     ١٩٬٨٠٨٬٧٣٩   ٢٢٬٥٦٢٬٤٢٨    الط

دمات     ٤٤٬٧٧٨٬٩٦٠   ٥٤٬٣٦١٬٧١٧     وقطاعات أخرى ا

ل األفراد   ٣٠٬٨٧٤٬٥١٨   ٣٢٬٦٧٨٬٤٤٣    تمو

ل املنازل لألفراد    ١٤٬٨٠٩٬٤٨٢  ٢١٬٣٨٤٬٢٤٨    تمو

  ٢٦٠٬٧٥٥٬٢٣٥  ٣٢٧٬٤٥٥٬٢٧٨    اإلجما 

  

زات االئتمانية األخرى   ٣-٢-٤٧   الضمانات والتعز

ند مبلغ ونوع الضمان املطلوب إ تقييم مخاطر االئتمان املتعلق ات سياسة االئتمانة بالطرف املقابل. يتم تطبيق س املتعلقة بقبول أنواع الضمانات  توج

  ومعاي التقييم.
  

ا: صول عل سية للضمانات ال يتم ا   فيما ي األنواع الرئ
  

 زون واملوجودات ن ع العقارات وا ات، الر ة اإلسالمية للشر ثمار لية واالس يالت التمو س سبة لل ة، و بال   املؤجـرة والذمم املدينة التجار

 .ونات ع العقارات ن ع املوجودات والر ة اإلسالمية لألفراد، الر ثمار لية واالس يالت التمو س  فيما يتعلق بال

 .ثمارات امللكية ع واس ة والودا م والضمانات التجار   األس
  

ات األم مقابل امل  ع ضمانات من الشر
ً
موعة أيضا ذه تحصل ا عة، إال أنه لم يتم إدراج  م التا ا ـة اإلسالمية املقدمة لشر ثمار ليـة واالس وجودات التمو

دول أعاله.   االمتيازات  ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٨٥

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

اطر املالية     ٤٧   (تتمة)إدارة ا

   (تتمة)ن مخاطر االئتما    ٢-٤٧

    (تتمة)تحليل نوعية االئتمان   ٤-٢-٤٧

اطر الداخلية يفات ا يف من تص ل تص   التعرض للمخاطر االئتمان للموجودات املالية للمجموعة ل
  

ة      اإلجما   اإلجما   درجات مساو

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ملعدالت موديز   

م     م  ألف در   ألف در

        مخاطر منخفضة

اطر يف ا    ١٠٥٬٩٦٢٬٢٧٤   ١٤٢٬٥٣٨٬١١٩ Aaa – A٣  ٣إ  ١ فئات تص
        

        مخاطر متوسطة

اطر  يف ا    ١١٧٬٦٣٢٬٣٦٠   ١٢٨٬٤٩٤٬٤١٤ Ba٣ – Baa١  ٥إ  ٤فئات تص
        

        مخاطر مقبولة

اطر  يف ا   ٢٩٬٩٣٣٬٢٧٨   ٤٣٬٤١٣٬٦٩٢ Caa٣ - B١  ٧إ  ٦فئات تص
        

        ع

اطر  يف ا    ٧٬٢٢٧٬٣٢٣  ١٣٬٠٠٩٬٠٥٣  Ca- C  ١١إ  ٨فئات تص

    ٢٦٠٬٧٥٥٬٢٣٥  ٣٢٧٬٤٥٥٬٢٧٨   
  

اطر ذات ال ل إدارة ا س اطر بصورة دقيقة وثابتة  محفظة االئتمان، األمر الذي  يفات ا فاظ ع تص موعة إ ا صلة ومقارنة دف سياسة ا

غرافية وامل ل قطاعات األعمال واملناطق ا تلفة بما يتوافق مع عرضات االئتمان   اطر ا اطر الداخلية لفئات ا يفات ا نتجات. تم إعداد جميع تص

ا بصورة منتظمة. اطر املعنية وتحدي يفات ا موعة. يتم تقييم تص يف لدى ا   سياسة التص
  

ل     ٣-٤٧ دارة التمو   مخاطر السيولة و

اطر ال تكمن  عدم قدر  د من تتمثل مخاطر السيولة  ا رجة. ول ا تحت الظروف العادية وا ا املالية عند استحقاق اما موعة ع الوفاء بال ة ا

دارة املوجودات مع أخذ السيولة  اال  عه األساسية و ل متنوعة باإلضافة إ قاعدة ودا موعة بتوف مصادر تمو اطر، قامت ا عتبار ومراقبة ذه ا

ودة قد التدفقات النقدية املستق ذا تقييم التدفقات النقدية املتوقعة وجود ضمان ع درجة عالية من ا تضمن  ل يومي. و ش بلية ومستوى السيولة 

اجة. ل اإلضا عند ا   ستخدم لضمان التمو
  

ولة  حالة توقف غ متوقع للت س ا  يل س موعة بمحفظة تضم موجودات عالية التداول ومتنوعة يمكن  موعة حدود تحتفظ ا دفق النقدي. كما لدى ا

ع إلزامية لدى ا موعة بودا ا لتلبية احتياجاته من السيولة. عالوة ع ذلك، تحتفظ ا ا يمكن استخدام م  يالت االئتمانية مل س ة. يتم لل لبنوك املركز

ن  االعتبار ال ع ات مختلفة مع األخذ  و نار ا حسب س دار ل عام ووضع تقييم وضع السيولة و ش نائية املتعلقة بالسوق  ك ع العوامل االست

موعة ع وجه التحديد.   ا
  

موعة و  اصة با فظة املوجودات تضمن توفر السيولة باإلضافة إ األموال ا ودة العالية  نإن ا ع املتعامل شكيل مصدر ثابت  ودا ساعد   الثابتة 

االت ال ل. وح  ا لية.للتمو ا التمو ة لتغطية احتياجات العمالء والوفاء بمتطلبا صول ع األموال الضرور   صعبة، يمكن للمجموعة ا
  

خ االستحقاق، ال يتم مراقب سية (عالوة ع األدوات األخرى) املستخدمة  مراقبة السيولة  تحليل اختالف توار ات تتمثل األداة الرئ ا ع مدى الف

ات الزمنية املتعاقبة.الزمنية  اكم ع مدى الف شأن التدفق النقدي السل امل ات    املتعاقبة ومن خالل العمالت املستخدمة. يتم تقديم توج

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٨٦

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

اطر املالية     ٤٧   (تتمة)إدارة ا

د    ٣-٤٧ ل مخاطر السيولة و    (تتمة)ارة التمو

  إجراءات إدارة مخاطر السيولة   ١-٣-٤٧

موعة داخلًيا إلدارة مخاطر السيولة تتضمن إجراءات  ا ا ا ال تنفذ قوتتم مراقب ق مستقل  عن طر نة اقسم بفر ع للمجموعة، ز :التا   ما ي
  

 انية الوفاء بامل ا من قبل العمالء؛مراقبة التدفقات النقدية املستقبلية للتأكد من إم ل ا أو تمو شمل ذلك توف األموال عند استحقاق   تطلبات. و

 ولة كضمان  حالة التوقف غ املتوقع للتدفقات النقدية؛ س ا  يل س مكن    االحتفاظ بمحفظة موجودات عالية التداول و

 مراقبة معدالت سيولة املركز املا مقابل املتطلبات الداخلية والتنظيمية؛  

 ة اإلسالمية؛ وإد ثمار لية واالس   ارة تركز وسمات استحقاقات حاالت التعرض التمو

 .مراقبة معدالت السيولة  

  

 ١٩- جائحة كوفيدإدارة السيولة  ظل 

تبة ع تف  وفيدألقت األزمات امل ا  ١٩- جائحة  عاطىأيًضا ع السيولة  األسواق العاملية واإلقليمية. بظالل با املصرف  ولقد  ل اس ش مع املركزي 

ل  ذا األمر ه الواسع ع االقتصاد الك من خالل توف تمو ةبالنظر إ تأث لفة صفر س متطلبات االحتياطي النقدي  بت لة وت ميع البنوك املؤ

سبة ، قام املصإجراءات دعم السيولة للعمالءب الفوائد املتعلقة إتاحةمن أجل التنظي للبنوك. من أجل  ى ملعدالت السيولة ( د األد رف املركزي بتخفيض ا

لة املوجودات غطيةو  السائلة املؤ سبة ا سبة   ٪.٣٠لسيولة) ب
 

نة امل ات وامل وجوداتتجتمع  ل خاص ع إدارة السيولة. طلو ش ك  نة إدارة السيولة ع أساس منتظم مع ال عة للبنك و  ولقد أخذ البنك باالعتبارالتا

با  ل اس ز النظر  ش عز عمل البنك ع  ل سوق رأس املال.  غي العملة والعملة) وركز ع خطة تمو ات  اماته (ف خيارات جديدة لتوسيع قاعدة ال

ك  ع ع جميع شرائح ا الشديدالسيولة الوقائية من خالل توقيت املدفوعات للعمالء إ جانب ال ز عالقات الودا عز   لعمالء.ع 
  

ل  ٢-٣-٤٧ ية التمو   من

دمات واملنتجات والشروط.اإلدارة  تجري  غرافية ومزودي ا فاظ ع تنوع واسع للعمالت واملناطق ا   مراجعة مصادر السيولة بصورة منتظمة ل
  

ا من الشق األول بقيمة 
ً
و م ( ٣٫٦٧٣أصدر البنك ص ا خالل ١٫٠٠٠مليون در ل م ي) ل ية   مليون دوالر أمر سم  ٣١السنة املن سم  ٣١و  ٢٠١٣د د

م ( ٢٫٧٥٥و  ٢٠١٥ ية   ٧٥٠مليون در ي) خالل السنة املن سم  ٣١مليون دوالر أمر م ( ٣٫٦٧٣و  ٢٠١٩د ي) مليون) خالل  ١٫٠٠٠مليون در دوالر أمر

ية   سم  ٣١السنة املن ل لدعم نمو األعمال  ٢٠٢٠د ع مصادر التمو   ).٢٥(إيضاح لتنو
  

  

  

  

  

  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٨٧

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

اطر املالية (تتمة)    ٤٧   إدارة ا

ات استحقاق املوجودات   ٢-٣-٤٧ اتتحليل ف   واملطلو

ة  للف
ً
ا وفقا ات البنك ال تم تحليل ات استحقاق موجودات ومطلو دول أدناه ف ص ا ا. ي سو ا أو  ا تحصيل   املتوقع أن يتم ف

  

ر   ٣أقل من    ٢٠٢٠ ر إ سنة  ٣من   أش خ استحقاق ال يوجد  سنوات  ٥أك من   سنوات  ٥من سنة إ   أش   اإلجما   تار

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

              املوجودات: 

ةنقد وأرصدة لدى البنوك     ٢٩٬٢٠٥٬٥٨٨      -      -      -      -    ٢٩٬٢٠٥٬٥٨٨   املركز

   ٦٬٤٤٨٬٥٩١      -      -      -      -    ٦٬٤٤٨٬٥٩١   املستحق من البنوك واملؤسسات املالية 

ة إسالمية، صا ثمار لية واس    ١٩٦٬٦٨٩٬٠٣١      -    ٥٢٬٩١٧٬٤٧٠    ٩٦٬٨٩٤٬٥٧٦    ٢٩٬١٠١٬٢٥٢    ١٧٬٧٧٥٬٧٣٣   موجودات تمو

وك إسالمية  ثمارات  ص    ٣٥٬٣٥٤٬٩١٥      -    ١٥٬٦٠١٬٥٥٩    ١٦٬٢٠٠٬٣٥١    ٣٬١٠٤٬٠٥٩    ٤٤٨٬٩٤٦   اس

ثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة    ١٬١١٠٬٩٦٢    ١٬١١٠٬٩٦٢      -      -      -      -   اس

ات زميلة و  ثمارات  شر كاس ع مش    ١٬٩٣٩٬٠٤٣    ١٬٩٣٩٬٠٤٣      -      -      -      -   ةمشار

ر والبيع ا للتطو    ١٬٣٩١٬٠٣٨    ١٬٣٩١٬٠٣٨      -      -      -      -   عقارات محتفظ 

ة  ثمار    ٥٬٩٤٧٬٠٢٣    ٥٬٩٤٧٬٠٢٣      -      -      -      -   عقارات اس

   ١٠٬٠٣٩٬٦٢٨      -    ١٧٬٠٠٩    ٤٬٩٥٦٬١٦١    ٤٬٦٧٥٬٣٤١    ٣٩١٬١١٧   ذمم مدينة وموجودات أخرى 

ات ومعداتمم    ١٬٤٣٠٬٦٣٤    ١٬٤٣٠٬٦٣٤      -      -      -      -   تل

   ٢٨٩٬٥٥٦٬٤٥٣    ١١٬٨١٨٬٧٠٠    ٦٨٬٥٣٦٬٠٣٨    ١١٨٬٠٥١٬٠٨٨    ٣٦٬٨٨٠٬٦٥٢    ٥٤٬٢٦٩٬٩٧٥   إجما املوجودات

              

ات وحقوق امللكية:               املطلو

ن ع املتعامل    ٢٠٥٬٩٢٥٬٢١٨      -    ١٤٬٦٢٨    ٣٤٬٨٥٩٬١١٤    ٩٦٬٣٣٦٬١٤٧    ٧٤٬٧١٥٬٣٢٩   ودا

   ١٣٬٤٩٦٬٠٧٨      -      -    ١٬١٢٥٬٦٤٥    ١٠٬٦٣٣٬٤٩٩    ١٬٧٣٦٬٩٣٤   املستحق إ البنوك واملؤسسات املالية 

وك مصدرة     ١٨٬٧٤٤٬١٣١      -    ٤٬٨٦٧٬٠٥٩    ١١٬٩٨٨٬٥٩٩      -    ١٬٨٨٨٬٤٧٣   ص

ات أخرى     ٧٬٩١٤٬٦٣٣      -    ١٠٬٥٣٢    ١٬٣٦٤٬٨٨٨    ٢٬٨٣٠٬٣٤٦    ٣٬٧٠٨٬٨٦٧   ذمم دائنة ومطلو

اة مستحقة ال    ٣٤٦٬٠١٨      -      -      -    ٣٤٦٬٠١٨      -    سدادز

   ٤٣٬١٣٠٬٣٧٥    ٤٣٬١٣٠٬٣٧٥      -      -      -      -   حقوق ملكية

ات وحقوق امللكية    ٢٨٩٬٥٥٦٬٤٥٣    ٤٣٬١٣٠٬٣٧٥    ٤٬٨٩٢٬٢١٩    ٤٩٬٣٣٨٬٢٤٦    ١١٠٬١٤٦٬٠١٠    ٨٢٬٠٤٩٬٦٠٣   إجما املطلو

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٨٨

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

اطر املالية (تتمة)    ٤٧   إدارة ا

ات استحقاق املوجودات   ٢-٣-٤٧ ات (تتمة)تحليل ف   واملطلو
  

ر   ٣أقل من    ٢٠١٩ ر إ سنة  ٣من   أش خ استحقاق ال يوجد  وات سن ٥أك من   سنوات  ٥من سنة إ   أش   اإلجما   تار

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

              املوجودات: 

ة    ٢١٬٢٦٨٬٤٩٥     -     -     -   ١٬٠٦٦٬٨٠٦   ٢٠٬٢٠١٬٦٨٩  نقد وأرصدة لدى البنوك املركز

   ٦٬٢٤٨٬١٧٣     -     -     -   ٤٩٬٩٢٤   ٦٬١٩٨٬٢٤٩  املستحق من البنوك واملؤسسات املالية 

ة إسالمية، صا ثمار لية واس   ١٥٠٬٩١٣٬٤٢٨     -   ٤٣٬١٤٧٬٦٢٦  ٧٠٬٠٤٧٬٧٩٤   ٢٤٬٢٠٦٬٧٦٤   ١٣٬٥١١٬٢٤٤  موجودات تمو

وك إسالمية  ثمارات  ص    ٣٣٬٢٤٣٬٨٥٨     -   ١٦٬٦٣٥٬٨٤٨   ١٤٬٢٠٥٬٦٩١   ١٬٤٧٣٬٠٣٧   ٩٢٩٬٢٨٢  اس

ثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة الع    ١٬٢٦٦٬٢٣٥   ١٬٢٦٦٬٢١٥     -     -     -   ٢٠  ادلةاس

ات زميلة و  ثمارات  شر كاس ع مش    ١٬٩٧٦٬٧١٨   ١٬٩٧٦٬٧١٨     -     -     -     -  ةمشار

ر والبيع ا للتطو    ١٬٣٣٦٬٨٧٦   ١٬٣٣٦٬٨٧٦     -     -     -     -  عقارات محتفظ 

ة  ثمار    ٥٬٢٠٨٬٥٣٣   ٥٬٢٠٨٬٥٣٣     -     -     -     -  عقارات اس

  ٨٬٧٤٢٬٩٨٣     -   ٩٨٠  ١٬٣٢١٬٧٧٦  ٥٬٦٩٨٬٣٠٩   ١٬٧٢١٬٩١٨  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

ات ومعدات    ١٬٥٩٠٬٣٣٥   ١٬٥٩٠٬٣٣٥  -     -     -     -  ممتل

  ٢٣١٬٧٩٥٬٦٣٤   ١١٬٣٧٨٬٦٧٧   ٥٩٬٧٨٤٬٤٥٤  ٨٥٬٥٧٥٬٢٦١  ٣٢٬٤٩٤٬٨٤٠   ٤٢٬٥٦٢٬٤٠٢  إجما املوجودات

              

ات وحقوق امل               لكية:املطلو

ن ع املتعامل    ١٦٤٬٤١٨٬٤١٧     -   ٢٬١٩٢   ٢٩٬٧٧٢٬٠٦١   ٧٤٬٤٧٥٬٧٥٥   ٦٠٬١٦٨٬٤٠٩  ودا

   ٩٬١٤٦٬٧٤٧     -  -   ١٬٤٩٥٬١٠٨   ٢٬٧٥٤٬٥٠٨   ٤٬٨٩٧٬١٣١  املستحق إ البنوك واملؤسسات املالية 

وك مصدرة     ١٤٬٨٥١٬٩٤٥     -   ١٠٠٬٩٩٠   ١١٬٩٩٦٬٢٠٥   ٢٬٧٥٤٬٧٥٠     -  ص

ات أخرى ذمم دائ   ٨٬٣١٩٬٥٥٩     -   ١٥٬٧٠٦   ١٬١٦٤٬٧٩٩  ٢٬٤٠٤٬٥٦٠   ٤٬٧٣٤٬٤٩٤  نة ومطلو

اة مستحقة ال    ٣٢٦٬٨٩٥     -  -     -   ٣٢٦٬٨٩٥     -   سدادز

  ٣٤٬٧٣٢٬٠٧١  ٣٤٬٧٣٢٬٠٧١  -     -     -     -  حقوق ملكية

ات وحقوق امللكية   ٢٣١٬٧٩٥٬٦٣٤  ٣٤٬٧٣٢٬٠٧١   ١١٨٬٨٨٨   ٤٤٬٤٢٨٬١٧٣  ٨٢٬٧١٦٬٤٦٨   ٦٩٬٨٠٠٬٠٣٤  إجما املطلو

  

  التدفقات النقدية غ املشتقة  ٤-٣-٤٧

ات املالية للمجموعة كما   دول التا استحقاقات إجما التدفقات النقدية للموجودات واملطلو ص ا سم  ٣١ي ة  ٢٠١٩و ٢٠٢٠د . إن املبالغ املو

دول  إجما التدفقات النقدية التعاقدية، حيث ت  إ إجما التدفقات النقدية املتـوقعة.ذا ا
ً
نادا امنة اس موعة بإدارة مخاطر السيولة ال   قوم ا

  

تم تـوجيه إخطار ع الفـور. إال أن اإلدارة تتوقع عدم مطالبة العديد ان س من العمالء بالسـداد   تتم معاملة املبالغ املسددة ال تخضع لإلخـطار كما لو 

خ يمكن  موعة فيه بالأقرب تار ع.سدادمطالبة ا موعة بالودا ـخ احتفاظ ا ة من خالل تار ـدول التدفقات النقدية املتـوقعة املو   ، وال يو ا

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٨٩

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

 

اطر املالية (تتمة)    ٤٧   إدارة ا

دارة     ٣-٤٧ ل مخاطر السيولة و     (تتمة)التمو

  (تتمة) التدفقات النقدية غ املشتقة  ٤-٣-٤٧

ر ٣ أقل من   ر إ سنة ٣من   أش   اإلجما   سنوات ٥ أك من  سنوات ٥ إ ١من   أش

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

٢٠٢٠            

ن ع املتعامل    ٢٠٩٬٩٩١٬٤٨٦   ١١٥٬٥٩٦   ٢٦٬٧٢٤٬٦٦٨   ٧٣٬٤٢٥٬٦٥٧   ١٠٩٬٧٢٥٬٥٦٥  ودا

   ١٣٬٥٣١٬١٢٥     -   ١٬٥٦٥٬١٨١   ١٠٬٩٤٨٬٩٠٠   ١٬٠١٧٬٠٤٤  املستحق إ بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

وك مصدرة     ٢٠٬٣٨٩٬٤١٨   ٥٬٦٩٧٬٣٧٢   ١٢٬٧٨٥٬٣٠٧   ١٬٩٠٦٬٧٣٩     -  ص

ات أخرى     ٧٬٩١٤٬٦٣٢   ١٠٬٥٣١   ١٬٣٦٤٬٨٨٨   ٢٬٨٣٠٬٣٤٦   ٣٬٧٠٨٬٨٦٧  ذمم دائنة ومطلو

اة م    ٣٤٦٬٠١٨     -     -   ٣٤٦٬٠١٨     -   سدادستحقة الز

ات    ٢٥٢٬١٧٢٬٦٧٩   ٥٬٨٢٣٬٤٩٩   ٤٢٬٤٤٠٬٠٤٤   ٨٩٬٤٥٧٬٦٦٠   ١١٤٬٤٥١٬٤٧٦  إجما املطلو

            

امات طارئة:              ال

   ١٣٬٣٦٢٬١٤٢   ٥٤٤   ٣٥٣٬٠٨٤   ١٬٢٢٥٬٢١٠   ١١٬٧٨٣٬٣٠٤  خطابات ضمان 

ندية     ١٬٤٨٠٬٥٣٢     -   ١٦٧٬٠٧٥   ٢٩٠٬١٦٢   ١٬٠٢٣٬٢٩٥  اعتمادات مس

امات مصروفات رأسمالية    ١٤٬٨٤٢٬٦٧٤   ٥٤٤   ٥٢٠٬١٥٩   ١٬٥١٥٬٣٧٢   ١٢٬٨٠٦٬٥٩٩  ال

دات امات الطارئة والتع    ١٬٠٩٠٬٩٨٦     -   ١٬٠٨١٬٦٥١     -   ٩٬٣٣٥   إجما االل

  ١٥٬٩٣٣٬٦٦٠   ٥٤٤   ١٬٦٠١٬٨١٠   ١٬٥١٥٬٣٧٢   ١٢٬٨١٥٬٩٣٤   
  

ر ٣ أقل من   ر إ سنةأ ٣من   أش   اإلجما   سنوات ٥ أك من  سنوات ٥ إ ١من   ش

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

٢٠١٩            

ن ع املتعامل    ١٦٧٬٢٨٨٬٨٢٢   ٥٬٩٦٨   ١٨٬٧٨٤٬٥٣٥   ٦٩٬٤٩٠٬٥٢٤   ٧٩٬٠٠٧٬٧٩٥   ودا

   ٩٬٢١٢٬٢٨٤     -   ٢٬٥٧٣٬٢٦٣   ٢٬٩٩٥٬٨٠٢   ٣٬٦٤٣٬٢١٩  املستحق إ بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

وك مصدرة     ١٦٬١٩٩٬٢٨٨   ١٧٩٬٢٤٣   ١٣٬٢٣١٬٧٧٩   ٢٬٧٨٨٬٢٦٦     -  ص

ات أخرى    ٨٬١٠٨٬٦١١   ١٥٬٧٠٦   ١٬١٦٤٬٧٩٩  ٣٬٥٦٢٬١٦١   ٣٬٣٦٥٬٩٤٥  ذمم دائنة ومطلو

اة مستحقة ال    ٣٢٦٬٨٩٥     -     -   ٣٢٦٬٨٩٥     -   سدادز

ات   ٢٠١٬١٣٥٬٩٠٠   ٢٠٠٬٩١٧   ٣٥٬٧٥٤٬٣٧٦  ٧٩٬١٦٣٬٦٤٨   ٨٦٬٠١٦٬٩٥٩  إجما املطلو
  

امات طارئة:              ال

   ١٢٬٩٣٧٬١٢٢   ٥٠٬٢٧٠   ٣٧١٬٧٢٧   ١٬٢٢٨٬٢٠٢   ١١٬٢٨٦٬٩٢٣  خطابات ضمان 

ندية     ١٬٥١٤٬٢٢٠     -   ٤٬٨٤١   ٣٦٦٬٤٠٧   ١٬١٤٢٬٩٧٢  اعتمادات مس

  ١٤٬٤٥١٬٣٤٢   ٥٠٬٢٧٠   ٣٧٦٬٥٦٨   ١٬٥٩٤٬٦٠٩   ١٢٬٤٢٩٬٨٩٥   

امات مصروفات     ٧١٥٬١٩٣     -   ٧٠٥٬٤٦٣     -   ٩٬٧٣٠  رأسماليةال

دات امات الطارئة والتع    ١٥٬١٦٦٬٥٣٥   ٥٠٬٢٧٠   ١٬٠٨٢٬٠٣١   ١٬٥٩٤٬٦٠٩   ١٢٬٤٣٩٬٦٢٥  إجما االل
  

يفاءإن املوجودات  ة وا املتاحة الس شتمل ع النقد واألرصدة لدى البنوك املركز امات القائمة  ات ولتغطية االل لية افة املطلو ملوجودات التمو

ثمارات األخرى بالقيمة العادلة والبنود قيـد التحصيل. ة اإلسالمية واالس ثمار   واالس



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٩٠

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

اطر املالية   ٤٧                  (تتمة)إدارة ا

  مخاطر السوق     ٤-٤٧

موعة مخاطر مخاطر السوق  مخ ات  ظروف السوق املستقبلية. تتحمل ا ب التغ س موعة إ خسارة  اطر أن تؤدي قيمة األدوات املالية  دفاتر ا

ا للفئات التا عرض نفس موعة  الغالب وراء الفرص  السوق ال  س ا ة.  اتيجية والتجار ا االس داف ا لتحقيق أ اطر لية من مخالسوق  سع

شاط: -السوق  ا ب ا ومراقب  وال تتم إدار

 سائر  القيمة ح: ا ات  مستوى وانحدار مخاطر معدل الر ب التغ وامش االئتمان ،منحنيات العائد س ات   ح والتغ  ؛وتقلب معدالت الر

 ة ات  األسعار الفور ب التعرض للتغ س سائر  القيمة  : ا  ؛واألسعار اآلجلة وتقلبات أسعار العمالت مخاطر الصرف األجن

 

اطر  ذا ،موعةباكجزء من إطار عمل إدارة ا وكمة  شمل إطار ا اطرة  السوق.  شطة ا ن أمور  ،يتم تطبيق عمليات حوكمة واسعة ع أ من ب

 :أخرى 

  نة وكمةموافقة  ثقة عن م مخاطر االمتثال وا نة املاملن ات وامل اتوجودجلس اإلدارة و اطر مع إجراءات طلو موعة ع مجموعة من حدود ا با

د من التجاوزات املناسبة  ؛املراقبة واإلبالغ وا

  ؛التقييم املستقل لألدوات املالية  دف التداول وقياس مخاطر السوق 

 دود  و ؛مجموعة شاملة من السياسات واإلجراءات وا

 س ا شطة التداول ذات الصلة مراقبة مجموعة واسعة من مقاي اطر -اطر املناسبة أل جما وصا املراكز املفتوحة ،مثل حساسيات ا ، والقيمة و

سارة.املعرضة للمخاطر   وحدود وقف ا
  

ح    ١-٤-٤٧ امش الر   مخاطر 

سع  ة ألية مخاطر تتعلق بإعادة  ر موعة بصورة جو نال تتعرض ا ع املتعامل موعة،  ودا عة اإلسالمية، ال تقدم معدالت ألن ا  للشر
ً
ن أو طبقا للمودع

ثمار  اب حسابات االس ا مسبًقا عاقديه اتعائدأل ة الذي متفق عل ند إ مبدأ املضار س ثمار  اب حسابات االس ن وأ . إن العائد املستحق للمودع

ثمار ع املشاركة  األر  اب حسابات االس ا محفظة يوافق بموجبه املودعون وأ سائر ال تحقق الة اح أو ا كة والو موعة املوجودات املش لدى ا

  خالل فتـرة معينة.
  

  

ح  ٢-٤-٤٧   مخاطر معدل الر

حية املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات املالية. تتعرض ا ح ع الر ات  معدل الر ح من احتمال تأث التغ تج مخاطر معدل الر اطت ر معدل موعة 

ن موعد است انية العمومية وال يح ات واألدوات املالية خارج امل يجة للتباين أو لوجود فجوات  مبالغ املوجودات واملطلو ح ن ا  الر سع ا أو إعادة  حقاق

اطر. اتيجيات إدارة ا اطر من خالل اس ذه ا موعة بإدارة    فتـرة معينة. تقوم ا
  

ية لأل يتمثل معدل الر تج عنه القيمة الدف الية ي ساب القيمة ا ستخدم  اح داة ح الفع (لألداة املالية ذات الطبيعة النقدية  املعدل الذي عندما 

ا لألداة املالية يمثلاملالية.  لفة املطفأة واملعدل ا ل بالت ذات السعر املتغ أو األداة  ذا املعدل املعدل التار لألداة املالية ذات السعر الثابت امل

لة بالقيمة العادلة.   امل
  

ات األخرى ثابتة، كما  مدرجة ضمن بيا افة املتغ ح، مع بقاء  ات املعقولة  معدالت الر ساسية تجاه التغ دول التا ا سائر يو ا اح أو ا ن األر

  املوحد للمجموعة.
  

سائر  اح أو ا ح املتغ تتمثل حساسية بيان األر  إ معدل الر
ً
نادا ح ع صا اإليرادات لسنة واحدة، اس ضة  معدالت الر ات املف املوحد  تأث التغ

ا   تفظ  ة ا ات املالية غ التجار سم  ٣١للموجودات واملطلو   .٢٠١٩و ٢٠٢٠د
  

ادة    العملة   الز

  نقاط األساس

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م    م   ألف در   ألف در

ح   ٧٦٬٦٠٢  ٢٠٢٫٢١٢  ٥٠  حساسية صا إيرادات الر

  

  



ي اإلسالم   ي ش.م.عبنك د
 

 ٩١

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

اطر املالية   ٤٧                  (تتمة)إدارة ا

    (تتمة)مخاطر السوق     ٤-٤٧

ية   ٣-٤-٤٧   مخاطر صرف العمالت األجن

عرض ا دول التا  ص ا ية كما  ي اطر صرف العمالت األجن سم  ٣١موعة  ية ومصنفة حسب العملة.٢٠١٩و ٢٠٢٠د ا الدف دول أدناه األدوات املالية للمجموعة بقيم   . يتضمن ا
  

ي   م اإلمارا ي  الدر   الدوالر األمر

دول مجلس التعاون 

لي األخرى  نيه   ا ليا    اإلجما  عمالت أخرى   اليورو  اإلس

م   ٢٠٢٠ م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

                املوجودات املالية:

ة    ٢٩٬٢٠٥٬٥٨٨   ٤٤٩٬٣٢٠     -     -     -   ٨٥٬٤٨١   ٢٨٬٦٧٠٬٧٨٧  نقد وأرصدة لدى البنوك املركز

   ٦٬٤٤٨٬٥٩١   ٣٥٠٬٩٣٤   ١٠٩٬٩٥١   ٣٣٬٧٢٤   ١٬١١٤٬٥٣٧   ٤٬٥٢٢٬٥٨٦   ٣١٦٬٨٥٩  املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

ة إسالمية، صا ثمار لية واس    ١٩٦٬٦٨٩٬٠٣١   ٤٬٩٥٠٬٧٥٠   ٢١٬١١٢   ٣٢٬٩٣١   ١٬٥٣٣٬٨٨٩   ٥٥٬٧٧٣٬٦٣٨   ١٣٤٬٣٧٦٬٧١١  موجودات مالية تمو

وك إسالمية  ثمار  ص    ٣٥٬٣٥٤٬٩١٥   ١٬٥٢٣٬٢٦٠     -     -     -   ٣٣٬٨٣١٬٦٥٥     -  اس

ثمارا    ١٬١١٠٬٩٦٢   ١٢٬٥٩٢     -     -   ١٠٠٬٦٣٣   ٦٥٨٬١٤٣   ٣٣٩٬٥٩٤  ت أخرى بالقيمة العادلةاس

   ٩٬٤١٣٬١٥١   ٢١٧٬٢٦٥   ١٧٥٬٣٢١     -   ٢٩٨٬١٠٠   ٣٬٣٨٧٬٢٩٥   ٥٬٣٣٥٬١٧٠  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

   ٢٧٨٬٢٢٢٬٢٣٨   ٧٬٥٠٤٬١٢١   ٣٠٦٬٣٨٤   ٦٦٬٦٥٥   ٣٬٠٤٧٬١٥٩   ٩٨٬٢٥٨٬٧٩٨   ١٦٩٬٠٣٩٬١٢١  اإلجما 

                

ات املالية:                 املطلو

ن ع املتعامل    ٢٠٥٬٩٢٥٬٢١٨   ٥٬٨٩٦٬٣٤٤   ٢٬٢٧١٬٢٦٠   ٤٣٤٬٤٥٧   ١٧٬٩٥٥٬٠٤٩   ٢٧٬٣٣٨٬٥٨٢   ١٥٢٬٠٢٩٬٥٢٦  ودا

   ١٣٬٤٩٦٬٠٧٨   ٤٠١٬٦٩١   ٥٬٧١١   ٢٠٬٠٤٧     -   ٨٬١٨٦٬٥٤١   ٤٬٨٨٢٬٠٨٨  املستحق إ بنوك ومؤسسات مالية

وك مصدرة     ١٨٬٧٤٤٬١٣١   ١٦٧٬٧٥٠     -     -     -   ١٨٬٥٧٦٬٣٨١     -  ص

ات أخرى     ٨٬٠٩٤٬٤٠٩   ٣٣٤٬٠٧٧   ٥٦٬٨٦٨   ١٢٬٨٠٧   ١٩٦٬٥٩١   ٣٬٣٤٥٬٢٨٠   ٤٬١٤٨٬٧٨٦  ذمم دائنة ومطلو

   ٢٤٦٬٢٥٩٬٨٣٦   ٦٬٧٩٩٬٨٦٢   ٢٬٣٣٣٬٨٣٩   ٤٦٧٬٣١١   ١٨٬١٥١٬٦٤٠   ٥٧٬٤٤٦٬٧٨٤   ١٦١٬٠٦٠٬٤٠٠  اإلجما 

                

   ٣١٬٩٦٢٬٤٠٢   ٧٠٤٬٢٥٩  )٢٬٠٢٧٬٤٥٥(  )٤٠٠٬٦٥٦(  )١٥٬١٠٤٬٤٨١(   ٤٠٬٨١٢٬٠١٤   ٧٬٩٧٨٬٧٢١  انية العموميةاملبلغ الصا داخل امل

دات أحادية لشراء/بيع العمالت    ١٠٢٬٢٨٣   ٢١٬٥٣٠   ١٬٩٨٨٬٠٣٥   ٣٩٧٬٢٣٣   ٧٬٧٦٢٬٢٨٩  )١٠٬٤٠١٬١٦٣(   ٣٣٤٬٣٥٩  ع

) األجل –املركز املا للعملة  ل/(قص    ٣٢٬٠٦٤٬٦٨٥   ٧٢٥٬٧٨٩  )٣٩٬٤٢٠(  )٣٬٤٢٣(  )٧٬٣٤٢٬١٩٢(   ٣٠٬٤١٠٬٨٥١   ٨٬٣١٣٬٠٨٠  طو

  



ي اإلسالم   ي ش.م.عبنك د
 

 ٩٢

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د

  

اطر املالية   ٤٧                  (تتمة)إدارة ا

    (تتمة)مخاطر السوق     ٤-٤٧

ية   ٣-٤-٤٧   (تتمة)مخاطر صرف العمالت األجن

  

م   ي الدر ي  اإلمارا   الدوالر األمر

دول مجلس التعاون 

لي األخرى  لي  ا نيه اإلس   اإلجما   عمالت أخرى   اليورو  ا

م   ٢٠١٩ م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

                املوجودات املالية:

ة    ٢١٬٢٦٨٬٤٩٥   ٤٨٣٬٢٥٤   ٢٦٠   ١٣٥   ٧٤   ٦١٣٬٤٣٣   ٢٠٬١٧١٬٣٣٩  نقد وأرصدة لدى البنوك املركز

   ٦٬٢٤٨٬١٧٣   ٣١٦٬٤٠٦   ٥١٬٠١٧   ٣٨٬٣٠١   ٤٧٤٬٨٤٥   ٣٬٧٣٢٬١٤٢   ١٬٦٣٥٬٤٦٢  املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

ة إسالمية، صا ثمار لية واس   ١٥٠٬٩١٣٬٤٢٨   ٤٬٤٣٥٬٨١٥     -     -   ١٬٢٦٧٬١١٨   ٣٦٬٤٢٠٬٨٥٨  ١٠٨٬٧٨٩٬٦٣٧  موجودات مالية تمو

وك إسالمية  ثمار  ص    ٣٣٬٢٤٣٬٨٥٨   ١٬١٤٢٬٠٠٣     -     -     -   ٣٢٬١٠١٬٨٥٥     -  اس

ثمارات أخرى بالقيمة العادلة    ١٬٢٦٦٬٢٣٥   ١٨٬٥٠٣     -     -   ١٠٩٬٩٠٥   ٥٩٤٬٨٣١   ٥٤٢٬٩٩٦  اس

  ٨٬٦٧١٬٠١٩   ٣٥٥٬٣٦٥   ٣٢٬٦٩٥     -   ٨٠٬٥٦٨   ٢٬٩٧٥٬٨٤١    ٥٬٢٢٦٬٥٥٠  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

  ٢٢١٬٦١١٬٢٠٨   ٦٬٧٥١٬٣٤٦   ٨٣٬٩٧٢   ٣٨٬٤٣٦   ١٬٩٣٢٬٥١٠  ٧٦٬٤٣٨٬٩٦٠    ١٣٦٬٣٦٥٬٩٨٤  اإلجما 

                

ات املالية:                 املطلو

ن ع املتعامل    ١٦٤٬٤١٨٬٤١٧   ٥٬٢٤١٬٥٤٢   ٢٤٨٬٦١٦   ٧٩٬٥٥٧   ٨٬٨٢٦٬٣٣١   ٢٥٬٨٣٤٬٨٧٥   ١٢٤٬١٨٧٬٤٩٦  ودا

   ٩٬١٤٦٬٧٤٧   ٢٤٩٬٠٤٤   ٢٧   ٨   ٣   ٥٬٢٠٠٬١٣٥   ٣٬٦٩٧٬٥٣٠  املستحق إ بنوك ومؤسسات مالية

وك مصدرة     ١٤٬٨٥١٬٩٤٥   ١٧٦٬٠٠٩     -     -     -   ١٤٬٦٧٥٬٩٣٦     -  ص

ات أخرى    ٨٬٥٠٦٬١٤٠   ٢٨٠٬٥٩٥  ٦٦٬٥١٢   ١٬٦١٤   ١٨٩٬٤٥٢  ١٬٨٢٨٬٨٦١    ٦٬١٣٩٬١٠٦  ذمم دائنة ومطلو

  ١٩٦٬٩٢٣٬٢٤٩   ٥٬٩٤٧٬١٩٠   ٣١٥٬١٥٥   ٨١٬١٧٩   ٩٬٠١٥٬٧٨٦  ٤٧٬٥٣٩٬٨٠٧  ١٣٤٬٠٢٤٬١٣٢  اإلجما 

                

انية العمومية   ٢٤٬٦٨٧٬٩٥٩   ٨٠٤٬١٥٦  )٢٣١٬١٨٣(  )٤٢٬٧٤٣(  )٧٬٠٨٣٬٢٧٦(   ٢٨٬٨٩٩٬١٥٣  ٢٬٣٤١٬٨٥٢  املبلغ الصا داخل امل

دات أحادية لشراء/بيع العمالت    ٤٬٠٣٩  )١٢٬٦٦٦(  ١٤٨٬٣٨٣  ٤١٬٨٥٦   ٣٬٣٩٩٬٩٨٤  )٩٬٩٠١٬٢١٠(  ٦٬٣٢٧٬٦٩٢  ع

) األجل –ركز املا للعملة امل ل/(قص   ٢٤٬٦٩١٬٩٩٨   ٧٩١٬٤٩٠  )٨٢٬٨٠٠(  )٨٨٧(  )٣٬٦٨٣٬٢٩٢(   ١٨٬٩٩٧٬٩٤٣    ٨٬٦٦٩٬٥٤٤  طو

    



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٩٣

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

اطر املالية   ٤٧                  (تتمة)إدارة ا

    )(تتمةمخاطر السوق     ٤-٤٧

ية   ٣-٤-٤٧     (تتمة)مخاطر صرف العمالت األجن

ساسية    تأث تقلبات مختلف أسعار العمالت ع صا اإليرادات وحقوق امللكية –تحليل ا

اطر العمالت   موعة  عرض ا دول التا مدى  سم  ٣١يو ا ة وتدفق ٢٠١٩و ٢٠٢٠د ا النقدية غ التجار ا ا ومطلو ا النقدية من موجودا ا

ا افة املتغ ي، مع ثبات  م اإلمارا ية مقابل الدر تملة املعقولة  سعر العمالت األجن ركة ا ذا التحليل ل اح أو املتوقعة. تم إجراء  ت األخرى  بيان األر

ة ا ات املالية غ التجار ات  القيم العادلة للموجودات واملطلو ب التغ س سائر املوحد ( ب التغ ا س ل تأثرت بتقلبات أسعار العمالت) وحقوق امللكية (

دول احتمال حدوث صا انخفاض  ية). تو القيمة السالبة  ا اح أو  القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع بالعملة األجن  بيان األر

نما تو يان حقوق امللكية املوحد، ب سائر املوحد و ساسية ال يضع  االعتبار اإلجراءات ال قد  ا ادة. إن تحليل ا القيمة املوجبة احتمال حدوث صا ز

ات. ذه التغ د من تأث مثل  موعة ل ا ا   تتخذ
  

ادة  سعر العملة   العملة سائر التأث ع  الز اح أو ا سائر  التأث ع  األر اح أو ا   األر

  (٪)  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م      م   ألف در   ألف در
        

ي   ٣٧٩٬٩٥٩   ٦٠٨٬٢١٧  ٢+  الدوالر األمر

لي نيه اإلس   )١٨(  )٦٨(  ٢+  ا

  )١٫٦٥٦(  )٧٨٨(  ٢+  اليورو

        
  

سائر التأث ع   سعر العملة  النقص  العملة اح أو ا سائر  التأث ع  األر اح أو ا   األر

  (٪)  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م      م   ألف در   ألف در
        

ي   )٣٧٩٬٩٥٩(  )٦٠٨٬٢١٧(  ٢-  الدوالر األمر

لي نيه اإلس   ١٨   ٦٨  ٢-  ا

  ١٫٦٥٦   ٧٨٨  ٢-  اليورو

        
  

  

ثمار األجن    ٤-٤-٤٨   االس

ية املستخدمة لتح ات  أسعار صرف العمالت األجن ارجية، ولذلك ف معرضة لتغ عة ا ا التا ا لة  شر موعة إيرادات م ل اإليرادات إ لدى ا و

ية املتحدة. م اإلمارات العر موعة، و در   عملة العرض لدى ا
  

ن   يت ن املن ت ل نتائج الس بة وحقوق امللكية  حال تحو اح قبل الضر دول أدناه التغ  األر سم  ٣١يو ا  ألسعار  ٢٠١٩و ٢٠٢٠د
ً
م وفقا إ الدر

ا ا حسب التغ عديل عد  ا الصرف  ساسية ال يضع  االعتبار اإلجراءات ال قد تتخذ ات األخرى ثابتة. إن تحليل ا افة املتغ ضة أدناه، مع بقاء  ت املف

ات.  ذه التغ د من تأث مثل  موعة ل   ا

ادة    العملة    الز

  سعر العملة 

  التأث ع

سائر اح أو ا   األر

التأث ع حقوق 

  امللكية

  التأث ع

سائر اح أو ا   األر

التأث ع حقوق 

  امللكية

  ٪  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  

م      م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

ية الباكستانية    ٢٦٬٦٤٥   ٤٬٣٠٣   ٣٠٬١٢٩   ٤٬١٩٦  ٥+  الرو

نيه املصري     ٥٬٥٠٢   ٣٠٩   ٥٬٨٩٠   ٢٧٩  ٥+  ا



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٩٤

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية  للسنة ا سم  ٣١ملن   ٢٠٢٠د
  

اطر املالية   ٤٧                  (تتمة)إدارة ا

    (تتمة)مخاطر السوق     ٤-٤٧

ثمار األجن   ٤-٤-٤٧      (تتمة)االس

  النقص    العملة 

  سعر العملة 

  التأث ع

سائر اح أو ا   األر

التأث ع حقوق 

  امللكية

  التأث ع

سائر اح أو ا   األر

أث ع حقوق الت

  امللكية

  ٪  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  

م      م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

ية الباكستانية   )٢٣٬٠٦٧(  )٣٬٨٩٤(  )٢٦٬٢١٩(  )٣٬٧٩٦(  ٥-  الرو

نيه املصري    )٤٬٩٧٨(  )٢٨٠(  )٥٬٣٢٧(  )٢٥٣(  ٥-  ا
  

م      ٥-٤-٤٧   مخاطر أسعار األس

م  مخا تج تتمثل مخاطر أسعار األس م بصورة فردية. ت م وقيمة أسعار األس ات مؤشرات األس ات  مستو يجة التغ م ن طر انخفاض القيم العادلة لألس

ة. ثمار موعة االس ة من محفظة ا م غ التجار   مخاطر أسعار األس
  

يجة التغ  القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكي ا بالقيمة العادلة من خالل فيما ي التأث ع حقوق امللكية (ن تفظ   ٣١كما   الدخل الشامل اآلخرـة ا

سم  ات األخرى ثابتة:٢٠١٩و ٢٠٢٠د افة املتغ م، مع بقاء  ات املتوقعة بصورة معقولة  مؤشرات األس ب التغ س  (  

  أث ع اإليرادات الشاملة األخرى الت  التأث ع اإليرادات الشاملة األخرى   التغ  مؤشرات السوق   مؤشرات السوق 

  ٪  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م      م   ألف در   ألف در

ي املا    ١٤٬٩٤٣   ٢٬٨٨٣  ٪٥+  سوق د

   ١٬٢١٠   ١٬٨٠٨  ٪٥+  سوق أبوظ لألوراق املالية

ن    ١٬٢٩٣   ١٬٤٧٥  ٪٥+  بورصة البحر

   ٣٬٨١٦   ٣٬٥٤٩  ٪٥+  أخرى 
  

سبة  ادة ب ر،  ٣املالية ضمن املستوى  ٪  القيمة العادلة لألدوات٥إن الز خ التقر يجة التغ  أسعار السوق غ املدرجة/ تقييم األدوات املالية كما  تار ن

ادة صا ة للبنك بمبلغ ان ليؤدي إ ز سو م ( ٤٥٫٩ املوجودات امل م). ٣٥٬٦: ٢٠١٩مليون در   مليون در
  

شغيلية    ٥-٤٧ اطر ال   ا

شغيلية  اطر ال شري أو خطأ  العمليات الداخلية. تتمثل ا طأ ال ب ا س عطل األنظمة أو  تمل ألضرار مالية أو أضرار أخرى ناتجة من    التعرض ا
  

ذا اإلطا شغيلية. يحدد  موعة بوضع إطار مفصل للمخاطر ال ام ومسؤوليات األفراد/قامت ا موعة وال ر بوضوح م تلفة لدى ا الوحدات  األقسام ا

شغيلية ومرا اطر ال شغيلية تحديد ا اطر ال شغيلية. يضمن إطار إدارة ا اطر ال تلفة املتعلقة بإدارة ا ام ا نفيذ امل ا تقوم ب ا واإلبالغ ع دار ا و قب

سائر وت عداد قاعدة بيانات ل ذا اإلطار ع تخطيط وتنظيم العمليات و سية ل شتمل العناصر الرئ ل سليم.  سية وتحليل ش اطر الرئ حديد مؤشرات ا

اطر.  ر حول إدارة ا عداد التقار اطر و   ا
  

شغيل  ستخدم يانات خسائر ال ا. يحتفظ النظام ب شغيلية ال تتعرض ل اطر ال بع أحداث ا شغيلية لت اطر ال بع ا  نظام ت
ً
موعة حاليا  ألك منا

ذا النظام  ات مخاطر االحتيال. خمس سنوات. كما يمكن ل و نار ي لس اطر والتقييم الذا ي ملراقبة ا سية والتقييم الذا اطر الرئ   يل مؤشرات ا
  

شغيليةعالوة  اطر ال بع ا  نظام ، ع نظام ت
ً
ةيطبق البنك أيضا وكمة املركز شطة الرقابية.   إطار ا    جميع األ

  

جر  اطر و ل منتج جديد ملراجعة ا اطر ذات الصلة من قبل أقسام مستقلة عن الوحدة ال يخضع  افة ا ة حيث يتم تحديد وتقييم  اءات املوافقة املطلو

ة. إن وحدات األعمال والدعم مسؤولة عن إدارة  لعمليات مشا
ً
الية أيضا مخاطر  عرض املنتج وتتعرض للمخاطر. تخضع التعديالت ع املنتجات ا

ا ا اصة العمليات  مجاال اطر  وحدات األعمال ا شغيلية وتضمن إدارة ا موعة للمخاطر ال عمل الوحدات ضمن إطار إدارة ا لوظيفية ذات الصلة. 

جراءات محكمة ملراقب شغيلية من خالل تطبيق نظام شامل للرقابة الداخلية مدعم بأنظمة و اطر ال ت ة وضع املعامال ا. تتم العمليات اليومية إلدارة ا

سية املتعلقة بال االحتياطية وأعمال التخطيط املتعلقة بحاالت الطوارئ.    والوثائق ذات الصلة باإلضافة تطبيق اإلجراءات الرئ
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 ٩٥

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

اطر املالية (تتمة)                 ٤٧   إدارة ا

  لسمعةمخاطر ا    ٦-٤٧

ب ت س اح واإليرادات املستقبلية أو خسارة القيمة السوقية أو نقص املعروض من السيولة  تملة لألر سارة ا ور السمعة. مخاطر السمعة  مخاطر ا د

ة ملؤسسة مالية.  ديد قيمة العالمة التجار شمل أيًضا  شأ مخاطر السمعة  وقدو شرت ل قوي  من  ش ن العمالصورة سلبية  ن أو ب ن أو الدائن م ء أو املسا

ور.  م موعة تداب  تتضمنا شر صورة إيجابيةا ا و  تضمن  اطر الشاملة ضمان اإلدارة املناسبة إل ع  مخاطر السمعة. شأندارة ا

  

  مخاطر التنظيم / االمتثال    ٧-٤٧

ب ع س سائر املالية  موعة وظيفة مخاطر التنظيم / االمتثال  مخاطر السمعة و / أو ا ا. لدى ا ات املعمول  ن أو اللوائح أو العقو دم االمتثال للقوان

ض  ،امتثال مستقلة ا ع  والصالحيةمع التفو ن واللوائح املعمول  ن لفرض ومراقبة االمتثال ع نطاق واسع للمجموعة. يتضمن ذلك االمتثال للقوان الالزمت

عم تلفة ال  اصة بـالواليات القضائية ا موعة باإلضافة إ تلك ا ا ا  ل ف

 .اليورو / الدوالرمراكز املقاصة 
 

سية مثل االت الرئ غطي ا اب سياسات االمتثال ال  ل اإلر افحة تمو افحة غسل األموال وم ات وم ارجية  العقو سابات ا وقانون االمتثال الضر ل

كة  قابلة للتطبيق ذه السياسات  ومعاي اإلبالغ املش دة. يتم دعم  لية الفر ة أي املتطلبات ا ا عند الضرورة ملعا تم استكمال موعة و ع مستوى ا

ا للمساعدة  االمتثال ملتطلبات  ابمن خالل أنظمة الفحص واملراقبة اآللية وفرق التحقيق املرتبطة  ل اإلر افحة تمو افحة غسل األموال وم ات وم  العقو

شأن فعالية ا وقانون  كة  . يتم إجراء مراقبة االمتثال املستقلة لتوف ضمانات  ارجية ومعاي اإلبالغ املش سابات ا لضوابط. يتم توف االمتثال الضر ل

عد ذلك للمساعدة  ضمان االمتثا ا  ل من التحض ودورً ن ذوي الصلة   ميع املوظف ب اإللزامي ع االمتثال  سية.التدر   ل للمتطلبات الرئ

  

 مخاطر عدم االمتثال الشر  ٨-٤٧

يئة الشرعية العليا للبنك املركزي لدولة اإلمارات العر وكمة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادر عن ال  ملعيار ا
ً
خ  ية املتحدةامتثاال ل  ٢١بتار أبر

لس")  ،("املعيار") ٢٠٢٠ عة اإلسالمية.  ول و املسؤول األ فإن مجلس إدارة البنك ("ا ام البنك بمبادئ الشر أع نة الرقابة الشرعية الداخلية  عن ال

وكمة الشرعية اطر الشرعية.  سلطة  البنك من منظور ا    وا

ا ا عة اإلسالمية وتأث ام الشر ون مجلس اإلدارة ع دراية بمخاطر عدم االمتثال ألح اطر واالمتثال من املتوقع أن ي نة ا تمل ع البنك. تقوم 

لس اإلدارة عة  وكمة التا ذا النوع من  وا ا، وتضع الضوابط فيما يتعلق  عة اإلسالمية وتراق ام الشر باإلشراف ع إدارة مخاطر عدم االمتثال ألح

شاور مع اطر، بال وكمة  جب عكما ي .بة الشرعية الداخلية بالبنكومن خالل إدارة الرقا نة الرقابة الشرعية الداخلية ا اطر واالمتثال وا أن نة ا

ر  الوقت املناسب إتضمن  ا. يجب تقديم التقار عة واإلبالغ ع ن البنك من قياس وتقييم مخاطر عدم االمتثال للشر
ّ

 مجلس توافر نظام معلومات يمك

ااإلدارة واإلدارة العليا، بصيغ مناسبة الستخد م ا وف    . ام

ون  أن يجب ا، مستقلة الثالثة الدفاع خطوط ترا من فعالة داخلية شرعية رقابة لدى البنك  ي عض    :شمل و عن 

و األول  الدفاع خط -أ ة، ولوائح إجراءات يضع أن الذي يجب األعمال خط و  تنفيذ أجل من الشرعية الداخلية، الرقابة نة من عتمد وضوابط وا

قة الاألعم عة بطر م بالشر  األوقات، جميع  اإلسالمية تل

ي الدفاع خط  -ب اطر الشرعية.  وال تتو الوظائف الداخلية، الشرعية الرقابة إدارة  املمثل الثا ا االمتثال الشر وا عة م  املتعلقة بالشر

نة الرقابة الشرعية  ومراقبة التدقيق الشر ال تتو الداخ الشر التدقيق إدارة  املتمثل الثالث الدفاع خط -ج ا ع  ر عرض تقار االمتثال و

 الداخلية. 

  

  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٩٦

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

  إدارة رأس املال  ٤٨

ـداف إدارة رأس املال  ١-٤٨   أ

و  موعة من إدارة رأس املال، و داف ا ن  "حقوق امللكية"  بيان املركز املا املوحد:فيما ي أ و مب وم أشمل مما    مف
  

 ية املتحدة املركزي؛ ام بمتطلبات رأس املال املوضوعة من قبل مصرف اإلمارات العر   االل

 ن؛ و م ادة العائدات للمسا ة وز  ملبدأ االستمرار
ً
موعة ع االستمرار وفقا افظة ع قدرة ا   ا

 موعة.االحتفا ر أعمال ا ة لرأس املال لدعم تطو   ظ بقاعدة قو
  

  رأس املـال النظامي  ٢-٤٨

راقب متطلبات رأس املال للمجموعة. تخ ية املتحدة املركزي الذي يحدد و سية للمجموعة  مصرف اإلمارات العر ة التنظيمية الرئ موعة إن ا ضع ا

لية املعنية. والعمليات البنكية ألقسام البنك لإلشراف امل ات التنظيمية ا   باشر من قبل ا
  

  :إ الفئات التاليةرأس املال النظامي للمجموعة  ينقسم

  م العاديةالشق األول شمل رأس املاللألس امل ، الذي  ي املدفوع بال ل العمالت  واالحتياطي العام واالحتيـاطي القانو تجزة واحتياطي تحو اح ا واألر

ثمار. واحتياطي القي  لبازل التعديـالت التنظيمية شتمل مة العادلة لالس
ً
شمل استقطاعات امل، ٣طبقا ثمارات  وجوداتوال  ية املؤجلة واالس الضر

 ؛واملالية وخصومات أخرى  البنكية الكيانات 

 شمل م العادية باإلضافة إ بنود أخرى  صص  أدوات الشق األول من رأس املال الشق األول من رأس املال الذي يتضمن الشق األول لألس عض ا و

عة؛ و ات التا   غ املسيطرة  الشر

 ما شمل مخصص انخفاض القيمة ا ي من رأس املال، الذي  لة.  الشق الثا ة املؤ ات الثانو   واملطلو
  

اف بالبنك كبنك مح  مية نظاميةتم االع ية   ذات أ سم  ٣١خالل السنة املن فاظ ع احتياطي  ،٢٠١٨د و مطالب با التا ف ليةو ذات  البنوك ا

مية النظامية سبة  األ سبة  امش حماية رأس املال٪ باإلضافة إ ٠٫٥ب  ٪.٢٫٥ب
 

ى ملتطلبات رأس املال كما   ،٣وفًقا للوائح البنك املركزي لبازل  د األد سم  ٣١فإن ا  احت١٣٫٥و  ٢٠٢٠د
ً
سبة ياطي حفظ رأ٪ شامال ٪ ٢٫٥س املال ب

ليةاحتياطي و  مية النظامية البنوك ا سبة  ذات األ سم  ٣١ح  ٢٠٢٠مارس  ١٥اعتباًرا من  ،٪ ومع ذلك٠٫٥ب سمح للبنوك باالستفادة من  ،٢٠٢١د ُ

سبة ٪ واستخدام ٦٠بحد أق  سبة مصد حماية رأس املال مية النظامية ب لية ذات األ كجزء من التداب  ،دون عواقب رقابية ٪ ١٠٠ امش البنوك ا

ورونا. عالوة ع ذلك وس  ي ملساعدة البنوك ع التعامل مع أزمة ف ام  ،املعتمدة من البنك املركزي اإلمارا شأن األح ات  أصدر املصرف املركزي توج

ية ومتطلبات رأس املال  اس خ  -ا ب انتقا بتار ل  ٢٢ترت سمح التصفية٢٠٢٠أبر سائر االئتمانية  .  ادات  مخصصات ا ة للبنوك بإضافة ز از االح

ر املالية رقم  سم  ٣١اعتباًرا من  ،٢و  ١املرحلة  ،٩املتوقعة للمعيار الدو إلعداد التقار   سنوات. ٥إ رأس املال التنظي واالنتقال  ٢٠١٩د
  

عت اطر بناء ع مخاطر  و ة با موعة مر ا. تتضمن مخاطر االئتمان موجودات ا شغيلية ال تنطوي عل اطر ال االئتمان ومخاطر السوق وا

سائر  املراكز املالية املدرجة  ا مخاطر ا ف مخاطر السوق بأ عر ا. يتم  انية العمومية وغ املدرجة  اطر املدرجة  امل انية ا وغ املدرجة  امل

ر  ية ومخاطر التعرض  حقوق امللكية العمومية والناشئة عن ا ح ومخاطر أسعار صرف العمالت األجن كة  أسعار السوق وتتضمن مخاطر معدل الر

ة أو عن  افية أو غ النا سارة الناتجة عن العمليات الداخلية غ ال ا مخاطر ا شغيلية بأ اطر ال ف ا عر تم  ة أو ومخاطر السلع. و شر األخطاء ال

ارجية. عطل ا   ألنظمة أو عن األحداث ا
  

ية املتحدة املركزي   ملتطلبات مصرف اإلمارات العر
ً
شغيلية، وفقا اطر ال اطر االئتمان ومخاطر السوق وا موعة من موحد  بع ا والدعامة األو من  ت

  .٣نظام بازل 
  

ستخدمامي بصورة منتظمة مراقبة كفاية رأس املال واستخدام رأس املال النظب تقوم إدارة البنك نة بازل ومصرف اإلمارات  و ات   إ توج
ً
نادا أساليب اس

ية املتحدة املركزي.    العر
  

ا تخضع للمراجعة املستمرة من قبل اإلدارة. داف والسياسات والعمليات عن السـنة السابقة، إال أ ات ع األ غي   لم يتم إجراء أي 
  

  

ساب معدالت ن ية املتحدة املركزي. ٣ظام بازل قام البنك باح ات مصرف اإلمارات العر  لتوج
ً
ا وفقا شأ ر  عداد تقار   و
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

   (تتمة)إدارة رأس املال   ٤٨

  معدل كفاية رأس املال  ٣-٤٨

ازل  ٢فيما ي معدل كفاية رأس املال بموجب بازل  ية املتـحدة املركزي: ٣و  للوائح مصرف اإلمـارات العر
ً
  وفقا

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

      الشق األول من حقوق امللكية العادية

   ٦٬٥٨٩٬٥٨٥   ٧٬٢٤٠٬٧٤٤  رأس املال

   ١٠٬٨٦٠٬٩٦٣   ١٣٬٧٨٤٬٦٦٨  احتيـاطيات أخرى 

تجزة  اح ا   ٧٬٦٠٢٬٤٧١   ٨٬٤١٤٬٢١٤  األر

اكمة  خسائر صرف    )١٬٠٩٤٬٧٤٥(  )١٬١٧٦٬٧٠٧(  العمالت املؤجلة امل

ثمارات   )١٬١٧٤٬٦٩٨(  )١٬١٠٢٬٤٥١(  احتياطي القيمة العادلة لالس

ة از ة مرحلية للتصفية االح   -   ٢٧٬٣٤٠ سو

  -  )٢١٩٬٢٠٥( غ امللموسة وجوداتامل

بة األجلة   )٣٦٬٢٢٤(  )٤٠٬٤٤٢(  موجودات الضر

  ٢٢٬٧٤٧٬٣٥٢   ٢٦٬٩٢٨٬١٦١  قوق امللكية العاديةإجما الشق األول من ح

      

      الشق األول من رأس املال اإلضا

وك من الشق األول     ٦٬٤٢٧٬٧٥٠  ١١٬٩٣٧٬٢٥٠  ص

   ٦٬٤٢٧٬٧٥٠  ١١٬٩٣٧٬٢٥٠  إجما الشق األول من رأس املال اإلضا 

  ٢٩٬١٧٥٬١٠٢  ٣٨٬٨٦٥٬٤١١  إجما الشق األول من رأس املال 

      

ي من رأس املالالشق الث       ا

  ٢٬١٥٥٬٩٢٥  ٢٬٥٦١٬٦٧١  مخصص جما النخفاض القيمة 

يإجما الشق    ٢٬١٥٥٬٩٢٥  ٢٬٥٦١٬٦٧١  من رأس املال  الثا

  ٣١٬٣٣١٬٠٢٧  ٤١٬٤٢٧٬٠٨٢  مجموع قاعدة رأس املال

      

اطر ة با       املوجودات املر

  ١٧٢٬٤٧٤٬٠١٠   ٢٠٤٬٩٣٣٬٦٤٤  مخاطر االئتمان

   ٢٬١٥٨٬٩٣٤   ٢٬٥٨٢٬٢٤٩  مخاطر السوق 

شغيلية اطر ال    ١٤٬٩٢٢٬١٤٢  ١٦٬٥٦٤٬٤٣٧  ا

اطر ة با   ١٨٩٬٥٥٥٫٠٨٦  ٢٢٤٬٠٨٠٬٣٣٠  إجما املوجودات املر

      

      معدالت رأس املال

  %١٦٫٥  %١٨٫٥  معدل كفـاية رأس املال

  %١٥٫٤  %١٧٫٣  معدل الشق األول من رأسمال 

  %١٢٫٠  %١٢٫٠  اديةمعدل الشق األول من حقوق امللكية الع
  

  

ساب معدل كفاية رأس املال لسنة  حة كما يقت ٢٠٢٠تم اح اح املق عات األر ات ذات الصلة معيار توفر رأس املال  عد الوضع باالعتبار تأث توز والتوج

ية املتـحدة املركزي.الصادرة من مصرف اإل    مـارات العر
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ة  ٤٩   خطة الدعم االقتصادي املوج

ورونا  وس  ة التداعيات والعواقب االقتصادية لف ل فعال١٩-وفيد( املستجدمن أجل معا ش ية املتحدة عن  ،)  أعلن البنك املركزي لدولة اإلمارات العر

ةبرنامج  نامجشامل. كجزء من  خطة الدعم االقتصادي املوج يالت  وفر املصرف ،ال س ميع البنوك  لفةاملركزي  ة الت يالت سيولة مضمونة  صفر س  

اص  لنقل ميع عمالء القطاع ا يالت غ املسددة  س نامج توف إعفاء مؤقت للعمالء من سداد األقساط ع ال ا. تضمن ال ومتعام الفوائد لعمال

ن. البنك األفراد  املتضرر
 

سم  ٣١ كما  ا  ،٢٠٢٠د يالت قدر س موعة  م، وقد  ٥٫٨٩٠ُمنحت ا ا بمبلغ استفادت مليون در امل مليون  ٣٫٢٠٠م ا بال م وال تم استخدام در

ن. راجع   .١٩ إيضاح رقملتوف اإلعفاء من السداد للعمالء املتأثر
 

افقة ع املبالغ املؤجلة واألرصدة القائمة  ١-٤٩   املو

 دول ايقدم 
ً

ن األقساط املؤجلة من قبل التا تحليال و اتلت ن. متعام البنك من الشر لك   واملس
  

  مجموع األقساط املؤجلة    

التعرض املتعلق 

  بالتأجيالت املعتمدة

 القائمةالتأجيالت 

ر خ التقر   عدد العمالء   تار

م     م  ألف در م  ألف در     ألف در

سم  ٣١             ٢٠٢٠د

   ٢٣٠  ٣٬٦١٢٬٧٥٩   ٣١٬١٣٠٬٩٠٦   ٨٬٢٢٥٬٤٤١    لبنك من األفرادمتعام ا

ات    ٥٣٬٨١٤  ١٤٬٢٨١   ٥٬٢٨٧٬٣١٩   ٥٣٢٬٦٣٣    متعام البنك من الشر

موع    ٥٤٬٠٤٤   ٣٬٦٢٧٬٠٤٠   ٣٦٬٤١٨٬٢٢٥   ٨٬٧٥٨٬٠٧٤    ا
  

ةتحليل تجميع    ٢-٤٩ كة  خطة الدعم االقتصادي املوج ات املش ية املتحدة املركزي ملصرف اإلمار  إطار التوج  ات العر

 ملتطلبات 
ً
كة الصادرةوفقا خ اإلرشادات املش ية املتحدة املركزي بتار ل  ١٥ عن مصرف اإلمارات العر قام البنك  ،)٢٠٢٠نوفم  ١١(ُمحدثة   ٢٠٢٠أبر

: سدادتأجيل ال املستفيدينبتقسيم عمالئه  ن ع النحو التا  إ مجموعت
 

موعة  م: العمال١ا اصة  ة  جدارة االئتمان ا ات كب غي وا  ل معتدل  ،ء الذين ال ُيتوقع أن يواج ش تأثرون مؤقًتا و بما يتجاوز مشكالت السيولة و

ؤالء العمالء١٩-وفيدبأزمة  سبة ل عتقد أن تأجيل ال ،. بال ش ،فعال سدادُ يالت  س التا ال ُيتوقع أن تتأثر القيمة االقتصادية لل ري. و بقى و ل جو س

الية  ر املالية رقم  وفقؤالء العمالء  املرحلة ا مأو  ،ع األقل طوال مدة األزمة ،٩املعيار الدو إلعداد التقار ة ضائق ما أقصر. ،ف  أ
 

وا  موعة الثانية: العمالء املتوقع أن يواج ة  جدار ا ر ات جو ق تأجيل ال أمور باإلضافة إ  ،يةاالئتمان مغي ا عن طر تم معا . سدادالسيولة ال س

ؤالء العمالء سبة ل توفر ،بال اف  مخاطر االئتمان  و ور  ر املالية رقم تد واصل البنك مراقبة و . ٩لالنتقال من املرحلة وفق املعيار الدو إلعداد التقار

ؤالء العمالء دارة االئتمانية ل ا.خاصة املؤشرات ع عدو  ،ا م عند استحقاق اما  م القدرة ع سداد أي من ال
 

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ٩٩

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

  

ة (تتمة)  ٤٩   خطة الدعم االقتصادي املوج

ةتحليل تجميع    ٢-٤٩ كة  خطة الدعم االقتصادي املوج ات املش   (تتمة) ية املتحدة املركزي ملصرف اإلمارات العر  إطار التوج

دول أدناه يقدم   ا
ً

سائر االئتمانية املتوقعة للعمالء  تحليال   :السدادستفيدون من تأجيل امللألرصدة القائمة وا
  

موعة      موعة   ١ا موع  ٢ا   ا

م     م  ألف در م  ألف در   ألف در

سم  ٣١           ٢٠٢٠د

ات           متعام البنك من الشر

   ٣١٬١٣٠٬٩٠٦   ٥٬٦٢٠٬٩٦٦   ٢٥٬٥٠٩٬٩٤٠    التعرضات

سائر االئتمانية املتوقعة   )٤١١٬٠٣٠(  )١٤٥٬١٨١(  )٢٦٥٬٨٤٩(    ا

   ٣٠٬٧١٩٬٨٧٦   ٥٬٤٧٥٬٧٨٥   ٢٥٬٢٤٤٬٠٩١    صا التعرض القائم

  

موعة      موعة   ١ا موع  ٢ا   ا

م     م  ألف در م  ألف در   ألف در

سم  ٣١           ٢٠٢٠د

نمتعام البنك من ا لك           ملس

   ٥٬٢٨٧٬٣١٩   ١٬٠٠٥٬٧٢٥   ٤٬٢٨١٬٥٩٤    التعرضات

سائر االئتمانية املتوقعة   )١٦٤٬٧٤٦(  )٩٦٬١٢٣(  )٦٨٬٦٢٣(    ا

   ٥٬١٢٢٬٥٧٣   ٩٠٩٬٦٠٢   ٤٬٢١٢٬٩٧١    صا التعرض القائم
  

  

  

  

موع           ا

   ٣٦٬٤١٨٬٢٢٥   ٦٬٦٢٦٬٦٩١   ٢٩٬٧٩١٬٥٣٤    التعرضات

سائر االئتمانية املتو    )٥٧٥٬٧٧٦(  )٢٤١٬٣٠٤(  )٣٣٤٬٤٧٢(    قعةا

   ٣٥٬٨٤٢٬٤٤٩   ٦٬٣٨٥٬٣٨٧   ٢٩٬٤٥٧٬٠٦٢    صا التعرض القائم

  

ركة     ٣-٤٩   التعرض عند التعثـرمقدار ا

ات   سم  ٣١منذ  عند التع مقدار التعرضفيما ي تحليل إلجما التغي   :السدادللعمالء املستفيدين من تأجيل  ٢٠١٩د

م     موعة   ١وعة ا موع  ٢ا   ا

م     م  ألف در م  ألف در   ألف در

سم  ٣١           ٢٠٢٠د

   ٣٦٬٧١١٬١٩٢    ٥٬٧٤٠٬٣٧٣    ٣٠٬٩٧٠٬٨١٩     ٢٠٢٠يناير  ١التعرض عند التع كما  

ب  س ادة  ل جديدالز    ٧٢٦٬٤٣٧    ٦٥٠٬٦٩٤    ٧٥٬٧٤٣     تمو

ات أخرى    )١٬٠١٩٬٤٠٤(   )١٬١٠٣٬٧٤٨(    ٨٤٬٣٤٤     حر

سم  ٣١التعرض عند التع كما      ٣٦٬٤١٨٬٢٢٥    ٥٬٢٨٧٬٣١٩    ٣١٬١٣٠٬٩٠٦     ٢٠٢٠د
  

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ١٠٠

  

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

  

ة (تتمة)  ٤٩   خطة الدعم االقتصادي املوج
  

ن املراحل   ٤-٤٩   االنتقال ب

ن املر فيما ي تحليل  سم  ٣١منذ  احللالنتقال ب   :السدادللعمالء املستفيدين من تأجيل  ٢٠١٩د

موع   ٣املرحلة    ٢املرحلة    ١املرحلة       ا

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

ات           متعام البنك من الشر

   ٣٠٬٩٧٠٬٨٢٠      -    ١٬١١٠٬٣٢١    ٢٩٬٨٦٠٬٤٩٩  ٢٠٢٠ يناير ١ التعرض عند التع كما 

     -      -    ٥٬٢٤٧٬٢٦٩   )٥٬٢٤٧٬٢٦٩(  مراحل أخرى من املرحلة األو إ  منقول 

     -    ٤٣٬٠٠٧   )٤٣٬٠٠٧(      -  مراحل أخرى من املرحلة الثانية إ  منقول 

ات أخرى     ١٦٠٬٠٨٦      -    ٦٢٨٬٩١٥   )٤٦٨٬٨٢٩(  حر

سم  ٣١التعرض عند التع كما      ٣١٬١٣٠٬٩٠٦    ٤٣٬٠٠٧    ٦٬٩٤٣٬٤٩٨    ٢٤٬١٤٤٬٤٠١   ٢٠٢٠د
  

موع   ٣املرحلة    ٢املرحلة    ١املرحلة       ا

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

ن لك           متعام البنك من املس

   ٥٬٧٤٠٬٣٧٢    ٢٬٩٧١    ٤١٨٬٧١١    ٥٬٣١٨٬٦٩٠  ٢٠٢٠ يناير ١ التعرض عند التع كما 

     -    ٨٨٬٢٣٨    ١٬٠٢١٬٦٨٦   )١٬١٠٩٬٩٢٤(  مراحل أخرى إ  من املرحلة األو منقول 

     -    ٧٬٣١٨   )٧٬٣١٨(      -  مراحل أخرى من املرحلة الثانية إ  منقول 

ات أخرى    )٤٥٣٬٠٥٣(      -   )٢٨٠٬٧٦٥(   )١٧٢٬٢٨٨(  حر

سم  ٣١التعرض عند التع كما      ٥٬٢٨٧٬٣١٩    ٩٨٬٥٢٧    ١٬١٥٢٬٣١٤    ٤٬٠٣٦٬٤٧٨   ٢٠٢٠د

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ١٠١

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

ة (تتمة)  ٤٩   خطة الدعم االقتصادي املوج

سائر االئتمانية املتوقعة حسب قطاع   ٥-٤٩ ات األعمالالتغي  مخصصات ا  ملتعام البنك من الشر

سائر ا سم  ٣١منذ  األعمالالئتمانية املتوقعة حسب قطاع فيما ي تحليل للتغي  مخصصات ا ات ٢٠١٩د املستفيدين من  ملتعام البنك من الشر

  :السدادتأجيل 
  

م     ألف در

سائر االئتمانية املتوقعة كما     ٣٤٦٬١٤٨ ٢٠٢٠يناير  ١ مخصص ا

   ٤٨٬٢٧٤ عقارات ومقاوالت

   ٢٬٩٤٧ التجارة

   ١٬٥٤٨ املؤسسات املالية

دما اا    ١٢٬٥٢٢ ت وغ

يع   )٤٠٩( التص

سائر االئتمانية املتوقعة   سم  ٣١ا     ٤١١٬٠٣٠ ٢٠٢٠د

  

سائر االئتمانية املتوقعة حسب   ٦-٤٩  ملتعام البنك من األفراد املنتجاتالتغي  مخصصات ا

سائر االئتمانية املتوقعة حسب  سم  ٣١نذ م املنتجاتفيما ي تحليل للتغي  مخصصات ا املستفيدين من تأجيل  العمالءملتعام البنك من  ٢٠١٩د

  :السداد

م     ألف در

سائر االئتمانية املتوقعة كما     ٧٩٬٤٥٠ ٢٠٢٠يناير  ١ مخصص ا

ل ال    ٧٧٬٠٢٥ التمو

ل السكن   )٤٬٦٦٢( تمو

ل السيارات    ١٢٬٩٨٢ تمو

  )٤٩( بطاقات ائتمانية إسالمية

سائر االئ سم  ٣١تمانية املتوقعة  ا   ١٦٤٬٧٤٦ ٢٠٢٠د
  

وفيديحتفظ البنك  م.  ٢٩٧بقيمة  ١٩-بتعديالت تتعلق ب داد و مليون در تلفة عمليات اس رت قطاعات العمالء واألعمال ا ن أظ عتقد اإلدارة أنه  ح

سم  ة من يونيو ح د ات االئتمان املتأخ ،٢٠٢٠متواضعة خالل الف ة فإن تأث ر بمجرد اكتمال ف ةرة ستظ  ،. وفًقا لذلكخطة الدعم االقتصادي املوج

وفيديحتفظ البنك  سم  ٣١دون أي تخصيص إضا للقطاع والعمالء كما   ١٩-بتعديالت تتعلق ب   .٢٠٢٠د

  

  االستحواذ ع بنك نور  –اندماج األعمال   ٥٠

   بنك نور االستحواذ ع   ١-٥٠

ر يناير  م ٩٩٫٩٩٩ستحوذ البنك ع ا ،٢٠٢٠خالل ش شأة" أو "بنك نور ش. (" بنك نور ٪ من أس دمات املصرفية املتوافقة مع  ،")امل عمل  ا كيان 

م  ية املتحدة. استحوذ البنك ع أس عة اإلسالمية  دولة اإلمارات العر ميه بنك نور الشر اء من  ،من كبار مسا ذلك حصل ع حصة مسيطرة. تم االن و

ا عملي سبة مبادلة متفق عل م ب ي اإلسالمي إ و ة االستحواذ من خالل صفقة مقايضة األس م واحد من بنك د ًما   ٥٫٤٩س بإصدار  بنك نور س

ًما جديًدا للبنك. ٦٥١٫١٥٩٫١٩٨  س
 

ية   ة املن سم  ٣١خالل الف م املتبقية   ،٢٠٢٠د امل. ،األقليةمن مسا  بنك نور استحوذ البنك ع األس عة مملوكة بال   مما جعله شركة تا

  



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ١٠٢

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

  االستحواذ ع بنك نور (تتمة) –اندماج األعمال   ٥٠

ا  ٢-٥٠ ددة املستحوذ عل    مقابل الشراء وصا املوجودات ا

ساب عملية االستحواذ باست اسبة  تم اح قة ا ناًء عليه ،الشراءخدام طر اة وجوداتامل قيدتم  ،و ات  املش واملقابل املتبادل بالقيمة  املتكبدةواملطلو

ات من قبل خب  خ االستحواذ. تم تحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلو  .مستقلالعادلة املقدرة  تار
 

ا العادلة تم تخصيص مقابل الشراء (املشار إليه أيضً  اة باستخدام قيم ات املش يازة إ املوجودات واملطلو اص با   املبدئيةا باسم "سعر الشراء") ا

خ االستحواذ.  ساب مقابل الشراء وتخصيصه لصا  يتم فيما ي عرضتار شأة موجوداتاح ا  امل ل م خ االستحواذ وعملية  منبناًء ع القيم العادلة ل تار

ن مقابل الشراء والقيمة العادلة لصا املو لناتجة عن ذلك. الشراء ا ح من شراء الصفقة بناًء ع تخصيص سعر الشراء املؤقت الفرق ب  وجوداتمثل الر

ددة.  ا

خ دمج األعمال ًرا من تار ة اث عشر ش عديل تخصيص سعر الشراء خالل ف د من املعلومات حول  ،يمكن  صول ع مز القيمة العادلة حيث يتم ا

ا موجوداتلل ات املتكبدة املستحوذ عل عديالت  ،بما  ذلك التوافق  نموذج األعمال ،واملطلو ة القياس ولم يتم تحديد أي  اء من ف إذا لزم األمر. تم االن

 أخرى.

  

ددة  ات ا خ االستحواذ كما لبنك نور انت القيمة العادلة للموجودات واملطلو : كما  تار  ي
  

ااملوجودات  ات  املستحوذ عل م املتكبدةواملطلو   ألف در

   املوجودات

ة    ٥٬٧٧١٬٨٨٧ النقد واألرصدة لدى البنوك املركز

   ٣٬٨٦٨٬٢٥٥ املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

لامل ثمار  يةوجودات التمو    ٣٠٬٦٨٦٬١٨٤ اإلسالمية ةواالس

وك اإلسالمية و  ثمارات  الص    ٤٬٣٢٨٬٦٢٤ أدوات امللكيةاس

ثمارات أخرى     ٣٩٠٬٠٧٤ اس

ة ثمارات العقار    ٩٧٩٬١٦٨ االس

   ١٬١٤٥٬٨٤١ الذمم املدينة واملوجودات األخرى 

ات ومعدات    ١٨٨٬٣٢٩ ممتل

  ٢٨٧٬٠٠٠ املوجودات غ امللموسة

  ٤٧٬٦٤٥٬٣٦٢ (أ) املوجوداتمجموع 
   

ات    املطلو

ن ع املتعامل    ٣٥٬٢٨٧٬٦٣٠ ودا

   ٥٢٩٬٥٥٥ املستحق للبنوك واملؤسسات املالية

وك    ٣٬٧٦٠٬١٥٠ إصدار الص

ات أخرى  ذمم دائنة    ١٬٦٤١٬٩٦٣ ومطلو

   ١٬٨٣٦٬٥٠٠ ١صكوك الفئة 

ات (ب)   ٤٣٬٠٥٥٬٧٩٨ إجما املطلو
   

ددة  االقيمة العادلة لصا املوجودات ا   ٤٬٥٨٩٬٥٦٤ (ب) -(ج) = (أ)  املستحوذ عل

ددة صة ا امن صا املوجودات ا   ٤٬٥٨٩٬٥١٨ (د) املستحوذ عل

  ٣٬٥٧٤٬٨٦٤  مقابل لالستحواذ (ه)

رة سلبية من االستحواذ (د)    ١٬٠١٤٬٦٥٤  (ه) –ش



ي اإلسالمي ش.م.ع   بنك د
 

 ١٠٣

  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٠د
  

  االستحواذ ع بنك نور (تتمة) –اندماج األعمال   ٥٠

ا  ٢-٥٠ ددة املستحوذ عل   (تتمة) مقابل الشراء وصا املوجودات ا
 

سارة املوحد إيرادات بقيمة  ح أو ا ح قدره  ١٫٤١٨يتضمن بيان الر م وصا ر م من نور بنك. ٣١٦٫٧مليون در   مليون در
  

ــ جميــع امل ،٢٠٢٠نــوفم  ١اعتبــاًرا مــن  امــات نــور  وجــوداتاســتحوذ البنــك ع نــاًء عليــه وتحمــل جميــع ال نــوفم  ١أوقــف نــور بنــك عملياتــه اعتبــاًرا مــن  ،بنــك. و

خ الدمج"). لم يتم إجراء أي عمليات  ٢٠٢٠ تم  بنكية("تار ن. س شأ  املستقبل من قبل الشركة األم. تحملأخرى منذ ذلك ا  أي مطالبات محتملة ت
 

ت ،عد الدمج ميع امل وجوداتلف املبدأ نور بنك  عملية نقل امللكية القانونية  ل  ات وجوداتإ الشركة األم. اكتملت عملية التحو ناء  واملطلو باست

وحسابات  ل امل نوس ثمار  حقوق امللكية. إن عملية تحو تصة كما   وجوداتواالس سم  ٣١املتبقية  مراحل مختلفة من املوافقات مع السلطات ا د

الرغم منًبا. ومن املتوقع أن تكتمل قر  ٢٠٢٠ ا  موجوداتأن امللكية القانونية لل و ذه امل ،نور بنكب ترتبطال يتم نقل تقع ع  وجوداتفإن امللكية النفعية ل

 عاتق الشركة األم.

 

ح  ٥١ ة ملعدل الر  إصالحات معيار

ح  ،٢٠٢٠أغسطس  ٢٧  اسبة الدولية إصالح معيار معدل الر ر املالية  ،٢ املرحلة -أصدر مجلس معاي ا  ،٩عديالت ع املعاي الدولية إلعداد التقار

اسبة الدولية  ر املالية  ،٣٩ومعاي ا ر املالية رقمواملعاي الدولية  ،٧واملعاي الدولية إلعداد التقار ر املالية واملعاي الدولية  ٤ إلعداد التقار إلعداد التقار

يالت وسيلة عملية ملراعاة التغي  أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات املالية ال تتأثر بإصالح معيار ("التعديالت"). تقدم التعد ١٦ رقم

ية لألدوات املالية من أجل ال ،").  إطار الوسيلة العمليةمعدل اإليبور ("إصالح  الفائدةمعدل  عديل القيمة الدف اف أو  تعديالت لن يقوم البنك بإلغاء االع

ا إصالح  تم تطبيق املنفعة العملية عندما  ،اإليبور ال يتطل ح. س ح الفع ليعكس التغي  معيار معدل الر  من ذلك بتحديث معدل الر
ً
ولكنه سيقوم بدال

يجة مباشرة إلصالح  ا كن ون التعديل مطلوً ديد لتحديد التدفقات النقدية التعاق ،اإليبـور ي ون األساس ا افًئا اقتصادًيا لألساس السابق. ال يزال و دية م

ن البنوك (" بدال األسعار املعروضة ب . تتعرض اإليبـور تأث اس ك الرئ موعة مجال ال اطر ع منتجات وخدمات ا ") بأسعار بديلة خالية من ا

ش إ  موعة للعقود ال  عد عام وال تمتد إ ،الليبور مثل  ،معدالت اإليبور ا ا. ٢٠٢١ ما  شر تمل أن يتوقف  ون من ا  عندما ي
  

عد عام  ديدة  موعة إ أنظمة األسعار ا ا  ٢٠٢١بدأت اإلدارة مشروًعا لضمان انتقال ا ا وأنظم ا وخدما ات  منتجا من خالل النظر  التغي

م والتعقيد وسيؤثر ع جمي م من حيث ا ا. املشروع م ر اح. وتقار ع جوانب عملياته من عقود العمالء واملعامالت إ عمليات إدارة مخاطر البنوك واألر

اطر الناتجة عن االنتقال. ن لدعم االنتقال املنظم والتخفيف من ا ارجي ن وا ة الداخلي اب املص موعة التعامل مع أ   تواصل ا

  

  أرقام املقارنة   ٥٢

عض مبالغ املقارنة  عديل  .  تم  ا ي تتوافق مع العرض ا سائر املوحد واإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة ل اح أو ا   بيان األر

  

  نات املالية املوحدة اعتماد البيا    ٥٣

خ  ا بتار ح بإصدار ذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التصر ايـر ١٦تم اعتماد    .٢٠٢١ ف
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