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  املوحدالخسائر  و أبيان األرباح 

  2019 ديسمبر  31املنتهية في  للسنة

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    صافي اإليرادات 

 9.481.215  10,723,145 31 اإليرادات من املعامالت التمويلية والستثمارية اإلسالمية 

 1.475.949  1,482,606 32 إيرادات العمولت والرسوم وصرف العمالت األجنبية 

 45.085  65,660 33 خرى التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، صافي اإليرادات من الستثمارات األ 

 123.804  126,011 34 اإليرادات من العقارات املحتفظ بها للتطوير والبيع، صافي 

 155.522  294,955 35 اإليرادات من العقارات الستثمارية

 137.496  58,355 4-12 الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة

 310.691  933,623 36 إيرادات أخرى 

 11.729.762  13,684,355  إجمالي اإليرادات  

: حصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح
ً
 (3.528.057) (4,417,563) 37 ناقصا

 8.201.705  9,266,792  صافي اإليرادات 
    

    املصروفات التشغيلية

 (1.580.496) (1,586,883) 38 مصروفات املوظفين

 (607.804) (632,391) 39 املصروفات العمومية واإلدارية

 (35.148) (36,960) 2-14 استهالك عقارات استثمارية

 (98.554) (102,180) 16 استهالك ممتلكات ومعدات

 (2.322.002) (2,358,414)  إجمالي املصروفات التشغيلية
    

 5.879.703  6,908,378  ئر انخفاض القيمة والضريبةصافي اإليرادات التشغيلية قبل صافي خسا

 (833.471) (1,763,501) 40 خسائر انخفاض القيمة، صافي 

 5.046.232    5,144,877  أرباح السنة قبل مصروفات ضريبة الدخل

 (42.414) (42,266) 3-22 مصروفات ضريبة الدخل 

 5.003.818    5,102,611  صافي أرباح السنة 
 

    منسوب إلى:

 4.916.313 5,014,391  مالكي البنك  

 87.505 88,220  3-17 الحصص غير املسيطرة  

 5.003.818    5,102,611  صافي أرباح السنة 

    

 0. 72 0.69 41 ربحية السهم األساسية واملخفضة )درهم لكل سهم(

 

 

 

 

 

 

 

 ل يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 100إلى  14من تشكل اإليضاحات املدرجة على الصفحات 
ً
 جزءا
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 املوحد  الدخل الشاملبيان 

  2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  
    

 5.003.818 5,102,611  صافي أرباح السنة 

    

    بنود اإليرادات / )الخسائر( الشاملة األخرى 

    

 إلى األرباح أو الخسائر:
ً

    البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها لحقا

 (566.900) (43,230)  أسعار الصرف الناتجة من تحويل العمليات الخارجية، صافي  فروق

    

 إلى األرباح أو الخسائر:
ً

    البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها لحقا

 (236.091) (414,888)  ، صافي الدخل الشامل ا خرمن خالل  رات أخرى مسجلة بالقيمة العادلةالقيمة العادلة لستثماخسائر 

    

 (802.991) (458,118)  للسنة الخسائر الشاملة األخرى 

    

 4.200.827 4,644,493  للسنة  الدخل الشاملإجمالي 

    

    منسوبة إلى:

 4.114.528 4,560,020  مالكي البنك  

 86.299  84,473  الحصص غير املسيطرة  

 4.200.827   4,644,493  للسنة  الدخل الشاملإجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ل يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 100إلى  14تشكل اإليضاحات املدرجة على الصفحات من 
ً
 جزءا
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 ة املوحد يكبيان التغيرات في حقوق املل

  2019 ديسمبر  31املنتهية في  للسنة
   ----------------------------------------------------------- البنكمالكي  املنسوبة إلىحقوق امللكية  -------------------------------------------------- 

  األول صكوك الشق  رأس املال 

 أخرى احتياطيات 

 وأسهم خزينة 

احتياطي القيمة 

 اراتالعادلة لالستثم

احتياطي صرف 

 ةيكجمالي حقوق امللإ الحصص غير املسيطرة اإلجمالي األرباح املحتجزة العمالت

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

 28.880.518 2.942.687 25.937.831 6.964.089 (484.615) (615.389) 7.785.557 7.346.000 4.942.189 2018يناير  1الرصيد في 

 (1.043.085) (364.665) (678.420) (296.559) - - (381.861) - - (3-26-5)إيضاح  9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم التأثير املتراكم لتطبيق امل

 27.837.433 2.578.022 25.259.411 6.667.530 (484.615) (615.389) 7.403.696 7.346.000 4.942.189 ُمعاد بيانه – 2019يناير  1الرصيد في 

          

 5.003.818 87.505 4.916.313 4.916.313 - - - - - صافي أرباح السنة 

 (802.991) (1.206) (801.785) - (566.900) (234.885) - - - الخسائر الشاملة األخرى للسنة  

 4.200.827 86.299 4.114.528 4.916.313 (566.900) (234.885) - - - للسنة   شاملالدخل الإجمالي )الخسائر( / 

         املعامالت مع املالكين املسجلة مباشرة ضمن حقوق امللكية:

 (2.222.126) (2.723) (2.219.403) (2.219.403) - - - - - (29توزيعات األرباح املدفوعة )اإليضاح 

 (304.998) (51) (304.947) (304.947) - - - - - (23الزكاة )اإليضاح 

 5.111.679 - 5.111.679 (1.123) - - 3.465.406 - 1.647.396 إصدار أسهم حقوق 

 (477.490) - (477.490) (477.490) - - - - - توزيع أرباح صكوك من الشق األول 

 - - - 8.139 - - (8.139) - - الحتياطي التنظيمي ملخاطر الئتمان

 (20.501) - (20.501) (20.501)  - - - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 1.920 1.920 - - - - - - - أخرى 

 - - - 88 - (88) - - - الدخل الشامل ا خراملحول من استبعاد استثمارات أخرى مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
          

 34.126.744 2.663.467 31.463.277 8.568.606 (1.051.515) (850.362) 10.860.963 7.346.000 6.589.585  2018ديسمبر  31الرصيد في 
          

  34,126,744  2,663,467  31,463,277  8,568,606 (1,051,515) (850,362)  10,860,963  7,346,000  6,589,585 2019يناير  1الرصيد في 

 5,102,611  88,220 5,014,391 5,014,391 - - - - - صافي أرباح السنة 

 (458,118) (3,747)  (454,371) - (43,230) (411,141) - - - الخسائر الشاملة األخرى للسنة  

 4,644,493 84,473 4,560,020 5,014,391 (43,230) (411,141) - - - للسنة  الشاملة )الخسائر( الدخل / إجمالي 

         

         مع املالكين املسجلة مباشرة ضمن حقوق امللكية:املعامالت 

 (2,302,910) (1,327) (2,301,583) (2,301,583) - - - - - (29توزيعات األرباح املدفوعة )اإليضاح 

 (338,894) (7,357) (331,537) (331,537) - - - - - (23الزكاة )اإليضاح 

  2,754,750    -  2,754,750    - - - -  2,754,750 - إصدار صكوك من الشق األول 

 (3,673,000)  (3,673,000) - - - - (3,673,000) - صكوك من الشق األول  استرداد

 (448,795) - (448,795) (448,795) - - - - - توزيعات أرباح صكوك من الشق األول 

 (10,317) - (10,317) (10,317) - - - - - تكاليف إصدار صكوك من الشق األول 

    -    - - (252,000) - -  252,000 - - الحتياطي التنظيمي ملخاطر الئتمان

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

 -    - - (86,805) - 86,805 - - - الدخل الشامل ا خراملحول من استبعاد استثمارات أخرى مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 

 34,732,071 2,739,256 31,992,815 10,131,960 (1,094,745) (1,174,698)  11,112,963  6,427,750  6,589,585  2019ديسمبر  31الرصيد في 
 

 ل يتجزأ من هذه  100إلى  14من تشكل اإليضاحات املدرجة على الصفحات 
ً
 .املوحدة البيانات املاليةجزءا
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 املوحدبيان التدفقات النقدية 

 2019 ديسمبر  31املنتهية في  للسنة
 

  2019  2018 

 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التشغيلية

 5.046.232 5,144,877  أرباح السنة قبل مصروفات ضريبة الدخل

    تسويات لـ:

 (137.496) (58,355)  الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

 (123.804) (126,011)  عقارات محتفظ بها للتطوير والبيعاألرباح من استبعاد 

 (45.351) (65,760)  إيرادات توزيعات األرباح

 306  127  الخسائر من استبعاد استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة

 15    -  إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (8.566) (328,295)  استثمارات في صكوك إسالميةاألرباح من بيع 

 (179) (145)  األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات

 (64.338) (214,615)  األرباح من عقارات استثمارية 

 98.554  102,180  استهالك ممتلكات ومعدات

 35.148  36,960  استهالك عقارات استثمارية

 2.857  3,122  إطفاء خصم صكوك

 23.953  45,334  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 833,471 1,763,501  خسائر انخفاض القيمة للسنة، صافي 

    

 5,660,802 6,302,920  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية 

    

 71.319  78,451  لدولية املستحقة خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهرالنقص في الودائع واملرابحات ا

 (13,792,510) (8,424,619)  الزيادة في املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية

 542.915 (2,596,333)  في الذمم املدينة واملوجودات األخرى  )الزيادة( / النقص

 9.628.130  9,348,963  الزيادة في ودائع العمالء

 2.132.863 (2,466,633)  في املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى الزيادة  /)النقص( 

 310.699 (269,035)  في الذمم الدائنة واملطلوبات األخرى والزكاة مستحقة الدفع  الزيادة  /)النقص( 

    

 4.554.218  1,973,714  النقد الناتج من العمليات

    

 (14.795) (15,932)  ضات نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين تعوي

 (50.418) (58,380)  ضرائب مدفوعة

 4.489.005 1,899,402  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 

 

 ل يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 100إلى  14من تشكل اإليضاحات املدرجة على الصفحات 
ً
 جزءا
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  )تتمة(التدفقات النقدية املوحد بيان 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

   2019  2018 

 ألف درهم ألف درهم   

    األنشطة الستثمارية

 (7.544.444) (1,879,825)  صافي الحركة في الستثمارات في صكوك إسالمية يتم قياسها بالتكلفة املطفأة 

 35.617  67,340  تم قياسها بالقيمة العادلة صافي الحركة في استثمارات أخرى ي

 45.351  65,760  توزيعات األرباح املستلمة

 (463.708) (375,707)  إضافات إلى عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع

 412.845  461,344  املتحصالت من استبعاد عقارات محتفظ بها للبيع والتطوير

 (549.580) (315,946)  شراء عقارات استثمارية 

 (109.481)  8,681  الحركة في استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

 (292.875) (401,021)  شراء ممتلكات ومعدات

 3.918  14,688  املتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

 27.004 -  املتحصالت من استبعاد عقارات استثمارية

 (8.435.353) (2,354,686)  ة الستثماريةصافي النقد املستخدم في األنشط

    

    األنشطة التمويلية

 (2.222.126) (2,302,910)  توزيعات األرباح املدفوعة

 5.111.679    -  إصدار أسهم حقوق، صافي

 -  2,754,750  صكوك من الشق األول  إصدار 

 - (3,673,000)  صكوك من الشق األول  استرداد

 (477.490) (448,795)  ك من الشق األول توزيع أرباح صكو 

 - (10,317)  صكوك من الشق األول  تكاليف إصدار 

 3.740.869   2,748,093  صكوك إصدار 

 - (257,110)  صكوك سداد

 6.152.932 (1,189,289)  الناتج من األنشطة التمويلية  /)املستخدم في(  صافي النقد

    

 2.206.584 (1,644,573)  قد وما يعادلهفي الن )النقص( / الزيادةصافي 

 21.728.434  23,887,300  النقد وما يعادله في بداية السنة 

    

 (47.718) (13,018)  تأثير التغيرات في أسعار الصرف على رصيد النقد املحتفظ به بالعمالت األجنبية

 23.887.300 22,229,709  (42النقد وما يعادله في نهاية السنة )اإليضاح 

    

 

 ل يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 100إلى  14من تشكل اإليضاحات املدرجة على الصفحات 
ً
 جزءا

 



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع
 

 14 

 املالية املوحدة  البياناتإيضاحات حول 

  2019 ديسمبر  31املنتهية في  للسنة
 

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

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

 تسجيله كشركة مساهمة عامة  1975مارس  12املوافق 
ً
بغرض تقديم الخدمات املصرفية والخدمات املتعلقة بها وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. تم لحقا

 )وتعديالته(.  1984لسنة  8ارية رقم بموجب قانون الشركات التج
 

 )يشـار إليها  1-17رقم في اإليضاح املبينة  التابعة البنك وشركاتهطة أنش املرفقة وحدةة املاملالي البيانات تتضمن
ً
 "(.املجموعة"بـ معا

 

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

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

 دة.حول هذه البيانات املالية املوح 1-17يضاح اإل في  لشركات املجموعةاألنشطة الرئيسية  يتم بيان. املحلية وشركاتها التابعة الخارجية
 

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

 تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة  .2

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

، في هذه 2019يناير  1ملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة، والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تم اعتماد ا

 .الية للمجموعةالبيانات املتأثير جوهري على  يسفر عن أيلم  املعدلةالبيانات املالية. إن تطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية 
 

. 2019يناير  1في  حيث كان تاريخ العتماد املبدئي، 2016"، الصادر في يناير اإليجار"عقود  16اعتمدت املجموعة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

بموجب  ةوالتمويلي ةالتمييز بين عقود التأجير التشغيلي ، كما يلغيمحاسبة املستأجر جوهرية علىتغييرات  16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  ويوفر 

والتزامات اإليجار عند بدء عقد اإليجار لجميع  بموجودات حق الستخدامبالعتراف املستأجر . ويقض ي هذا املعيار أن يقوم 17املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 املوجودات ذات القيمة املنخفضة.عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير 
 

 قاس بالتکلفة داملستخا وق حق وداتجوم سبقیاا ئیًدمب عةولمجما ومتق
ُ
والتي ، لقیمةا ضنخفاا ر خسائو املتراكم الستهالك ناقًصا بالتکلفة لحًقا وت

 .اللتزامات اإليجارية سقیا دةعاإ لجأ نم يتم تعديلها
 

  باستخدام معدل الخصم الضمني في  مخصومةاإليجار بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار املستقبلية  عقد مطلوباتبقياس  مبدئًياتقوم املجموعة

 .تأثير تعديالت اإليجارل ،رى من بين أمور أخ، واإليجار، وكذلك ربحتعديل التزام اإليجار ملدفوعات اللحًقا يتم و عقد اإليجار. 
 

  عقود اإليجار قصيرة األجل )أي  بشأنعلى متطلباتها العامة  16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  يجيزهااختارت املجموعة تطبيق الوسيلة التي

قيمة. ولهذا، تعترف املجموعة ال( وعقود إيجار املوجودات منخفضة شهًرا أو أقل في تاريخ البدء 12تبلغ خيار ل يتضمن خيار شراء وله مدة تأجير 

رتبطة بتلك اإليجارات كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو على أساس منهجي آخر إذا كان هذا األساس بمدفوعات اإليجار امل

 على غرار املحاسبة الحالية لعقود اإليجار التشغيلية .وذلك يمثل نمط فوائد املستأجر، 
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 )تتمة(تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة  .2

طبقة  2-1
ُ
 )تتمة(على املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  جوهري تأثير  بدون املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة امل

 بسبب عدم إعادة صياغة املعلومات املقارنة.بأثر رجعي  نهج معّدلاعتماد  من خالل  16ر الدولي إلعداد التقارير املالية رقم املجموعة بتطبيق املعيا قامت
 

 األعمال اندماج 3املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  بتعديل 2017 - 2015التقارير املالية  التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد ،

 23املعيار املحاسبي الدولي رقم ضريبة الدخل، و  12الترتيبات املشتركة، واملعيار املحاسبي الدولي رقم  11رقم إلعداد التقارير املالية  واملعيار الدولي

 .قتراضتكاليف ال
 

  يتناول التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة  -ضريبة الدخل معامالت ب الشكوك املتعلقة 23تفسير لجنة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم

وذلك عند املستخدمة، ومعدلت الضريبة، غير  والئتمانات الضريبية)الخسارة الضريبية(، واألسس الضريبية، والخسائر الضريبية غير املستخدمة، 

 .12 رقمبشأن معامالت ضريبة الدخل بموجب املعيار املحاسبي الدولي  وجود شكوك

  ويقوم هذا املعيار بتعديل سلبي. التعويض بالاألدوات املالية: املتعلقة بميزات الدفع املسبق  9تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم

لنموذج  ابالقياس بالتكلفة املطفأة )أو، وفًق فيما يتعلق بحقوق اإلنهاء للسماح  9في املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم الواردة املتطلبات الحالية 

 .املدفوعات بالتعويض السلبيالعمل، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر( حتى في حالة 
 

 شركات الزميلة طويلة األجل في ال بالحصصالستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة: تتعلق  28املعيار املحاسبي الدولي رقم  تعديالت على

طويلة األجل  الحصصعلى األدوات املالية على  9واملشاريع املشتركة. توضح هذه التعديالت أن املنشأة تطبق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 طبيق طريقة حقوق امللكية عليها.في شركة زميلة أو مشروع مشترك تشكل جزًءا من صافي الستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك ولكن ل يتم ت
 

  أو تسوياتها. تخفيضهاأو  خطة منافع املوظفينفيما يتعلق بتعديالت  منافع املوظفين 19تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 

 اإلدارة بصدد تقييم تأثير املتطلبات الجديدة.تزال ول بعد.  يسري العمل بهااملجموعة املعايير الجديدة واملعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم  تعتمد لم
 

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

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

تسري للفترات السنوية التي 

 تبدأ في أو بعد

 2020يناير  1 .األهميةاملتعلقة بتعريف  عرض البيانات املالية: 1 املعيار املحاسبي الدولي رقمتعديالت على 
  

 عقود التأمين 17رقم  إلعداد التقارير املالية ملعيار الدوليا

وفر نهًجا ة، كما يالستيفاء الحاليقياس التزامات التأمين وفًقا للقيمة  17التقارير املالية رقم  إلعداديتطلب املعيار الدولي 

ا 
ً
عقود التأمين. تم تصميم هذه املتطلبات لتحقيق هدف املحاسبة املتسقة والقائمة  بشأن قياس وعرض جميعأكثر اتساق

رقم  املعيار الدولي إلعداد التقارير املاليةمحل  17رقم  املعيار الدولي إلعداد التقارير املاليةعلى املبادئ لعقود التأمين. يحل 

 .2022يناير  1اعتباًرا من وذلك  التأمينعقود  4

 2022يناير  1

 

اعتماد هذه أنه لن يترتب على فترة التطبيق املبدئي و في هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات املالية للمجموعة  اعتمادتتوقع اإلدارة 

 ى البيانات املالية للبنك في فترة التطبيق األولي.املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أي تأثير جوهري عل
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 تعريفات  3

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

 املرابحة 3-1

وتملكه بناًء وقبضه لبـائع"( بموجبه أصل ما ألحد عمالئها )"املشتري"( على أساس دفعات مؤجلة بعد قيام البائع بشراء األصل هي عقد تبيـع املجموعة )"ا

وهامش ربح على وعد املشتري بشراء األصل فور تملك البائع لذلك األصل بموجب شروط وأحكام مرابحة معينة. يتألف سعر بيع املرابحة من تكلفة األصل 

 على أساس زمني على مدار فتـرة العقد بناًء على مبلغ التمويل األصلي قيد السمتفق 
ً
داد. يتم عليه بشكل مسبق. يتم احتساب قيمة ربح املرابحة داخليا

 بيع املرابحة من قبل املشتري للبائع على أقساط خالل املدة املنصوص عليها في عقد املرابـحة.ثمن سـداد 
 

 تمويل السلم 3-2

 هو عقد 
ً
، في حين يقوم العميل بتسليم كميات السـلع طبقا

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

 إل
ً
 من معامالت السلم عندما يتم استالم سلعة السلم من عميل السلم وبيعها لحقا

ً
آخر مقابل ى طرف لجدول التسليـم املتفق عليه. تجني املجموعة أرباحا

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

 

 الستصناع 3-3

)"املستصنع" أو  الئهاعم)"الصانع" أو "البائع"( بموجبه بإنشاء أصل أو عقار محدد )"املصنوع"( ألحد  املجموعةتعهد و عقد بيع بين طرفي العقد، بحيث ته

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

ً
لك الثمن "املشتري"( وفقا

، بالكامل أو أي جزء منه، عن طريق طرف تكلفة اإلنشاء وهامش ربح. ول يقتصر إنجاز العمل، املتعهد به، على الصانع فحسب، بل من املمكن تنفيذ العمل

دور الصانع أو املستصنع. يتم احتساب ربح الستصناع )الفارق بين ب املجموعة تقومثالث تحت إشراف ومسؤولية الصانع. وبموجب عقد الستصناع، قد 

 على أاملجموعةتكبدها تثمن بيع املصنوع للمتعامل وإجمالي تكلفة الستـصناع التي 
ً
 األصلي ساس زمني على مدار فتـرة العقد بناًء على مبلغ التمويل( داخليا

 .قيد السداد
 

 اإلجارة  3-4

 اإلجـارة منتهيـة بالتمليك 3-4-1

ل نفسه األصل املعين، إما من بائع آخر أو من املتعام حيازة)"املستأجر"( )بعد شراء /  عمالئها)"املؤجر"( بموجبها أصل ما ألحد  املجموعةؤجر ت هي اتفاقية

 لطلب املتعامل 
ً
 .ةأو متغير  ةثابتأجرة ببالستئجار(، مقابل دفعات أجرة محددة ملدة / لفترات إيجارية محددة، على أن يستحق الدفع  وبوعدهوفقا

 

د املستأجر بموجب تلك ومواعيد سداد دفعات األجرة، كما يتعهاألجرة اتفاقية اإلجارة األصل املستأجر وتنص على فتـرة اإلجارة وأساس احتساب تحدد 

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

عليه بموجب اتفاقية اإلجارة،  املترتبةبالوفاء بكافة اللتزامات بعد أن يقوم املستأجر اإلجارة وفي نهاية مدة  .اإلجارةيحتفظ املؤجر بملكية األصل طيلة مدة 

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

 

ستحق 
ُ
 تكلفة األصل املؤجـر(. د السدادقيالثابتة األجرة فور بدء عقد اإلجارة وتستمر طيلة فتـرة اإلجارة بناًء على دفعات األجرة دفعات ت

ً
  )والتي تمثل غالبا

 

 اإلجارة ا جلة 3-4-2

صل بمواصفات معينة اإلجارة ا جلة )اإلجارة املوصوفة في الذمة( هي اتفاقية توافق املجموعة )"املؤجر"( بموجبها على تقديم، بتاريخ محدد في املستقبل، أ

 مامه وتسلمه من قبل املطّور أو املقاول أو املتعامل الذي اشترت منه املجموعة ذلك األصل عن طريق الستصناع.لتؤجره ألحد عمالئها )"املستـأجر"( عند إت
 

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

مطور / املقاول دفعة واحدة أو دفعات متعددة، على أن يتم احتساب ربح اإلجارة ا جلة خالل فتـرة اإلنشاء على أثناء فتـرة اإلنشاء، تسدد املجموعة لل

أو مع دفعة أساس زمني مقسم على مدار فتـرة اإلنشاء وعلى حساب دفعات األجر. وتستلم مبالغ الربح إما خالل فتـرة اإلنشاء كدفعة مقدمة من األجرة 

 الثانيـة بعد بدء اإلجارة.األجرة األولى أو 
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   )تتمة(تعريفات  3

 )تتمة( ا جلةاإلجارة  3-4-2

وسداد اإلجارة ة املؤجلة بتجديد فترات إل بعد تسلم املستأجر األصل من املؤجر. ويتعهد املستأجر بموجب اتفاقية اإلجار ا جلة في اإلجارة تستحق األجرة ل 

 .اإلجارةمبالغ دفعات األجرة املتعلقة بكل فتـرة وفًقا للجدول الزمني املتفق عليه والصيغة املعمول بها خالل مدة 
 

، يبيع ا جلةجارة ه بموجب اتفاقية اإل املترتبة علي ، وفي نهايتها إذا قام املستأجر بالوفاء بكافة اللتزاماتمدة اإلجارةيحتفظ املؤجر بملكية األصل طيلة 

 املؤجر األصل املؤَجر إلى املستأجر بقيمة رمزية بناًء على تعهد البيع الذي قدمه املؤجـر.
 

 املشاركة  3-5

 ساهمة مال املشاركة"(، ويجوز أن تكون املكال الطرفين في رأسمال املشاركة )"رأس ، بحيث يساهمعمالئهاوأحد  املجموعةهي اتفاقية بين 
ً
 أو  نقدا

ً
 وفق عينا

ً
 ا

إما  عقار معينمعين، قائم أو جديد، أو ملكية  ي استثمار مشروع وقت إبرام عقد املشاركة. ويجوز أن يكون موضوع املشاركة  للقيمة التي يتم تحديدها

 األرباح وفق تقسيم. يتم للعميلبتمليك محل املشاركة بالكامل بصفة دائمة أو متناقصة تنتهي 
ً
 كما هو منصوص عليه نسبة ل ا

ً
توزيع الربح املتفق عليها سلفا

  في عقد املشاركة. يتم
ً
توزيع ربح املشاركة عند إعالنها / توزيعها من قبل الشـريك املدير. وعلى الرغم من ذلك، وحيث إن ربح املشاركة يتم تقديره  غالبا

 على أساس زمني
ً
 بشكل موثوق، يتم احتساب ربح املشاركة داخليا

ً
الخسارة،  تقسيممال املشاركة غير املسـدد. ويتم املشاركة بناًء على رأس خالل مدة دائما

د املشاركة أو إن وجدت، بناًء على نسبة مساهمة كل من الشريكين في رأس املال، مع مراعاة أنه في حالة عدم إهمال الشريك املدير أو مخالفته لبنود عق

 يفيد بأن تلك الخسارة قد د للمجموعةقدم السداد، يجب أن تتخلفه عن 
ً
 مقنعا

ً
 التنبؤ بسبب قوى قاهرة، وأن الشريك املدير لم يكن بوسعه  حدثتليال

 على املشاركة. السلبيةبتلك القوى القاهرة أو تفادي تبعاتها 
 

 املضاربة   3-6

مال املضاربة"( إلى الطرف ا خر الية معينة )"رأسذي يقدم مبالغ معقد بين طرفين، يكون أحدهما املمول )"رب املال"( وهو الطرف الهي املضاربة 

مال املضاربة في أحد املشاريع التجارية أو األنشطة بناًء على خبرته مقابل حصة محددة ي يقوم على إثر ذلك باستثمار رأس)"املضـارب"(، وهو الطرف الذ

إدارة نشاط املضاربة. األصل أن يتم توزيع ربح املضاربة عند إعالنها / توزيعها  )متفق عليها مسبًقا( من الربح الناتج، إن وجد، على أل يتدخل رب املال في

 
ً
 بشكل موثوق، فيتم احتساب ربح املضاربة داخليا

ً
خالل على أساس زمني  من قبل املضارب. وعلى الرغم من ذلك، وحيث إن ربح املضاربة يتم تقديره دائما

املخالفة لشروط وأحكام عقد  السداد، أو اإلهمال أو  املسـدد. ويتحمل املضارب الخسارة في حالة التخلف عن مال املضاربة غير املضاربة بناًء على رأسمدة 

 يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب قوى قاهر 
ً
 مقنعا

ً
ة، وأن املضارب املضاربة، وإل فإن رب املال هو من يتحمل الخسارة، شريطة تلقي رب املال دليال

 أو رب املال، حسب الحالة. املجموعةكون وبموجب عقد املضاربة، فقد تعلى املضاربة.  الضارةتبعاتها تفادي أو  بها بؤ التنلم يكن بوسعه 
ً
 مضاربا

 

 

 الوكالة 3-7

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

 لدراسة الجدوى / خطة الستثمار التي يقدمها الوكيل
ً
للموكل. يستحق  وهو الذي يقوم باستثمار رأسمال الوكالة بطريقة تتفق مع الشريعة اإلسالمية طبقا

 )"أجر الوكالة"( كمبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من رأسمال الوكالة، وقد يتم منح ا
ً
 محددا

ً
لوكيل أي مبالغ إضافية تزيد على نسبة الربح أو الوكيل أتعابا

 توزيع ربح الوكالة عند إعالنها / توزيعها من قبل الوكيل. وعلى الرغم من ذل
ً
ك، وحيث إن ربح الوكالة العوائد املتفق عليها كحافز على حسن األداء. يتم غالبا

 ع
ً
 بشكل موثوق، فيتم احتساب ربح الوكالة داخليا

ً
لى أساس زمني خالل مدة الوكالة بناًء على رأسمال الوكالة قيد السداد. ويتحمل الوكيل يتم تقديره دائما

ريطة حصول الخسارة في حالة التخلف عن السداد، أو اإلهمال أو املخالفة لشروط وأحكام اتفاقية الوكالة، وإل فإن املوكل هو من يتحمل الخسارة، ش

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

 على الوكالة، حسب الحالة.
 

 الصكوك 3-8

 ا متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.موجوداتتتألف من شهادات تمثل 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 أساس اإلعداد  4

 بيان التوافق 4-1

 
ً
 ذات الصلة منتطلبات واملالصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية  الدولية إلعداد التقارير املالية للمعايير تم إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقا

)"قانون الشركات بدولة اإلمارات  2015( لسنة 2حادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )القانون الت قوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة بما فيها

 . 2018( لسنة 14املرسوم بقانون اتحادي رقم )و "( 2015العربية املتحدة لسنة 
 

 أساس القياس 4-2

كما هو مبين في السياسات  بالقيمة العادلة يتم قياسها التيالية املدوات بعض األ تم إعداد البيانات املالية املوحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء 

 املحاسبية أدناه. 
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات املالية املوحدة 4-3

 ما لماأللف، عدد صحيح بإلى أقرب  ويتم تقريب كافة القيم )"الدرهم اإلماراتي"( تم عرض هذه البيانات املالية املوحدة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة

 ذكر خالف ذلك. يُ 
 

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

 

 السياسات املحاسبية الهامة  5

 س التوحيد أس 5-1

 دمج األعمال   5-1-1

 بصورة عامةيتم يه تحويل السيطرة إلى املجموعة. يخ الستحواذ، وهو التاريخ الذي يتم فيتم احتساب دمج األعمال من خالل طريقة الستحواذ كما في تار 

يتم اختبار أي شهرة حددة التي تم الستحواذ عليها. قياس الثمن املحول عند الستحواذ بالقيمة العادلة التي يتم احتسابها على أنها صافي املوجودات امل

 للتح
ً
الخسائر. أرباح من الشراء بسعر منخفض مباشرة ضمن األرباح أو  ق من تعرضها لنخفاض في القيمة. يتم العتراف بأيقتجارية تنشأ من الدمج سنويا

 ملكية.     أدوات حقوق أو  أدوات تمويل إسالمييتم بيان تكاليف املعاملة كمصروفات عند تكبدها باستثناء التكاليف املتعلقة بإصدار 
 

حول عل
ُ
 ما يتم العتراف بهذه املبالغ ضمن األرباح أو الخسائر. ل يشتمل الثمن امل

ً
 ى املبالغ املتعلقة بتسوية العالقات السابقة. غالبا

 

سه ويتم احتساب يتم قياس أي مبلغ ُيحتمل دفعه بالقيمة العادلة في تاريخ الستحواذ. عندما يتم تصنيف املبلغ املحتمل كحقوق ملكية، ل تتم إعادة قيا

 ن حقوق امللكية. بخالف ذلك، يتم العتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمبلغ املحتمل ضمن األرباح أو الخسائر.    التسوية ضم

 

 الشركة التابعة    5-1-2

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

 ،سلطة على املنشأة املستثمر بها 

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

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

على املنشأة املستثمر بها إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات في عنصر أو أكثر من تقوم املجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر 

 عناصر السيـطرة الثالثة املوضحـة أعاله.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

   )تتمة(توحيد أسس ال 5-1

 )تتمة( الشركة التابعة 5-1-2

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

. تأخذ املجموعة ةمنفرد بصورة صلة باملنشأة املستثمر بهااملستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية ملنحها قدرة عملية على توجيه األنشطة ذات ال

بشكل يكفي ملنحها السيـطرة،  وق التصويت في املنشأة املستثمر بهاحق للمجموعةبعين العتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان 

 ومن بين تلك الحقائق والظروف:

  خرين؛التصويت لحاملي حقوق التصويت ا   حجم حقوق بنة مقار  املجموعة لدىحجم حقوق التصويت 

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

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 

  الحاجة لى توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحالية ع درةالق، لديها، أو ليس لديهااملجموعة  والظروف األخرى التي تشير إلى أنغيرها من الحقائق

 لتخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت والجتماعات السابقة للمساهميـن.
 

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

املوحد من  األرباح أو الخسائر في بيان  السنةخالل  استبعادهاأو  اعليه الشركة التابعة التي يتم الستحواذ مصروفاتإيرادات و  إدراج، يتم وبصورة محددة

الدخل الخسـائر وكافة مكونات  األرباح أو  تكون  املجموعة على الشركة التـابعة.سيطرة تاريخ حصول املجموعة على السيطرة وحتى التاريخ الذي تتوقف فيه 

  .غير املسيـطرة الحصصوإلى  املجموعةإلى مالكي  منسوبة الشامل ا خر 
 

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

 .للمجموعةمع السياسات املحاسبية  املحاسبيةسياساتها  تتوافق لكييالت على البيانات املالية للشركات التابعة تعد إجراءيتم عند الضرورة، 
 

بالكامل عند  املجموعةوالتدفقات النقدية املرتبطة باملعامالت بين منشآت  املصروفاتجميع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات و  تحذف

 توحيد.ال
 

 كمعامالت احتسابهاللسيطرة على الشركات التابعة، يتم  املجموعةفي الشركات التابعة، والتي ل تؤدي إلى فقدان  املجموعةتغيرات في حصص ملكية إن ال

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

املقبوض/مستحق أو  مستحق الدفع/حصص غير املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوعالتعديل  املبلغ الذي يتم بهمباشرة في حقوق امللكية بالفرق بين 

 .مالكي املجموعة وُينسب إلى، القبض
 

 العمالت األجنبية 5-1-3

مالت كل منشأة من منشآت املجموعة التي تتم بعمالت غير العملة الرسمية لكل منشأة )العمالت عند إعداد البيـانات املالية املوحدة، يتم العتراف بمعا

 ألسـعار الصرف السـائدة في تـواريخ املعامالت. وفي نهاية كل فتـرة تقرير، يتم تحويل البـنود املالية بالعمالت األ 
ً
 ألسـعار الصرف األجنبيـة( وفقا

ً
جنبية وفقا

 ألسـعار الصرف السائدة في التـاريخ الذي يتالسائدة في ذلك الت
ً
م فيه ـاريخ. يتم تحويل البنود غير املالية بالعمالت األجنبية املسجلة بالقيمة العادلة وفقا

 تحديد القيمة العادلـة. ل تتم إعادة تحويل البـنود غير املالية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بأي من العمالت األجنبيـة.
 

 تم العتراف بفروقات الصرف للبنود املالية في بيـان األرباح أو الخسائر املوحد في الفتـرة التي تنشأ فيها باستثناء:ي

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

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

 في الدخل الشامل ا خر ويعاد تصنيفها
ً
 من صافي الستثمار في العملية الخارجية(، والتي يتم العتراف بها مبدئيـا

ً
من حقوق  )ولذلك تشكل جزءا

 ملالية.امللكية إلى بيـان األرباح أو الخسائر املوحد عند تسوية البـنود ا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

   )تتمة(س التوحيد أس 5-1

 )تتمة( العمالت األجنبية 5-1-3

 البيانات عملة عرض وهو  إلى الدرهم اإلماراتي، للمجموعة الخارجيةموجودات ومطلوبات العمليات  يتم تحويلض عرض البيـانات املالية املوحدة، اغر أل 

  ويتم تحويلائدة في نهاية كل فتـرة تقرير. ، باستخدام أسعار الصرف الساملستخدمة من قبل املجموعة
ً
أسعار  ملتوسطبنود اإليرادات واملصروفات وفقا

 وتنسبفي حقوق امللكية ) يتم بيان القيمة املتراكمةو  الدخل الشامل ا خر  ضمنالصرف، إن وجـدت،  فروقاتالصرف السـائدة في الفتـرة. يتم العتـراف ب

 غير املسيطرة  الحصصإلى 
ً
 (.حيثما يكون مناسبا

 

ـان إلى بي املجموعةبتلك العمليـة العائدة إلى مالكي  في حقوق امللكية املتعلقةاملتراكمة  الصرف فروقاتجميع  عاد تصنيفيُ ، خارجيةعملية عاد عند استب

 وحد.امل األرباح أو الخسائر 
 

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

 األرباح أو الخسائر ان رة ول يتم العتراف بها في بيطغير املسي الحصص علىالصرف املتراكمة  فروقاتمن  التناسبيةعاد توزيع الحصة الشركة التابعة، يُ 

 فقدان املجموعةل ينتـج عن ذلك و مشتركة  ائتالفاتأو  زميلةجزئي لشركات استبعاد  أي) بكافة بعمليات الستبعاد الجزئي األخرى  فيما يتعلقوحد. امل

 املـوحد. األرباح أو الخسائر ان الصرف املتراكمة إلى بي فروقات من التناسبيةعاد تصنيف الحصة (، يُ ةاملشترك السيطرةأو  الهامللتـأثير 
 

كموجودات ومطلوبات حواذ على عملية خارجية نتيجة الست التي تم الستحواذ عليها حددةاملطلوبات املموجودات و للتعديالت القيمة العادلة  تتم معاملة

 الخارجية ويتم تحويلها  للعملية
ً
 ة.حقوق امللكي ضمنأسعار الصرف  فروقاتنهاية كل فتـرة تقريـر، ويتم العتراف ب في لسعر الصرف السائدوفقا

 

 فقدان السيطرة  5-1-4

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

( القيمة الدفترية السابقة للموجودات )بما في ذلك 2و ) ،إجمالي القيمة العادلة للمبلغ املقبوض والقيمة العادلة للحصص املتبقية (1أنها الفرق بين )

 في بيان  يتم احتسابمسيطرة. غير حصص أي (، ومطلوبات الشركة التابعة و التجارية الشهرة
ً
ما في الدخل الشامل ا خر كافة املبالغ املعترف بها مسبقا

 إلىبشكل مباشر )أي تم إعادة تصنيفها  بالشركة التابعةاملوجودات واملطلوبات ذات الصلة  تقد استبعد املجموعةالشركة التابعة كما لو أن يتعلق بهذه 

 (. امللكية حقوق  األرباح أو الخسائر أو تحويلها إلى فئة أخرى من فئات
 

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

 لل
ً
 ، (2010)الصادر في  9معيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم الالحق وفقا

ً
زميلة أو شركة ، التكلفة عند العتراف املبدئي لالستثمار في وحيثما يكون ممكنا

 .تركائتالف مش

 

 املنشآت ذات األغراض الخاصة   5-1-5

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

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

 للمخاطر والمتيازات املرتبطة بها.

 

 األنشـطة الئتمانية 5-1-6

راج ل يتم إد تعمل املجموعة بصفة أمين/مدير أو بغيرها من الصفات التي ينتج عنها الحتفاظ بموجودات بصفة أمين بالنيابة عن أمناء أو مؤسسات أخرى.

 وعة. هذه املوجودات واإليرادات الناتجة عن األنشطة الئتمانية في البيانات املالية املوحدة للمجموعة حيث إنها ليست موجودات خاصة باملجم
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

 ت املالية األدوا 5-2

 العتراف املبدئي    5-2-1

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

 

 القياس املبدئي  5-2-2

 قياس املوجودات 
ً
حيازة أو إصدار املوجودات واملطلوبات ملة املنسوبة بصورة مباشرة إلى تكاليف املعاإن  .املطلوبات املالية بالقيمة العادلةو يتم مبدئيا

، عند العتراف ا
ً
 يتم العتراف. ملبدئياملالية تتم إضافتها إلى أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات املالية أو املطلوبات املالية، حيثما يكون مناسبا

 يازة املوجودات املالية أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بتكاليف املعاملة املنسوبة بصورة مباشرة إلى ح
ً
في بيان األرباح فورا

 أو الخسائر املوحد. 
 

 املوجودات املالية  5-3

 فيادية للشراء أو البيع تتمثل الطرق العتي .تاريخ املتاجرة فيبيع املوجودات املالية بالطرق العتيادية  و أبعمليات شراء  إلغاء العترافو  يتم العتراف

 اللوائح في السـوق. و أمشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل إطـار زمني تحدده التفاقيات 
 

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

 

 تصنيف املـوجودات املالية 5-3-1

 يتم 
ً
ات في الستثمار و  اإلسالمية املوجودات التمويلية والستثماريةو  واملستحق من البنوك واملؤسسات املالية قياس األرصدة لدى البنوك املركزيةلحقا

 الشروط التـالية بالتكلفة املطفأة ناقص ينطبق عليهاالتي  ملوجودات األخرى صكوك إسالمية وبنود من الذمم املدينة وا
ً
انخفاض القيمة واإليرادات  خسائر  ا

 عند العتراف املبدئي(: أو الدخل الشامل ا خر الخسـائر  ، إن وجدت )باستثناء تلك املوجودات املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو املؤجلة
 

  بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الحتفاظ باملوجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و جودات محتفظاملو  أن تكون 

  قيد  ياألصل املبلغوأرباح على  للمبلغ األصليفقط دفعات  تمثل، في تواريخ محددة، تدفقات نقديـة باألداةأن ينتـج عن البـنود التعاقدية الخاصة

 .السداد
 

 بالقيكافة املوجو  يتم قياس
ً
 مة العادلة.دات املالية األخرى لحقا

 

 تقييم نموذج األعمال 5-3-2

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

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

 

 كيفية تقييم أداء املحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة البنك؛ 

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

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

 النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها.

  البنك. مدى تكرار وقيمة وتوقيت املبيعات التي تعتبر من األمور الهامة التي يتم مراعاتها أثناء تقييم 
 

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

املوجودات املتبقية املحتفظ بها في التدفقات النقدية بعد العتراف املبدئي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للبنك، ل يقوم البنك بتغيير تصنيف 

 منذ ذلك الحين فصاع
ً
.   نموذج األعمال، ولكن يتم إدراج تلك املعلومات عند تقييم املوجودات املالية التي تم استحداثها أو شراؤها مؤخرا

ً
 دا

 

ساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل فيما يتعلق باملوجودات املالية املحتفظ بها للبيع أو إلدارتها والتي يتم تقييم أداؤها على أ

تعاقدية أو لبيع الشامل ا خر حيث أنه لم يتم الحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية كما لم يتم الحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية ال

 املوجودات املالية.
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 دة إيضاحات حول البيانات املالية املوح

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

  )تتمة(املوجودات املالية  5-3

 تقييم خصائص التدفق النقدي  5-3-3

ترتيب التمويلي تدفقات نقدية تتوافق مع ال ينتج عنهاص التدفق النقدي التعاقدي تقييم السمات التعاقدية ألداة ما لتحديد ما إذا قد ئتتضمن خصا

بلغ األصلي والربح األساس ي. تتوافق التدفقات النقدية التعاقدية مع ترتيب التمويل األساس ي في حال كانت تمثل التدفقات النقدية املتعلقة فقط بدفعات امل

 على املبلغ األصلي القائم.
 

املالي عند العتراف املبدئي، في حين ُيعرف "الربح" على أنه املقابل للقيمة الزمنية ألغراض هذا التقييم، ُيعرف "املبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل 

األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة  التمويلمخاطر زمنية محددة ومقابل التكاليف و  للمال واملخاطر الئتمانية املتعلقة باملبلغ األصلي القائم خالل فترة

 هامش معدل الربح. إلىباإلضافة والتكاليف اإلدارية(، 
 

ألداة. ويتضمن ذلك عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات املبلغ األصلي والربح، يأخذ البنك بالعتبار الشروط التعاقدية ل

 . دية التعاقدية بحيث ل يفي األصل بهذا الشرطتقييم ما إذا كان األصل املالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النق
 

 الربح الفعلي معدل طفأة وطريقةالتكلفة امل 5-3-4

ذات  الفترة دىتوزيع اإليرادات على مو  التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأةالربح الفعلي هي طريقة احتسـاب التكلفة املطفـأة لألدوات املالية معدل إن طريقة 

)بما في ذلك كافة الرسـوم والنقاط  املقدرةالنقدية املستقبلية  للمقبوضاتالقيمة الحالية  لحتساب املستخدم املعدل في الفعلي الربح معدل يتمثل. الصلة

 ل يتجزأ من  املقبوضةاملدفوعة أو 
ً
ملتوقع االعمر  على مدىالخصومات األخرى(  و أوتكاليف املعامالت واألقسـاط  الفعلي الربح معدلالتي تشكل جزءا

 صافي القيمة الدفتريـة عند العتـراف املبـدئي. لتحديدفتـرة أقصر  على مدى، أمكنلألدوات الستثمارية والتمويليـة أو، إن 
 

 الربـح الفعلي لألدوات التمويلية والستثمارية  معدل على أساسوحد اح أو الخسائر املبفي بيـان األر اإليرادات  تقيد
ً
 بالتكلفة املـطفأة. التي يتم قياسها لحقا

 

 املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر  5-3-5

ق مع أحكام عند العتراف املبدئي، يمكن للمجموعة أن تختـار بشكل نهائي )على أساس كل أداة على حدة( تصنيف الستثمارات في أدوات حقوق ملكية تتف

لة من خالل الدخل الشامل ا خر. ول يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر إذا كان الستثمار في الشريعة اإلسالمية بالقيمة العاد

 حقوق امللكية محتفظ به لغرض املتاجرة. 
 

 ُيعتبر األصل املالي أنه محتفظ به لغرض املتاجرة إذا:
 

 لغرض البيع في املستقبل القريب، أو 
ً
 تم شراؤه أساسا

 من محفظة أدوات مالية محددة تديرها املجموعة وله طابع فعلي حديث للحصول على أرباح في فترات قصيرة،كا 
ً
 أو ن، عند العتراف املبدئي، جزءا

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

 بالقيمة العادلة من خالل الدخ تقاس
ً
 بالقيمة العادلة املوجودات مبدئيا

ً
 إليها تكاليف املعاملة. ويتم قياسها لحقا

ً
ل الشامل ا خر بالقيمة العادلة مضافا

ائر املتراكمة إلى األرباح ويتم العتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة في الدخل الشامل ا خر. لن تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخس

 ئر عند الستبعاد.أو الخسـا
 

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

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

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

 ربحإذا كانت الشروط التعاقدية لألصل املالي تفي بمتطلبات اختبار مدفوعات أصل الدين وال. 
 

 بالقيمة العادلة مع األرباح والخسائر الناتجة عن التغ
ً
يرات في القيمة العادلة يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر لحقا

، إلغاء العترافد املعترف بها ضمن الدخل الشامل ا خر. يتم العتراف بإيرادات الربح وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر. عن

 ضمن الدخل الشامل 
ً
 .إلى األرباح أو الخسائر ا خر من الدخل الشامل ا خر يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر املتراكمة التي تم العتراف بها سابقا

 

 لم تصنف املجموعة أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

  )تتمة( املوجودات املالية 5-3

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

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

 .املبدئيعند العتراف  الدخل الشامل ا خر لة من خالل بالقيمة العاد الستثمار بتصنيف  املجموعةقم ت
 

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

ولكنها غير مصنفة بالقيمة العادلة ينطبق عليها معايير القياس بالتكلفة املطفأة امللكية( التي  ق حقو  ذلك، فإن املوجودات املالية )بخالف أدوات عالوة على

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

والذي قد القياس أو العتراف التضارب في باح أو الخسائر عند العتراف املبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ العادلة من خالل األر 

 من قيـاس املوجودات أو املطلوبات أو العتراف باألرباح أو الخسائر عليها على أسس مختلفة.  ينشـأ
 

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

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

امللكية( املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  حقوق  تصنيف املوجودات املالية )بخالف أدوات التكلفة املطفـأة. ل يسـمح بإعادةب معايير القياس

 الخسـائر عند العتـراف املبدئي.
 

أرباح أو خسـائر تنشأ من أية ب مع العترافيتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر بالقيمة العادلة في نهاية كل فتـرة تقرير 

من  األرباحاملوحد في بـند " األرباح أو الخسائر صافي األرباح أو الخسـائر املعترف بها في بيان  إدراجاملوحد. يتم  األرباح أو الخسائر إعادة قياس في بيـان 

 العادلة وفقالقيمة  يتم تحديداملوحد.  األرباح أو الخسائر ان رات أخرى بالقيمة العادلة" في بياستثما
ً
حول هذه  1-2-47يضاح اإل لطريقة املبينة في ل ا

 وحدة.البيـانات املالية امل
 

 

 

 

 أرباح وخسـائر صرف العمالت األجنبيـة 5-3-8

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

 لذلك،
ً
 من ربح أو خسـارة قيمتها العادلة. وطبـقا

ً
 مكونات صرف العمالت األجنبيـة جزءا

 

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

 املـوحد؛ و أو الخسائر 

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

 .الدخل الشامل ا خر ضمناألجنبية 
 

هاية كل فتـرة تقرير، فيتم تحديد أربـاح وخسـائر صرف العمالت األجنبية بالتكلفة املطفأة في ن التي يتم قياسهالعمالت األجنبيـة فيما يتعلق باألدوات املالية با

 إلى
ً
 املـوحد. األرباح أو الخسائر املالية ويتم العتراف بها في بيـان  للموجوداتالتكلفة املطفأة  استنادا

 

 

 

 

 نخفاض قيمة املوجودات املاليةا 5-3-9

 كل تقرير.  تاريخالقيمة في في نخفاض ل  للتحقق من تعرضهالتكلفة املطفأة با التي يتم قياسهااملوجودات املالية  يتم تقييم
 

 ملتطلبات امل تمان باستخداميقوم البنك بتطبيق منهجية ترتكز على ثالث مراحل لقياس مخصص خسائر الئ
ً
عيار منهجية خسائر الئتمان املتوقعة وفقا

 :بالتكلفة املطفأةالتالية من األدوات املالية التي يتم قياسها ، وذلك للفئات 9الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

  التي تمثل أدوات مالية واستثمارات في صكوك؛ التمويلية والستثمارية اإلسالميةاملوجودات 

  مصدرة خارج امليزانية العمومية؛أدوات 

 عقود ضمانات مالية مصدرة؛ 

  املستحق من بنوك ومؤسسات مالية؛ 

 ارف املركزية؛ و األرصدة لدى املص 

  .موجودات مالية أخرى 
 

 إلى التغير في مخاطر الئتمان منذ العتراف املبدئي.
ً
 تمر املوجودات املالية بثالث مراحل استنادا

 

 ل يتم العتراف بخسائر انخفاض القيمة من استثمارات األسهم.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ر ديسمب 31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

  )تتمة(املوجودات املالية  5-3

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

 نموذج انخفاض قيمة خسائر الئتمان املتوقعة 

ية للموجودات املالية منذ العتراف املبدئي. تعكس مراحل يرتكز على التغير في الجودة الئتمانيتكون من ثالث  يشمل نموذج خسائر الئتمان املتوقعة منهج

 التالية أو )1خسائر الئتمان املتوقعة القيمة الحالية للعجز في النقد املتعلق بحالت التعثر عن السداد إما )
ً
( على مدى 2( على مدى فترة الثنى عشر شهرا

 بداية.ال من التراجع الئتمانيالعمر املتوقع لألداة املالية بناء على 
 

  
ً
في حالة عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر الئتمان منذ العتراف املبدئي، سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر الئتمان املتوقعة  – 1لمرحلة ل طبقا

.  12ملدة 
ً
 التي تمثل األداة املاليةعمر  على مدى بأنها الجزء من خسائر الئتمان املتوقعة شهر  12يتم احتساب خسائر الئتمان املتوقعة ملدة شهرا

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

 إلى  12الئتمان املتوقعة ملدة 
ً
 استنادا

ً
 التي تلي تار شهرا

ً
يتم تطبيق احتماليات التعثر املتوقع يخ التقرير. توقع حدوث تعثر خالل فترة الثنى عشر شهرا

  12خالل 
ً
  .األصلي التقريبي الفعلي الربحمعدل ب ويتم تخفضيهاعلى التنبؤ بالتعرض عند التعثر ويتم ضربها في الخسارة املحتملة عند التعثر شهرا

 

  
ً
اف املبدئي ولكن ل تعتبر األدوات املالية قد تعرضت لنخفاض ائتماني، في حالة وجود زيادة جوهرية في مخاطر الئتمان منذ العتر  – 2لمرحلة ل طبقا

املرجحة لحتمالية التعرض للتعثر. يتم تقدير احتمالية التعثر والخسارة املحتملة سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر الئتمان املتوقعة بناء على املدة 

 التقريبي. األصلي الفعلي الربحقدي املتوقع بمعدل عند التعثر على مدى عمر األداة ويتم تخفيض العجز الن

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

 ٪. 100احتمالية التعثر هي نسبة  بافتراض أنالية دات املعمر املوجو يعادل خسائر الئتمان املتوقعة على مدى  لنخفاض ائتماني وسوف يتم قيد مبلغ
 

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

. يتم تخفيض العجز النقدي املتوقع التمويلاملتوقع في التدفقات النقدية في حالة سحب وبذلك تستند خسائر الئتمان املتوقعة إلى القيمة الحالية للعجز 

  على التمويل. التقريبي الفعلي املتوقع  الربحبمعدل 
 

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

ً
ائر الئتمان يتم قياس التزام البنك بموجب كل ضمان باملبلغ املعترف به مبدئيا

 إلى القيمة الحالية للمدفوعات املتوقعة لتعويض حامل الضمان املتوقعة، أيهما أعلى. 
ً
ولهذا الغرض، يقوم البنك بتقدير خسائر الئتمان املتوقعة استنادا

 املعدل في ضوء املخاطر املناسب للتعرض.  الخصم عن خسائر الئتمان التي يتكبدها. يتم تخفيض العجز بمعدل
 

للظروف القتصادية املستقبلية عند تحديد  بأدلة مةومدعّ  يقتض ي الستناد إلى توقعات معقولةو يمثل نموذج خسائر الئتمان املتوقعة نظرة مستقبلية 

 الزيادات الجوهرية في مخاطر الئتمان وقياس خسائر الئتمان املتوقعة.
 

 

 قياس خسائر الئتمان املتوقعة 

 إلى سيناريوهات قائمة على الحتمالية باحتساب خسيقوم البنك 
ً
 الفعلي الربحلقياس العجز النقدي املتوقع املخفض بمعدل ائر الئتمان املتوقعة استنادا

أخذ ييتمثل العجز النقدي في الفرق بين التدفقات النقدية املستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك الحصول عليها.  التقريبي.

التعثر  عة على أنها حاصل ضرب احتمالية التعثر والخسارة املحتملة عندبالعتبار احتساب خسائر الئتمان املتوق 9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم امل

 .هاديتعق ودرجة للمحافظ ونوعيتهاالعتبار الحجم النسبي مع األخذ بعين عند التعثر. قام البنك بوضع منهجيات ونماذج  والتعرض
 

 وغيرها من البيانات اإلحصائية وتخضع للتعديل لتوضيح املعلومات ال 
ً
 ستشرافية.تستند هذه املعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخليا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  تتمة()السياسات املحاسبية الهامة  5

  )تتمة(املوجودات املالية  5-3

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

  )تتمة(قياس خسائر الئتمان املتوقعة 

 فيما يلي تفاصيل هذه املعايير/املدخالت اإلحصائية:
 

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

  ؛ وقعة في التعرض بعد تاريخ التقريريتمثل في تقدير التعرض للتعثر في تاريخ مستقبلي مع الوضع بعين العتبار التغيرات املتو  –التعرض عند التعثر 
 

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

 النقدية التعاقدية املستحقة 
ُ
ل والتدفقات النقدية التي كان امل   َمو 

ً
يتوقع الحصول عليها، بما في ذلك التدفقات النقدية من مصادرة الضمان. يتم عادة

 عند التعثر.  التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض
 

 املتعددةالعوامل القتصادية العامة واملعلومات الستشرافية والسيناريوهات 

تقدير عادل ومرجح لخسائر الئتمان بناء على الحتمالية من خالل تقييم نطاق النتائج املحتملة الذي  9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم يتطلب امل

 يتضمن التنبؤات الخاصة بالظروف القتصادية املستقبلية. 
 

 منهايرتبط كل سيناريو ، سيناريو إيجابي، سيناريو سلبي(. سيناريو أساس يسيناريوهات ) ةثالثالعتبار يأخذ البنك بعند تقدير خسائر الئتمان املتوقعة، 

 عملية تقييم السيناريوهات املت
ً
عددة احتمالية بالدرجات املختلفة لحتمالية التعثر والتعرض عند التعثر والخسارة املحتملة عند التعثر. تتضمن أيضا

  باإلضافة إلى قيمة الضمان أو املبلغ الذي سوف يتم الحصول عليه مقابل بيع األصل.  تمويالتسداد ال ةرة، بما في ذلك احتمالياملتعث تمويالتتحصيل ال
 

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

 متوسط أسعار النفط 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة لألنشطة غير النفطية ل ي املركباملؤشر القتصاد 

  املؤشر القتصادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

  أسعار العقارات في دبي وأبوظبي 

  إشغال الغرف الفندقية في دبي 
 

تحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في و  مان املتوقعةضمن عملية قياس خسائر الئت العوامل القتصادية العامة واملعلومات الستشرافية إدراجيجب 

قياس خسائر الئتمان املتوقعة في كل فترة تقرير معلومات مناسبة ومدعمة بأدلة في تاريخ  يجب أن توضح عملية. الئتمانمخاطر الئتمان منذ تقديم 

وف القتصادية املستقبلية. إن املدخالت والنماذج املستخدمة لحتساب خسائر بالظر  التقرير حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات املتعلقة

 جميع سمات السوق في تاريخ البيانات املالية
ً
 إجراء تعديالت نوعية الئتمان املتوقعة قد ل ترصد دائما

ً
باعتبارها أو تسويات . لبيان تلك السمات، يتم أحيانا

 ت مادية بصورة جوهرية. تعديالت مؤقتة عندما تكون تلك الفروقا
 

 

 تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الئتمان 

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

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

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

 ن في تاريخ كل تقرير وذلك لكل أصل يعتبر هام بصورة منفردة وعلى مستوى القطاعات بالنسبة لحالت التعرض الفردي.مخاطر الئتما
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

  )تتمة(املوجودات املالية  5-3

  )تتمة(فاض قيمة املوجودات املالية انخ 5-3-9

  )تتمة(تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الئتمان 

 عندما: 2إلى املرحلة  1مجموعة املوجودات من املرحلة  تحويليتم 

  الحد املوضوع من البنك فيما يتعلق بالعتراف املبدئي؛  درجة تتجاوز تتغير احتمالية التعثر إلى 

 ؛ و  30لسداد ألكثر من تكون األداة متأخرة ا
ً
 يوما

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

ُ
 ت

 

 لسياسة محددةفترة على مدى  تفي باملعايير املوضوعةحتى  في نفس املرحلة 1من املرحلة  2تبقى األدوات املحولة إلى املرحلة 
ً
 ك. البن طبقا

 

على ما إذا كانت املوجودات املالية قد تعرضت لنخفاض في التصنيف الئتماني في تاريخ التقرير. يبقى  3إلى املرحلة  2ترتكز عملية التحويل من املرحلة 

 . 39املعيار املحاسبي الدولي رقم من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية بما يتوافق مع  9تحديد النخفاض الئتماني دون تغيير بموجب املعيار 
 

 الحكم الئتماني القائم على الخبرة 

مل التأثير تتطلب منهجية البنك فيما يتعلق بتكوين مخصص خسائر الئتمان املتوقعة أن يقوم البنك باستخدام حكمه الئتماني القائم على الخبرة ليش

 ئر الئتمان املتوقعة في جميع فترات التقارير.   املقدر للعوامل التي لم يتم رصدها في نتائج نموذج خسا
 

يجب األخذ بعين  أثناء قياس خسائر الئتمان املتوقعة، يتعين على البنك أن يضع باعتباره أقص ى فترة تعاقدية يتعرض خاللها البنك ملخاطر الئتمان. كما

 وخيارات التمديد والتجديد.العتبار جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة املتوقعة، بما في ذ
ً
 لك خيارات الدفع مقدما

 

، دون اللجوء إلى 9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ل يزال تعريف التعثر الذي يتبعه البنك لتقييم النخفاض في القيمة متطابق مع توجيهات امل

 قة بشطب معامالت التمويل ظلت دون تغيير.الفتراضات كما يتوافق مع املتطلبات التنظيمية. إن السياسة املتعل
 

 العمر املتوقع 

ن العتبار جميع عند قياس خسائر الئتمان املتوقعة، يأخذ البنك باعتباره أقص ى فترة تعاقدية يتعرض خاللها البنك ملخاطر الئتمان. كما يجب األخذ بعي

 وخيارات التمديد والتجديد. الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة املتوقعة، بما في ذلك خيارا
ً
 ت الدفع مقدما

 

 

 عليهاتسهيالت التمويل املعاد التفاوض 

 لألزمات املالية التي يواجهها امل
ً
 بتقديم تنازلت أو إجراء تعديالت على الشروط األصلية للتمويل نظرا

ً
 عن مصادرة الضمان أو  تعامليقوم البنك أحيانا

ً
عوضا

صيل الضمان. يعتبر البنك أن هذا التمويل متعثر السداد عندما يتم تقديم هذه التنازلت أو إجراء تلك التعديالت نتيجة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتح

في وضع مالي جيد. تشتمل املؤشرات على وجود أزمات  تعاملوالتي ما كان البنك ليوافق عليها في حال كان امل متعاملاألزمات املالية الحالية أو املتوقعة لل

اتفاقيات السداد الية على عدم الوفاء بالتعهدات أو تعرض العميل لظروف تجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. قد ينطوي التعثر على تمديد م

ي األصلي الذي تم والتفاق على شروط تمويل جديدة. فور إعادة التفاوض على الشروط، يتم قياس أي انخفاض في القيمة باستخدام معدل الربح الفعل

 لسياسة البنك، تتم متابعة التمويل املتعثر للتأكد من استمرار سداد الدفعات املستحقة في امل
ً
ستقبل. يتم احتسابه قبل تعديل شروط التمويل. طبقا

علقة بالتمويل، يتم اإلفصاح عنها على أساس كل تمويل على حدة. إذا أظهرت هذه اإلجراءات وجود خسارة مت 3واملرحلة  2تحديد التصنيف بين املرحلة 

 لحين تحصيله أو شطبه.  3ومعاملتها كأصل تعرض لنخفاض في القيمة ضمن املرحلة 
 

به، يقوم البنك بإعادة تقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر الئتمان. كما  إلغاء العترافإذا تم إعادة التفاوض بشأن التمويل أو تعديله دون 

. فور تصنيف األصل كتمويل متعثر، يظل ضمن هذه الفئة لفترة اختبار ممتدة 3لبنك بعين العتبار مدى ضرورة تصنيف املوجودات ضمن املرحلة يضع ا

 شهر على األقل. من أجل إعادة تصنيف التمويل خارج فئة التمويل املتعثر، يتعين على العميل الوفاء بجميع املعايير التالية:  12حتى 
 

  أن تكون جميع التسهيالت املقدمة للعميل منتظمة السداد؛ يجب 

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

 بصورة منتظمة خالل فترة الختبار؛ و  ربحسداد أكثر من دفعة ذات قيمة منخفضة من املبلغ األصلي أو ال  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

  )تتمة(املوجودات املالية  5-3

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

 تعريف التعثر 

 يعتبر البنك أن األصل املالي متعثر السداد عندما: 

  بالتزاماته الئتمانية بالكامل تجاه البنك دون لجوء البنك لتخاذ إجراءات مثل  تعاملغير املحتمل، ألسباب مالية أو غير مالية، أن يفي امليكون من

 مصادرة الضمان )إن وجد(؛ أو 

 90عن الوفاء بأي من التزاماته الئتمانية املادية تجاه البنك ملدة تزيد عن  تعامليعجز امل  .
َ
 يوما

 

 تعثر عن السداد، يأخذ البنك بالعتبار املؤشرات التالية: تعاملند تقييم ما إذا كان املع

 مثل اإلخالل املادي بالتعهد؛ –مؤشرات نوعية  (1)

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

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

 

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

 

 باملوجودات املالية إلغاء العتراف 5-3-10

األصل املالي نقدية من األصل أو عندما يتم تحويل في الحصول على تدفقات  عندما تنتهي الحقوق التعاقدية باألصل املالي عترافإلغاء ال تقوم املجموعة ب

بصورة مللكية مخاطر وامتيازات ابتحـويل أو الحتفاظ بكافة  املجموعةقم أخرى. إذا لم ت منشأةإلى  األصل بصورة فعليةملكية  وامتيازاتمخاطر وكافة 

املرتبط باملبالغ التي قد  اللتزامضافة إلى باإل في األصل  التي تحتفظ بها بالعتراف بحصتها تقوم املجموعةفي السيـطرة على األصل املحول،  تواستمر فعلية 

كما في العتـراف باألصل املالي املجموعة ستمر ت، األصل املالي املحول ملكية  مخاطر وامتيازات ت املجموعة بصورة فعلية بكافةدفعها. إذا احتفظتلتزم ب

 للعائدات املستـلمة. الخاضع لضمان بالتمويل اإلسالميتعترف 
 

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

 باح أو الخسائر املوحد.القبض في بيـان األر 
 

، ل تتم إعادة تصنيـف الدخل الشامل ا خربالقيـمة العادلة من خالل  املصنفو  الذي يمثل استثماًرا في أداة األسهم باألصل املالي إلغاء العترافعند 

 في احتياطي إعادة تقييم الستثمارات في حقوق امللك
ً
ية إلى بيـان األرباح أو الخسائر املوحد، ولكن يتم تحويله إلى األرباح أو الخسائر الكلية املتراكمة سابقا

 األرباح املحتجزة ضمن حقوق امللكيـة.

 

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

 العتراف بالضمانات املالية في البيانات يقوم البنك بإصدار ضمانات مالية واعتمادات مستندية والتزامات تمويل في سياق أعماله ال 
ً
عتيادية. يتم مبدئيا

 لالعتراف املبدئي، يتم قياس التزام البنك بموجب كل ضمان باملبلغ امل
ً
 املالية بالقيمة العادلة، التي تعادل األقساط املستلمة. لحقا

ً
 ناقصا

ً
عترف به مبدئيا

 لئتمان املتوقعة، أيهما أكبر. اإلطفاء املتراكم في بيان الدخل أو مخصص خسائر ا
 

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

رة اللتزام، بتقديم تمويل إلى العميل بناء على تتمثل التزامات التمويل غير املسحوبة والعتمادات املستندية في التزامات يلتزم بموجبها البنك، على مدى فت

. تقع هذه العقود ضمن نطاق متطلبات خسائر الئتمان املتوقعة. 
ً
 شروط محددة سلفا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(  5

 املقاصة 5-4

 واجب النفاذ وجودات واملطلوبات املالية ويتم بيان صافي املبلغ في بيان املركز املالي املوحد، وذلك فقط عندما يكون لدى املجموعة حق قانونيتتم مقاصة امل

 منة.تسوية على أساس صافي املبلغ أو تحصيل املوجودات وتسوية املطلوبات بصورة متزاال رغبة فيبمقاصة املبالغ املعترف بها ويكون لديها 
 

ن مجموعة من ذلك، أو فيما يتعلق باألرباح والخسائر الناتجة ع املحاسبيةعايير امليتم عرض اإليرادات واملصروفات على أساس صافي املبلغ عندما تجيز 

 املعامالت املماثلة مثل نشاط التداول في املجموعة.
 

 في عدد من الترتيبات،  املجموعةعتبر ت
ً
الحق في مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ولكن عندما ل  ا، والتي تمـنحهية الرئيسيةالتسو ات ياتفاق ومنهاطرفا

 .املبلغ وبالتالي يتم عرض املوجودات واملطلوبات املعنية على أساس إجمالي بصورة متزامنةأو  على أساس صافي املبلغتسوية املبالغ الرغبة في  ايكون لديه
 

 امللكية  حقوق  وأدواتاملطلوبات املالية تصنيف  5-5

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

 امللكية.حقوق املالية وأدوات 
 

 امللكية حقوق  أدوات 5-6

 أدواتب يتم العترافبعد اقتطاع كافة املطلوبات املترتبة عليها.  ص متبقية في موجودات أي منشأةوجود حصأي عقد يثبت  فيامللكية  حق أداة تتمثل

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

خصم مباشرة في عن طريق أي من شركاتها التابعة  فسها أو التي استحوذت عليها بن بالبنكامللكية الخاصة  حقوق  يتم العتراف بأدوات
ُ
)أسهم الخزينة( وت

 .بالبنكاملوحد من شراء أو بيع أو إصـدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية الخاصة  األرباح أ الخسائر خسائر في بيان  أية أرباح أو ب ل يتم العترافحقوق امللكية. 
 

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

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

 

خصم من حقوق امللكية عندما يتم املوافقة عليها يتم العتراف بتوزيع
ُ
ات األرباح من األسهم العادية وتوزيعات أرباح الصكوك من الشق األول كمطلوبات وت

غير  قرير كحدثمن قبل مساهمي املجموعة ومجلس اإلدارة على الترتيب. ويتم اإلفصـاح عن توزيعات األرباح للسنة التي تم املوافقة عليها بعد تاريخ الت

 معدل بعد تاريخ التقرير.
 

 املطلوبات املالية 5-7

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

 

ل مالي غير مؤهل إللغاء العتراف أو عند تطبيق طريقة الرتباط املستمر، على الرغم من ذلك، فإن املطلوبات املالية التي تنشأ عندما يكون تحويل أص

قياسها وفقا والضمانات املالية املصدرة من قبل املجموعة، واللتزامات املصدرة من قبل املجموعة لتقديم تسهيالت بمعدل ربح أقل من سعر السوق يتم 

 للسياسات املحاسبية املحددة املبينة أدناه.
 

 بالتكلفة املطفأةا 5-7-1
ً
 ملطلوبات املالية التي يتم قياسها لحقا

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

 بالتكلفة املطفأة على أساس طريقة معدل الربح الفعلي. الفترات املحاسبية الالحقة. يتم تحديد القيم الدفترية للم
ً
 طلوبات املالية التي يتم قياسها لحقا

 

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

لفعلي في املعدل املستخدم لحتساب القيمة الحالية للمقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة )بما في ذلك كافة الرسـوم والنقاط يتمثل معدل الربح ا

 ل يتجزأ من معدل الربح الفعلي وتكاليف املعامالت( على مدى العمر الفتراض ي املقدر لاللتزام
ً
ن كان املالي أو، إ املدفوعة أو املستلمة التي تشكل جزءا

، على مدى فتـرة أقصر لتحديد صافي القيمة الدفتريـة عند العتـراف املبـدئي.
ً
 مناسبـا

بالتكلفة املطفـأة على املستحق إلى البـنوك واملؤسسات املالية وودائع العمالء وأدوات الصكوك وبعض الذمم الدائنة  املقاسةتشتمل املطلوبات املالية 

 واملطلوبات األخرى.



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع
 

 29 

 ول البيانات املالية املوحدة إيضاحات ح

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

 )تتمة( املطلوبات املالية 5-7

 أرباح وخسـائر صرف العمالت األجنبيـة 5-7-2

ـائر صرف العمالت األجنبية اح وخسكل فتـرة تقرير، فيتم تحديد أرب يةبالتكلفة املطفـأة في نها والتي يتم قياسهابالنسبـة للمطلوبات املالية بالعمالت األجنبية 

 املوحد. األرباح أو الخسائر على التكلفة املطفأة لألدوات ويتم العتراف بها في بيـان  بناءً 
 

 لسعر الصرف الفوريويتم تحويلها وفقبعملة أجنبية بتلك العملة األجنبيـة املقومة لمطلوبات املالية لالقيمة العادلة  يتم تحديد
ً
 تقرير.الفي نهاية فتـرة  ا

 

 الضمان املالي 5-7-3

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

 للشروط التعاقدية. 
ً
 الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها وفقا

 

، إذا لم يتم تحديدها كأداة مالية بالقيمة يتم مب
ً
 قياس الضمانات املالية املصدرة من قبل املجموعة بقيمتها العادلة، كما تقاس لحقا

ً
العادلة من خالل دئيا

 األرباح والخسائر، بالقيمة األعلى ألي من:

  املخصصـات، اللتزامات املحتملة واملوجودات املحتملة؛ و ،37قيمة اللتزام بموجب الضمان املالي، طبقا للمعيـار املحاسبي الدولي رقــم 

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

ً
 مخصوما

ً
 القيمة املعترف بها مبدئيا

 
 

 إلغاء العتراف باملطلوبات املالية  5-7-4

لية وذلك فقط عندما تتم تسوية التزامات املجموعة أو عندما يتم إلغـاؤها أو انتهاء صالحيتها. يتم العتراف تقوم املجموعة بإلغاء العتراف باملطلوبات املا

غير النقدية املحولة أو بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات املالية التي تم إلغاء العتراف بها واملبلغ املدفوع أو مستحق الدفع، بما في ذلك املوجودات 

 بات املفترضة، في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.املطلو 
 
 

 األدوات املالية املشتقة اإلسالمية  5-8

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

ها في تاريخ مستقبلي. تبـرم املجموعة معامالت متنوعة ألدوات مالية إسالمية مشتقة إلدارة التعرض ملخاطر معدلت الربح وأسعار صرف مبدئي ويتم سداد

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

 بالقيمة العادلة. يتم قياس األدوات املا
ً
 بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة كما في تاريخ العقد ويتم إعادة قياسها لحقا

ً
يتم لية املشتقة اإلسالمية مبدئيا

ن قيمها كو تسجيل كافة األدوات املشتقة اإلسالمية بقيمها العادلة كموجودات عندما تكون القيم العادلة موجبة ضمن املوجودات أو كمطلوبات عندما ت

سه، وعندما العادلة سالبة. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات املشتقات اإلسالمية الناشئة عن معامالت مختلفة إذا كانت املعامالت مع الطرف املقابل نف

 يوجد حق قانوني إلجراء املقاصة، ويعتزم الطرفان تسوية التدفقات النقدية على أساس صافي املبلغ.
 

. عندما ل يكون هناك سوق نشط ألداة ما، تشتق يتم تحديد القيم العا
ً
دلة للمشتقات اإلسالمية من األسعار املدرجة في األسواق النشطة حيثما يكون متاحا

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

لعادلة على ما إذا كانت املشتقات اإلسالمية محتفظ بها للمتاجرة أو تم تصنيفها كأدوات تحوط، وإذا تعتمد طريقة العتراف بأرباح وخسائر القيمة ا

لة للمشتقات للتحوط فتعتمد على طبيعة املخاطر التي يتم التحوط منها. يتم العتراف بكافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العاد

 اجرة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.اإلسالمية املحتفظ بها للمت
 

 

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

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

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

 السوقية السالبة )خسائر غير محققة( ضمن املطلوبات األخرى في بيان املركز املالي املوحد.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31في للسنة املنتهية 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

 النقد وما يعادله 5-10

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

التي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ الستحواذ، واملعرضة ملخاطر غير هامة نتيجة التغير في قيمتها املحولة إلى بنوك أخرى واملوجودات السائلة 

 الي املوحد.العادلة، والتي تستخدمها املجموعة إلدارة التزاماتها قصيرة األجل. يتم تسجيل النقد وما يعادله بالتكلفة املطفأة في بيان املركز امل
 

 في شركات زميلة وائتالفات مشتركة  استثمارات  5-11

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

 سيطرة مشتركة على تلك السياسات. املالية والتشغيلية للشركة املستثمر بها ولكن هذا التأثير ل يعتبر سيطرة أو 
 

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

 ملا تم التفاق عليه بصورة تعاقدية،
ً
ويحدث ذلك عندما تتطلب القرارات بشأن األنشطة ذات  السيطرة املشتركة في الشتراك في السيطرة على الترتيب وفقا

 الصلة موافقة جماعية من قبل األطراف املشتركة في السيطرة.
 

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

كشهرة  قيدهاالقابلة للتحديد واملطلوبات املحتملة للشركات الزميلة والئتالفات املشتركة املعترف بها في تاريخ الستحواذ، يتم  للموجودات واملطلوبات

درجتجارية 
ُ
ملطلوبات في القيمة الدفترية لالستثمار. إن أي زيادة في حصة املجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات القابلة للتحديد وا وت

 مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر املوحد في الفترة التي تم فيها الستحواذ على الستثمار. قيدهااملحتملة عن تكلفة الستحواذ، بعد إعادة التقييم، فيتم 
 

 لحقوق يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة والئتالفات املشتركة ضمن هذه البيانات املالية امل
ً
وحدة باستخدام طريقة املحاسبة وفقا

 بالستثمارات في الشركات الزميلة والئتالفات املشتركة في بيان املركز 
ً
 لطريقة حقوق امللكية، يتم العتراف مبدئيا

ً
املالي املوحد بالتكلفة ويتم امللكية. وفقا

 والدخل الشامل ا خر للشركات الزميلة والئتالفات املشتركة.  تعديلها فيما بعد لالعتراف بحصة املجموعة من األرباح أو الخسائر 
 

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

 من صافي استث
ً
مار املجموعة في الشركات الزميلة والئتالفات املشتركة(، تتوقف املجموعة عن العتراف حصص طويلة األجل، والتي في جوهرها، تشكل جزءا

داد دفعات بالنيابة بحصتها في الخسـائر الالحقة. يتم العتراف بالخسـائر اإلضافية فقط إلى مدى تكبد املجموعة التـزامات قانونية أو ضمنية أو قيامها بس

 ملشتركة.عن الشركات الزميلة والئتالف ا
 

قيمة فيما يتعلق يتم تطبيق متطلبات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية لتحديد ما إذا كان من الضروري العتراف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض ال

تثمار )بما في ذلك الشـهرة( لختـبار انخفاض باستثمار املجموعة في الشركة الزميلة والئتالف املشتركة. وعند الضـرورة، يتم عرض كامل القيمة الدفتـرية لالس

 تكاليـف البيع، أيهما أعل
ً
ى( مع قيمته الدفتـرية، القيمة كأصـل منفرد من خالل مـقارنة قيمته القابلة لالسترداد )القيمة املستـخدمة والقيمة العادلة ناقصا

 من القيمة الدفتـرية 
ً
لالستثمار. ويتم العتراف بأي عكس لخسائر انخفاض القيمة إلى املدى الذي تزيـد وتشكل خسائر انخـفاض القيمة املعترف بها جزءا

 قيمة الستثمار القابلة لالسترداد.
ً
 فيه لحقا

 

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

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

لفرق بين القيمة الدفترية بها بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ، على أن تعتبر القيمة العادلة هي القيمة العادلة لتلك الحصة عند العتراف املبدئي. إن ا

ة متحصالت ناتجة للشركة الزميلة أو الئتالف املشترك في تاريخ إيقاف استخدام طريقة حقوق امللكية والقيمة العادلة ألي حصة محتفـظ بها ويتم إدراج أي

 من استبعاد الشركة الزميلة أو الئتالف املشترك.  عن استبعاد جزء من الحصص في الشركة الزميلة أو الئتالف املشترك عند تحديد األرباح أو الخسائر 
 

 في ائتالف مشترك أو عندما يصبح الست
ً
ثمار في ائتالف تستمر املجموعة في استخدام طريقة حقوق امللكية عندما يصبح الستثمار في شركة زميلة استثمارا

 في شركة زميلة. ل تتم إعادة قياس القيمة العادلة عق
ً
 ب هذه التغيرات في حصص امللكية. مشترك استثمارا

 



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع
 

 31 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

 )تتمة( مشتركةاستثمارات في شركات زميلة وائتالفات  5-11

ج عن ذلك الستبعاد فقدان املجموعة لتأثيرها الهام على تلك الشركات الزميلة والئتالفات عند استبـعاد أي من الشركات الزميلة والئتالفات املشتركة وينت

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

د بين القيمة الدفترية السـابقة للشركات الزميلة والئتالفات املشتركة املنسوبة إلى الحصة املحتفظ بها وبين قيمتها العادلة في تحديـمالي. يتم إدراج الفرق 

 بالاألرباح أو الخسـائر الناتجة من استبعاد تلك الشركات الزميلة والئتالفات املشتركة. عالوة على ذلك، تقوم املجموعة باحتساب كافة امل
ً
غ املعترف بها سابقا

ة والئتالفات في الدخل الشامل ا خر فيما يتعلق بهذه الشركات الزميلة والئتالفات املشتركة على نفس األسـاس املطلوب إذا ما كانت الشركات الزميل

 في املشتركة قد قامت مباشرة باستبعاد املوجودات أو املطلوبات ذات الصـلة. وعليه، إذا تمت إعـادة تصنيف 
ً
أية أرباح أو خسائر تم العتراف بها سابقا

ت ذات الصلة، تقوم الدخل الشامل ا خر من قبل هذه الشركات الزميلة والئتالفات املشتركة إلى األرباح أو الخسـائر عند استبـعاد املوجودات أو املطلوبا

ح أو الخسـائر )كـتـعديل بناًء على إعادة تصنيف( عندما تفقد التأثير الهام على تلك املجموعة بإعادة تصنيف األرباح أو الخسـائر من حقوق امللكية إلى األربا

 الشـركات الزميـلة والئتالفات املشتركة.
 

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

 ي ل تتعلق باملجموعة. الزميـلة أو الئتالف املشترك في البيانات املالية املوحدة للمجموعة فقط إلى مدى الحصص في الشركة الزميلة أو الئتالف املشترك الت
 

 العقارات املحتفظ بها للبيـع 5-12

للبيع. يتم بيان العقارات املحتفظ بها للبيع بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة أو إنشاؤها لغرض البيع كعقارات محتفظ بها  املستحوذ عليهاالعقارات  تصنف

 التكاليف املقدرة لإلنجاز والتكاليف ال
ً
 الزمة إلتمام عملية البيع.للتحقق، أيهما أقل. تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقق في سعر البيع املقدر للعقارات ناقصا

 

اض ي والبنية التحتية واإلنشاءات واملصروفات األخرى ذات الصلة مثل األتعاب املهنية وتكاليف األعمال الهندسية املتعلقة تشتمل التكاليف على تكلفة األر 

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

 

 العقارات الستثمارية    5-13

قيد اإلنشاء لهذه العقارات الستثمارية في العقارات التي يتم الحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية و/أو لزيادة رأس املال )بما في ذلك العقارات تتمثل 

 الستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم احتس
ً
اب الستهالك لالستثمار في األغراض(. يتم قياس العقارات الستثمارية بالتكلفة ناقصا

 سنة. 40املباني على أساس القسط الثابت على مدى 
 

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

يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات الستثمارية على أساس التقييم ، حيث ادلة لهذه العقارات الستثماريةالقيمة الع منها. قامت املجموعة باختيار نموذج

تقييمها. يتم إدراج  يجري وذو صلة ولديه خبرة حديثة في موقع وفئة العقارات الستثمارية التي  امعترف به تمقيم مستقل لديه مؤهال  يجريه دوًياالذي 

 والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.األرباح 
 

افع اقتصادية يتم إلغاء العتراف بالعقار الستثماري عند استبعاده أو عند سحبه من الستخدام بصورة نهائية ول يكون من املتوقع الحصول على أي من

اد. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء العتراف بالعقار )املحتسبة على أنها الفرق بين صافي املتحصالت من الستبعاد مستقبلية من الستبع

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

ت الستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في الستخدام ُيستدل عليه من خالل انتهاء إشغال العقار من قبل املالك أو بدء عقد تتم التحويالت إلى العقارا

 إيجار تشغيلي لطرف آخر أو النتهاء من أعمال اإلنشاء أو التطوير. 
 

جرى 
ُ
 .للبيعدام ُيستدل عليه من خالل إشغال العقار من املالك أو بدء التطوير التحويالت من العقارات الستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في الستخت
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 القبولت 5-14

وحد مع العتراف بالحق التعاقدي للسداد من املتـعامل كأصل مالي. ولذلك، فقد تم احتساب يتم العتراف بالقبولت كالتزام مالي في بيان املركز املالي امل

 اللتزامات املتعلقة بالقبولت كموجودات مالية ومطلوبات مالية.
 

 املمتلكات واملعدات 5-15

ض القيمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة التـاريخية املصروفات يتم بيان املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية بعـد طرح الستهالك املتراكم وخسائر انخفا

 املنسوبة بشكل مباشر إلى الستحواذ على املوجودات.
 

، وذلك فقط عندما يكون م
ً
ن املرجح أن يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم العتراف بها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئما

لقتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند إلى املجموعة، ويمكن قياس تكلفة البند بصورة موثوقة. يتم تحميل كافة مصروفات اإلصالحات تتدفق املنافع ا

 والصيانة األخرى على بيان األرباح أو الخسائر املوحد في فترة تكبـدها.
 

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

  سنة؛  25 – 15مباني 

  سنوات؛ و   5 – 3أثاث ومعدات مكتبية وسيارات 

  سنوات.  5 – 3تقنية املعلومات 
 

لستهالك في نهاية كل سنة، ويتم احتساب ل يتم احتساب استـهالك ألراض ي التملك الحر. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطريقة ا

.
ً
 تأثير أي تغيرات في التقديرات منذ ذلك الحين فصاعدا

 

تصـادية مستقبلية من يتم إلغاء العتراف بأي بند من بنود املمتلكات، ا لت واملعدات عند استبـعاده أو عندما ل يكون من املتـوقع أن تتدفق أي منافع اق

صل. يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو سحب بند من بنود املمتلكات وا لت واملعدات على أنها الفرق بين الستخدام املستمر لأل 

 عائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم العتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.
 

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

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

 للسيـاسة املحاسبية للمجموعة. عندما تكون املوجـودات جاهزة لالستخدام بالعمالة، وبالنسبـة للموجودا
ً
ت املؤهلة، فتتم رسملة تكاليف التـمويل وفقا

 لسياسات املجموعاملزمع لها، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى الفئة املناسبة من املمتلكات وا لت واملعدات ويتم احتساب الستهالك و 
ً
 ة.فقا

 

 انخفاض قيمة املوجودات امللموسة  5-16

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

القابلة لالسترداد للموجودات لتحديد خسائر انخفاض القيمة )إن لخسائر نتيجة انخفاض القيمة. في حال وجود مثل هذه املؤشرات، يتم تقدير القيمة 

 صل. تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املنتجة للنقد التي ينتمي إليها األ  تعذر وجدت(. إن 
 

 منها تكلفة البيع أو القيمة من الستخدام، أيهما أكبر. عند تقييم القيمة من الستخدام، يتم تتمثل القيمة القابلة لالسترداد في القيمة العادلة مط
ً
روحا

 ل. احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة باستخدام معدل ربح يعكس تقييمات السوق الحالية للمخاطر املتعلقة باألص
 

د املقدرة لألصل )أو الوحدة املنتجة للنقد( أقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة إذا كانت القيمة القابلة لالستردا

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

، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة املنتجة للنقد( إلى أن تصل للقيمة القابلة لالسترداد املقدرة  إذا تم عكس خسارة انخفاض
ً
القيمة لحقا

لقيمة لألصل املعدلة بحيث ل تزيد القيمة الدفترية املعدلة عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو لم يكن قد تم العتراف بانخفاض ا

 الوحدة املنتجة للنقد( في السنوات السابقة. يتم العتراف بخسائر انخفاض القيمة التي تم عكسها في بيان األرباح أو الخسائر املوحد.)



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع
 

 33 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  5

 املخصصات 5-17

ا راف باملخصصات عندما يترتب على املجموعة التزام حالي )قانوني أو ضمني( نتيجة حدث سابق ويكون من املرجح أنها ستكون ملزمة بتسوية هذيتم العت

 اللتزام ويمكن تقدير قيمة اللتزام بصورة موثوقة. 
 

حالي في نهاية فتـرة التقرير مع األخذ في العتبار املخاطر والشكوك تتمثل القيمة املعترف بها كمخصص في أفضل تقدير للمبلغ املطلوب لتسوية اللتزام ال

قيمة الحالية لهذه املحيطة باللتزام. إذا ما تم قياس املخصص باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية هذا اللتزام، فإن قيمته الدفترية تكون هي ال

 التدفقات النقدية. 
 

د بعض أو جميع املنافع القتصادية الالزمة لتسوية أحد املخصصات من طرف آخر، يتم العتراف باملبلغ مستحق القبض عندما يكون من املتوقع استردا

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

ى العقود املثقلة باللتزامات ويتم قياسها كمخصصات. يتم اعتبار العقد أنه عقد مثقل باللتزامات عندما يكون يتم العتراف باللتزامات الحالية املترتبة عل

 تزيد فيه التكاليف التي ل يمكن تجنبها للوفاء باللتزامات التعاقدية عن املنافع القتـصادية املتوقع الحصول ع
ً
 ليها من العقد.لدى املجموعة عقدا

 

 نهاية الخدمة للموظفين تعويضات 5-18

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

 

 لقانون العمل بدو 
ً
 لة اإلمارات العربية املتـحدة.تقوم املجموعة بتكوين مخصص لتعويضات نهاية الخدمة ملوظفيها غير املواطنين وفقا

 

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

 األقل. تستحق التكاليف املتوقعة لهذه التعويضات على مدى فترة الخدمة.   

 

 ارةمكافآت أعضاء مجلس اإلد 5-19

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

ً
، ووفقا

 ٪ من صافي األرباح بعد اقتطاع الستهالك والحتياطيات.10يزيد عن 

 

 الضرائب 5-20

جلة املترتبة على النتائج التشغيلية للشركات التابعة الخارجية وفًقا للتشريعات املالية املطبقة في الدول التي يتم تكوين مخصص للضرائب الحالية واملؤ 

 تزاول فيها الشركات التابعة أعمالها.
 

 الضرائب الحالية 5-20-1

عن الربح الوارد في بيان الدخل املوحد بسبب بنود  تستند الضريبة املستحقة الحالية على الربح الخاضع للضريبة للسنة. ويختلف الربح الخاضع للضريبة

.
ً
 الدخل أو املصروفات الخاضعة للضريبة أو القابلة للخصم في السنوات األخرى والبنود التي ل تخضع للخصم أو الضريبة مطلقا

 

 الضرائب املؤجلة 5-20-2

للموجودات واملطلوبات في البيانات املالية املوحدة واألوعية الضريبية املقابلة الضريبة املؤجلة املتعلقة بالفروقات املؤقتة بين القيم الدفترية تسجيل 

 العتراف باللتزامات الضريبية املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة الخاضعة 
ً
للضريبة. يتم املستخدمة في احتساب األرباح الخاضعة للضريبة. ويتم عامة

 باملوجودات الضريبية املؤجلة
ً
توفر أرباح خاضعة للضريبة في املستقبل يمكن في  مدى احتماليةلجميع الفروقات املؤقتة القابلة للخصم إلى  العتراف عادة

املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة إذا كانت الفروقات املؤقتة تنشأ عن الشهرة التجارية تقيد مقابلها استخدام الفروقات املؤقتة القابلة للخصم. ل 

 ي.اف املبدئي )بخالف حالت دمج األعمال( باملوجودات واملطلوبات األخرى في معاملة ل تؤثر على الربح الخاضع للضريبة أو الربح املحاسبأو من العتر 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(   5

 الضرائب  5-20

 )تتمة( املؤجلةالضرائب  5-20-2

زميلة والحصص في الشركات التابعة و قتة الخاضعة للضريبة املرتبطة باستثمارات في الشركات اللفروقات املؤ ة املؤجلة ليتم العتراف بمطلوبات الضريب

في املستقبل املنظور. الفرق املؤقت  ملرجح أل يتم عكساعلى السيطرة على عكس الفرق املؤقت ويكون من  املجموعة قادرةاملشتركة، إل إذا كانت  الئتالفات

الذي يحتمل حد الإلى  فقطاملرتبطة بهذه الستثمارات والحصص  للخصماملؤقتة القابلة  اتعن الفروق الناتجةاملؤجلة  ويتم العتراف بموجودات الضريبة

 الفروقات املؤقتة ويكون من املتوقع أن يتم عكسها في املستقبل املنظور. خدامبلها استمقافيه توفر أرباح خاضعة للضريبة كافية في املستقبل يمكن في 
 

أرباح خاضعة للضريبة ل يحتمل فيه توفر الذي  املدىإلى  ويتم تخفيضهاضريبة املؤجلة في نهاية كل فتـرة تقرير الملوجودات  القيمة الدفترية تتم مراجعة

 .أو جزء منه األصل كامل استرداد تتيحكافية 
 

  الزكاة   5-21

 .لجنة الرقابة الشرعية الداخليةرأي  بما يتوافق معملساهمين بناًء على "طريقة صافي األموال املستثمرة" ا زكاة يتم احتساب
 

 ملساهمين على النحـو التالي:ا زكاةيتم احتساب 
 

 احتساب الزكاة من قبل البنك بالنيـابة عن املساهمين 5-21-1

 بناًء على األسسالتابعة للبـنك  لجنة الرقابة الشرعية الداخليةويتم اعتمادها من قبل  ،وفًقا لعقد التأسيس والنظام األساس ي للبـنكالزكاة  يتم احتساب

 :ةالتالي

  الدخل " و جزةاملحت"األرباح و و"الحتياطي العام" "الحتياطي القانوني"على الزكاة مستحقة الدفع من قبل البنك نيابة عن املساهمين يتم احتساب"

 ؛ نهاية الخدمة للموظفين" تعويضات"مخصص الشامل ا خر" و "احتياطي تحويل العمالت" و 

  ح نك باحتساب صافي الرباملساهمين، في حال قيام البعلى املستحقة  زكاةالمع بشكل مباشر  دفوعة من قبل الشركات املستثمر بهاالزكاة املتسوية يتم

 ؛املستثمر بها ستحقة على الشركةامل زكاةاحتساب الفقط بعد 

  الزكاة على احتياطي مخاطر الستثمار للمودعين وخصمها من رصيد احتياطي مخاطر الستثمار للمودعين املحتفظ به من قبل البنك، يتم احتساب

 ؛ وستحقةاملالزكاة ذمم وُيضاف إلى رصيـد 

  
ُ
 دارة والتي تعمل وفقمجلس اإل  يتم تعيينها من قبلصرف أموال الزكاة بواسطة لجنة ت

ً
 مجلس اإلدارة. املوضوعة من قبل ئحة الداخليةلال  ا

 

 زكاة مستحقة الدفع من قبل املساهمينال 5-21-2

 .املتبقيـة بعد خصم الزكاة املحتسبة من قبل البنك بالنيابة عن املساهمين التفاضلية/ الزكاة في مثل الزكاة مستحقة الدفع من قبل املساهمين مباشرةتت
 

 العتراف باإليرادات     5-22

 يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ املقبوضة أو مستحقة القبض.
 

 

 اإليرادات من املوجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة 5-22-1

ن املرجح أن تتدفق املنافع القتصادية إلى املجموعة ويمكن قيـاس يتم العتراف باإليرادات من األصل املالي الذي يتم قياسه بالتكلفة املطفـأة عندما يكون م

 قيمة اإليرادات بصورة موثـوقة. 
 

 إلى املبلغ األصلي
ً
طفئ اإليرادات من األصل املالي الذي يتم قياسه بالتكلفة املطفـأة على أساس الستحقاق الزمني، استنادا

ُ
ستحق/ت

ُ
قيد السداد ومعدل  ت

، وهو املعدل املستخدم في خصم القيمة الحالية لصافي املقبوضات النقدية املستقبلية املتوقعة من خالل العمر املتوقع لألصل املالي الربح الفعلي املطبق

 لحتساب صافي القيمة الدفتـرية لألصل عند العتـراف املبـدئي.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة   5

 )تتمة(العتراف باإليرادات   5-22

 إيرادات الرسوم والعمولت 5-22-2

 بإيرادات الرسوم والعمولت عند تنفيذ الخدمات ذات الصلة. العترافيتم 

 

 األرباحتوزيعات  5-22-3

 األرباح. توزيعات استالمحق في ال عند ثبوتيمة العادلة في حقوق امللكية بالق األخرى  بإيرادات توزيعات أرباح من الستثمارات العترافيتم 

 

 يرادات من إلغـاء عقود بيع العقاراتاإل  5-22-4

باعة والت األرباح أو الخسائر بيع العقارات )إيرادات سقوط امللكيـة( في بيان  عقود اإليرادات من إلغـاءب يتم العتراف
ُ
ي لم يتم املوحد، في حالة العقارات امل

 ةستمر امل املتابعةوعلى الرغم من  يتم اعتبار أن هذا الحدث قد وقع، .التعاقدية الوفاء بشروط السداد العميل عن ما يعجز العتراف بها بعد كإيرادات، عند

 الالزمة لتسوية املبلغ أو في حال استمرار عجز العميل عن الوفاء بالشروط التعاقدية ويتم اتخاذ اإلجراءات  ،املتخلف عن السداد مع العميل
ً
للقرار طبقا

  .مؤسسة التنظيم العقاري بدبي الصادر عن

 

 صافي اإليرادات من بيع العقـارات 5-22-5

م ( تفي املجموعة بالتزاأن يتم العتراف باإليرادات بقيمة تعكس املبلغ املستحق للمجموعة مقابل تحويل بضائع أو خدمات إلى عميل وذلك عندما )أو بمجرد

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

ً
عادة

ف باإليرادات على مدى فترة زمنية بتحويل خدمات إلى عميل(. فيما يخص التزامات التنفيذ التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية، تقوم املجموعة بالعترا

   .من خالل اختيار طريقة مالئمة لقياس مرحلة الوفاء بالتزام التنفيذ

 

 جاراتإيرادات اإلي 5-22-6

 أدناه. 24 احيضاإل في  ةغيليالتش ةجار اإل رادات من عقود لالعتـراف باإلي سياسة املجموعة تم بيان
 

 ة املستبعد اإليرادات 5-22-7

 عن مصادر غير مقبولة حسب مبادئ الشريعة اإلسالمية ةناتجإيرادات  أيتحديد  املجموعةلبنك، يتوجب على لدى ا الرقابة الشرعية الداخليةلجنة وفًقا ل

 الخيـرية.واألغراض وإبقاء هذا املبلغ في حساب منفصل يتم استخدامه في األنشطة  لجنة الرقابة الشرعية الداخليةحسب تفسير 
 

 صة املودعين من األرباح احتساب ح  5-23

 لإلجراءات املوحدة املتبعة لدى البنك ويتم اعتمادها من قبل  تحتسب
ً
 لجنة الرقابة الشرعية الداخليةاألرباح املوزعة على املودعين واملساهمين طبقا

 البنك.ب
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(املحاسبية الهامة السياسات   5

  ةجار اإل عقود   5-24

. 2019يناير  1هو  وكان تاريخ التطبيق األولي ،2016الصادر في يناير  ،يجار"اإل "عقود  16التقارير املالية رقم  إلعداداعتمدت املجموعة املعيار الدولي 

بموجب  ةوالتمويلي ةيزيل التمييز بين عقود التأجير التشغيليجر حيث حاسبة املستأم بشأنتغييرات مهمة  16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  ويتضمن

 ،عند بدء عقد اإليجار لجميع عقود اإليجار واللتزامات اإليجاريةويتطلب من املستأجر العتراف بأصل حق الستخدام  17 رقم الدولي يعيار املحاسبامل

 ذات القيمة املنخفضة. املوجوداتأجير باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ت
 

ي بأاملعدلة  ،مةتقوم املجموعة في البداية بقياس أصل حق الستخدام بالتكلفة ثم تقاس لحًقا بالتكلفة ناقًصا الستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القي

بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار املستقبلية مخصومة باستخدام معدل  ةاللتزامات اإليجاريبقياس  مبدئًياإعادة تقييم للتزامات اإليجار. تقوم املجموعة 

 .وكذلك تأثير تعديالت اإليجار ،واإليجار ربحملدفوعات ال اللتزامات اإليجاريةتعديل ، من بين أمور أخرى، يتم ،الخصم الضمني في عقد اإليجار. بعد ذلك
 

عقود اإليجار قصيرة األجل  بشأنعلى متطلباتها العامة  16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  املسموح به بموجب اإلعفاءاختارت املجموعة تطبيق 

تعترف املجموعة بمدفوعات  ،منخفضة القيمة. ولهذا املوجوداتشهًرا أو أقل( وعقود إيجار  12مدة تأجير في تاريخ بدء  ويبلغ)أي خيار ل يتضمن خيار شراء 

بتلك اإليجارات كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو على أساس منتظم آخر إذا كان هذا األساس يمثل نمط  اإليجار املرتبطة

 على غرار املحاسبة الحالية لعقود اإليجار التشغيلية . ،مزايا املستأجر

 

 التقارير حول القطاعات   5-25

خدمات ضمن بيئة  أو  شترك إما في تقديم املنتجات أو الخدمات )قطاع األعمال(، أو في تقديم منتجاتي لدى املجموعةعنصر مميز  في مثل القطاعتي

. تشتمل إيرادات القطاع األخرى  القطاعاتبالخاصة  املخاطر والمتيازاتتختلف عن  امتيازاتو خاطر ملويخضع  ،اقتصادية محددة )قطاع جغرافي(

 قطاع األعمال. عن تقارير ال حول  44يضاح اإل  راجعويالت ما بين قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية. ومصروفات القطاع وأداء القطاع على التح
 

  9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم التحول إلى امل  5-26

بأثر رجعي، باستثناء فترات املقارنة التي لم يتم  9قم عيار الدولي إلعداد التقارير املالية ر تم تطبيق التغيرات في السياسات املحاسبية الناتجة عن تطبيق امل

 9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم إعادة بيانها. يتم العتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الناتجة عن تطبيق امل

عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ل توضح متطلبات امل 2017إن املعلومات التي تم عرضها لسنة . وعليه، ف2018يناير  1ضمن األرباح املحتجزة كما في 

  .9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم بموجب امل 2018ولذلك فإنه ل يمكن مقارنتها مع املعلومات التي تم عرضها لسنة  9
 

  9إلى املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  39ركز املالي عند التحول من املعيار املحاسبي الدولي رقم التأثير على مكونات أرصدة بيان امل 5-26-1

 للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
ً
تشتمل بصورة  2018يناير  1كما في  9إن التفسيرات املتعلقة بالتغير في قياس فئات املوجودات املالية وفقا

 ة على ما يلي:رئيسي

  مليون درهم ترتب عليه  265 .3تعديل للرصيد الفتتاحي لالحتياطي التنظيمي ملخاطر الئتمان بقيمة  –املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية

 مليار درهم؛ 133 .0إلى  2017ديسمبر  31مليار درهم كما في  133 .3انخفاض في القيمة الدفترية من 

 مليون درهم ترتب عليه انخفاض في  76 .5تعديل للرصيد الفتتاحي لالحتياطي التنظيمي ملخاطر الئتمان بقيمة  –ي صكوك إسالمية الستثمارات ف

 مليار درهم؛ 23 .9 إلى 2017ديسمبر  31مليار درهم كما في  24 .0القيمة الدفترية من 

  مليون درهم وتعديل لالحتياطي التنظيمي ملخاطر الئتمان  296 .6ألرباح املحتجزة بقيمة تعديل للرصيد الفتتاحي ل –الذمم املدينة واملوجودات األخرى

 7 .3 .منمليون درهم وقد ترتب على هذه التعديالت انخفاض في القيمة الدفترية  364 .6مليون درهم وتعديل للحصص غير املسيطرة بقيمة  40 .0بقيمة 

 مليار درهم. 6 .6مليار درهم إلى 
 

تمان كافة فئات املوجودات املالية األخرى بالتكلفة املطفأة بصورة عامة على ذمم مدينة قصيرة األجل، وعليه من املتوقع أن تكون خسائر الئتشتمل 

 املتوقعة املرتبطة بها غير مادية.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  )تتمة(ية الهامة السياسات املحاسب  5

  )تتمة( 9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم التحول إلى امل  5-26

  9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم إلى امل 39مطابقة رصيد مخصص انخفاض القيمة عند التحول من املعيار املحاسبي الدولي رقم  5-26-2

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم د الختامي الرصييتضمن الجدول أدناه مطابقة بين 
ً
ومخصصات  39ملخصص خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية وفقا

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم  التزامات التمويل وعقود الضمان
ً
ديسمبر  31املحتملة واملوجودات املحتملة" كما في  واللتزامات"املخصصات  37املالي وفقا

 لل الذي تم تحديدهخسائر الئتمان املتوقعة ملخصص لفتتاحي ا الرصيد مع 2017
ً
 .2018يناير  1كما في  9معيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم وفقا

 

 2018يناير  1 إعادة القياس 2017ديسمبر  31 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 5.998.029 265.361 5.732.668 بالتكلفة املطفأة –موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 76.500 76.500 - استثمارات في صكوك إسالمية

 5.732.668 341.861 6.074.529 
 

 حول التأثير على مخصص إعادة قياس الذمم املدينة األخرى. 1-26-5راجع إيضاح 

 

 طرة مطابقة الحتياطيات األخرى وأسهم الخزينة واألرباح املحتجزة والحصص غير املسي   5-26-3

 على رأسمال املساهمين وحقوق امللكية والحصص غير املسيطرة: 2018يناير  1كما في  9فيما يلي تأثير تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
 

 

الحتياطيات األخرى 

 الحصص غير املسيطرة األرباح املحتجزة وأسهم الخزينة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 2.942.687 6.964.089 7.785.557 (2017ديسمبر  31) 39لختامي بموجب املعيار املحاسبي الدولي رقم الرصيد ا

    التأثير عند العتراف بخسائر الئتمان املتوقعة

بالتكلفة املطفأة  –موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صكوك وذمم  مدينة 

 (364.665) (296.559) (381.861)  9ية رقم بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املال

في تاريخ  9الرصيد الفتتاحي بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 2.578.022 6.667.530 7.403.696 2018يناير  1التطبيق املبدئي في 

 

 األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية لتقدير حالت عدم اليقين   6

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

فيما يلي ملخص لألحكام الهامة  للموجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية واألوراق املالية الستثمارية والقيم العادلة لألدوات املالية املشتقة اإلسالمية.

العادلة لألدوات املالية املوضوعة من قبل اإلدارة لتحديد القيم الدفترية للموجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية واألوراق املالية الستثمارية والقيم 

 املشتقة اإلسالمية:
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر الئتمان  6-1

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

جوهرية  إذا زادت مخاطر الئتمان بصورة 2. ينتقل األصل إلى املرحلة 3أو املرحلة  2خسائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر األداة املالية ملوجودات املرحلة 

ما هي الزيادة الجوهرية في مخاطر الئتمان. عند تقييم ما إذا كانت مخاطر الئتمان  9منذ العتراف املبدئي. ل يعرف املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 دعومة.   ألصل ما قد زادت بصورة جوهرية، يأخذ البنك بعين العتبار معلومات استشرافية نوعية وكمية معقولة وم
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

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

 من حيث مخاطر الئتمان  متشابهةتكوين مجموعات من املوجودات التي لها سمات   6-2

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

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

قد يترتب على ذلك تكوين محافظ جديدة أو تحويل موجودات إلى محفظة قائمة تعكس بشكل أفضل السمات املتشابهة تغير سمات مخاطر الئتمان. حالة 

 ملجموعة املوجودات من حيث مخاطر الئتمان. 

 

 النماذج والفتراضات املستخدمة   6-3

أحكام لتحديد أنسب نموذج  وتطبقالعادلة للموجودات املالية وتقدير خسائر الئتمان املتوقعة. النماذج والفتراضات لقياس القيمة  عديديستخدم البنك 

 خاطر الئتمان. لكل نوع من أنواع املوجودات، ولتحديد الفتراضات املستخدمة في هذه النماذج، بما في ذلك الفتراضات املتعلقة باملحركات الرئيسية مل

 

 تصنيف الستثمارات  6-4

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

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

وجودات لتحصيل تتمثل املوجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفـأة في تلك املوجودات املحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الحتفاظ بامل

 قط للمبلغ األصلي والربح. التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل دفعات ف
 

كية وصناديق تتمثل املوجودات املالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر في استثمارات استراتيجية في أدوات حقوق املل

جرة. ترى اإلدارة أن تصنيف تلك األدوات بالقيمة استثمار غير محتفظ بها لالستفادة من التغيرات في قيمة القيمة العادلة وغير محتفظ بها كذلك للمتا

ة العادلة من العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر يقدم طريقة للعرض تالئم حصتها متوسطة وطويلة األجل في استثماراتها أكثر من الستثمارات بالقيم

 خالل األرباح والخسـائر.
 

عادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم الحتفاظ بها بغرض املتاجرة أو يتم تصنيفها كموجودات بالقيمة إن املوجودات املالية التي يتم قياسها بالقيمة ال

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
 

 انخفاض قيمة الشركات الزميلة والئتالفات املشتركة  6-5

 لحقوق امللكية، تحدد املجموعة ما إذا ك
ً
انت هناك ضرورة لالعتراف بأي خسائر إضافية نتيجة النخفاض في القيمة بعد تطبيق طريقة املحاسبة وفقا

  الدفترية لالستثمارات في الشركة الزميلة والئتالفات املشتركة من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد مع القيمة من الستخدام أو 
ً
القيم العادلة مطروحا

 على.منها تكلفة البيع بقيمتها الدفترية، أيهما أ
 

 عند تحديد القيمة من الستخدام لالستثمار، تقوم املجموعة بتقدير: 

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

 ار، أوالشركات الزميلة واملتحصالت من الستبعاد النهائي لالستثم

 مار.القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقع أن تنشأ من توزيعات األرباح املتوقع استالمها من الستثمار ومن الستبعاد النهائي لالستث 

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية  6-6

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

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

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

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

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات املالية  6-6

ون البيانات. وعندما تك في إطار تقدير القيمة العادلة لألصل أو اللتزام املالي، تستخدم املجموعة البيانات السوقية امللحوظة إلى املدى الذي تتوفر فيه تلك

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

دلة. وتتضمن تلك األحكام ، يتعين وضع أحكام لتحديد القيم العامتاحةكن، وفي حال كانت تلك البيانات غير لبيـانات السوقية امللحوظة إن أمالنماذج من ا

راق املالية بعض العتبارات املتعلقة بمدخالت السيـولة والنموذج مثل معدلت احتساب القيمة الحالية ومعدلت السـداد وافتراضات معدل التعثر لألو 

 بموجودات.  املدعمة
 

املتعلقة بأساليب التقييم واملدخالت املستخدمة في تحديد القيم العادلة  حول هذه البيانات املالية املوحدة اإلفصاح عن املعلومات 47رقم اإليضاح  يتناول 

 للموجودات واملطلوبات املختلفة.
 

 تقييم العقارات الستثمارية 6-7

مات على . يتم إجراء التقييمؤهلون تحدد املجموعة القيمة العادلة لعقاراتها الستثمارية على أساس تقييمات السوق التي أعدها مثمنون مستقلون 

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

 تحديد السيطرة على الشركة املستثمر بها   6-8

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

 

 النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية   7

 التحليل حسب الفئة 7-1

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

 1.666.732  1,670,001  النقد في الصندوق 

    األرصدة لدى بنوك مركزية: 
    

 7.864.674  9,571,486 3-7 تياطي لدى البنوك املركزيةأرصدة متطلبات الح   

 13.014.120  10,027,008  مرابحات دولية لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي    

 22.545.526           21,268,495  اإلجمالي 
 

 .2019بر ديسم 31و  2018ديسمبر  31كما في  1تصنف األرصدة لدى البنك املركزي في املرحلة 
 

 التحليل حسب املوقع الجغرافي  7-2

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

 22.071.987  20,785,242 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 473.539  483,253 خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 22.545.526           21,268,495 اإلجمالي 
 

 لنقدي اإللزامي متطلبات الحتياطي ا 7-3

بالعمالت املحلية لتلك الدول  وكينيا يتم الحتفاظ بالحتياطي اإللزامي لدى البنوك املركزية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية باكستان اإلسالمية

كن سحبها بدون موافقة البنوك املركزيـة ذات الصلة. وبالدولر األمريكي. إن هذه الحتياطيات غير متاحة لالستخدام في األنشطة اليومية للمجموعة، ول يم

 يتغير مستوى الحتياطي املطلوب كل شهر بما يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن البنوك املركزية املعنية.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

    املستحق من البنوك واملؤسسات املالية 8

 التحليل حسب الفئة 8-1

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 1.117.919  1,328,685  حسابات جارية 

 1.410.705  436,826  ودائع وكالة 

 5.768.408  4,486,228  قصيرة األجل  –مرابحات دولية 

 - (3,566)  يطرح: مخصص انخفاض القيمة

 8.297.032 6,248,173  اإلجمالي 
 

 التحليل حسب املوقع الجغرافي  8-2

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

 7.009.965  4,915,056 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 1.287.067  1,333,117 خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 8.297.032 6,248,173 اإلجمالي 
 

 . 2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31في  1لية في املرحلة من البنوك واملؤسسات املا تصنف املبالغ املستحقة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية، صافي  9

 التحليل حسب الفئة 9-1

 2018 2019 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم  

    يلية اإلسالمية املوجودات التمو 

 9.193.107  8,800,363  مرابحات سيارات

  23,925,516  27,174,230  طويلة األجل  –مرابحات دولية 

 5.041.379  4,448,037  مرابحات أخرى 

 38,160,002   40,422,630  إجمالي املرابحات

    

 52.905.289  52,258,699  إجارات

 13.274.482  14,358,198  إجارة تمويل منزل  

 17.779.746 18,794,856  تمويل شخص ي

 1.187.724  1,090,330  استصناع

 1.201.860  1,491,509  بطاقات ائتمان إسالمية 

  128,416,222 124,509,103  

: اإليرادات املؤجلة 
ً
 (3,677,805) (3,726,780)  ناقصا

: عقود الستصناع املتعلقة بمقاو 
ً
 (8.430) (6,799)  لين واستشاريين ناقصا

 120,822,868 124,682,643  إجمالي املوجودات التمويلية اإلسالمية

    

    املوجودات الستثمارية اإلسالمية

 7.806.122  7,114,522  مشاركات

 11.712.531  11,134,451  مضاربات 

 10.124.436  14,062,495  وكالت

 29.643.089  32,311,468  تثمارية اإلسالميةإجمالي املوجودات الس

    

  150,465,957  156,994,111  إجمالي املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية
    

: مخصصات انخفاض القيمة 
ً
 (5,727,372) (6,080,683) 3-9 ناقصا

 144,738,585 150,913,428  إجمالي املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية، صافي 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

   )تتمة(املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية، صافي  9

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

  2019ديسمبر  31كما في 
 

 

 خسائر الئتمان املتوقعة )ألف درهم(  يم الدفترية اإلجمالية )ألف درهم(الق 

 اإلجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة   اإلجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

          

  9,668    -    -  9,668   43,764,785    -    -  43,764,785 منخفضة

  1,180,865    -  330,841  850,024  86.808.608    -  5,793,870 81,014,810 متوسطة

  851,407    -  635,104  216,303   20,195,475    - 6,307,642  13,887,833 عادلة

 4,038,743 4,038,743    -    -  6,225,171 6,225,171    -    - تعثر

 6,080,683  4,038,743  965,945  1,075,995   156,994,111 6,225,171  12,101,512  138,667,428 اإلجمالي

 

  2018ينايـر  1كما في 
 

 خسائر الئتمان املتوقعة )ألف درهم(  القيم الدفترية اإلجمالية )ألف درهم( 

 اإلجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة   اإلجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

          

 7.338 - - 7.338  43.505.321 - - 43.505.321 منخفضة

 1.165.428 - 294.077 871.351  81.666.849 - 4.576.803 77.090.046 متوسطة

 848.154 - 712.760 135.394  20.263.417 - 8.610.411 11.653.006 عادلة

 3.706.452 3.706.452 - -  5.030.370 5.030.370 - - تعثر

 5.727.372 3.706.452 1.006.837 1.014.083  150.465.957 5.030.370 13.187.214 132.248.373 اإلجمالي
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

   )تتمة(املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية، صافي  9

 مخصص انخفاض القيمة:  9-3
 

 اإلجمالي 3رحلة امل 2املرحلة  1املرحلة  إيضاح 2019

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

  5,727,372   3,706,452  1,006,837  1,014,083  يناير 1الرصيد في 

      

 2,095,297 2,074,820 (40,646)  61,123 40 خسائر انخفاض القيمة خالل السنة

 (434,522) (434,522)    -    - 40 مبالغ تم عكسها / استردادها خالل السنة 

  (1,311,317)  (1,311,317)    -    -  شطب

  3,853  3,310 (246)  789  تعديالت الصرف وتعديالت أخرى 

 6,080,683 4,038,743  965,945 1,075,995  ديسمبر  31الرصيد في 

      

 جمالياإل  3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  إيضاح 2018

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

      

  5,732,668  3,921,704 - 1,810,964  يناير 1الرصيد في 

      

 (1,810,964) - - (1,810,964) 2-26-5 9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم العكس عند التحول إلى امل

 2,076,325 - 696,072 1,380,253  9ار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم عيخسائر الئتمان املتوقعة عند تطبيق امل
      

 5,998,029 3,921,704 696,072 1,380,253  معاد عرضه –يناير  1الرصيد في 

 1,789,383 1,827,006 311,109 (348,732) 40 خسائر انخفاض القيمة خالل السنة

 (869,492) (869,492) - - 40 سنة مبالغ تم عكسها / استردادها خالل ال

 (1,165,634) (1,165,634) - -  شطب

 (24,914) (7,132) (344) (17,438)  تعديالت الصرف وتعديالت أخرى 

  5,727,372  3,706,452 1,006,837 1,014,083  ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

   )تتمة(املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية، صافي  9

 الضمانات والحد من املخاطر  9-4

لستثمارية تقوم املجموعة، في السياق العتيادي لتقديم التمويل، بالحتـفاظ بضمانات للحد من مخاطر الئتمان املرتبطة باملوجودات التمويلية وا

ن هذه الضمانات رهن على أراض ي ومباني وحجز على ودائع وأسهم وموجودات ثابتة أخرى. فيما يلي القيمة التقديرية للضمانات مقابل اإٍلسالمية. تتضم

 املوجودات التمويلية والستثمارية اإٍلسالمية التي تمثل بصورة رئيسية تمويل مدعم بموجودات:
 

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 40.900.849  45,104,459  عقارات ورهونات

 6.431.085  5,392,812  ودائع وأسهم 

 21.085.974  18,811,214  موجودات منقولة

 5.962.523  5,362,327  ضمانات حكومية ومالية
 

 2019ديسمبر  31فردية كما في التسهيالت التي تعرضت لنخفاض في القيمة بصورة بشأن إن القيمة العادلة املقدرة للضمانات التي تحتفظ بها املجموعة 

 مليار درهم(. 3.2: 2018مليار درهم ) 4.4تبلغ 
 

، استحوذت املجموعة على العديد من املوجودات ذات الصلة التي تتكون بشكل رئيس ي من سيارات وعقارات 2019ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في 

مليون درهم(، واستحوذت على عقارات  17.4: 2018مليون درهم ) 38.0اذ عليها بقيمة سكنية مرهونة. قامت املجموعة ببيع موجودات معاد الستحو 

 مليون درهم( حيث تم تسويتها مقابل الذمم املدينة القائمة. 281.9: 2018مليون درهم ) 95.9بقيمة 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

   )تتمة(التمويلية والستثمارية اإلسالمية، صافي املوجودات  9

 التحليل حسب القطاع القتصادي واملوقع الجغرافي  9-5

داخل اإلمارات العربية  

 املتحدة

خارج اإلمارات العربية 

 املتحدة

 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

2019     

  9,130,591  2,852,836  6,277,755 الحكومة

  6,761,126  944,382  5,816,744 ؤسسات املاليةامل

  32,800,578  511,083  32,289,495 العقارات

  6,017,680  944,228  5,073,452 املقاولت

  8,227,659  713,249  7,514,410 التجارة

  17,488,595    -  17,488,595 الطيران 

  35,380,525  3,540,207  31,840,318 الخدمات واألخرى 

 26,635,811  501,520   26,134,291 تمويل لألفراد

  14,551,546  268,153  14,283,393 تمويل منازل لألفراد

 146,718,453   10,275,658  156,994,111  

    

: مخصص انخفاض القيمة
ً
 (  6,080,683)   ناقصا

   150,913,428   اإلجمالي 

    

 

2018     

 7.267.319 1.521.827 5.745.492 الحكومة

 6.474.706 644.686 5.830.020 املؤسسات املالية

 28.843.281 261.913 28.581.368 العقارات

 6.764.351 964.868 5.799.483 املقاولت

 8.246.748 682.717 7.564.031 التجارة

 18.884.255 113.493 18.770.762 الطيران 

 34.399.266 3.178.972 31.220.294 الخدمات واألخرى 

 25.938.165 541.421 25.396.744 تمويل لألفراد

 13.647.866 290.197 13.357.669 تمويل منازل لألفراد

 142.265.863 8.200.094 150.465.957 

: مخصص انخفاض القيمة
ً
 (5.727.372)   ناقصا

 144.738.585   اإلجمالي 
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 ملوحدة إيضاحات حول البيانات املالية ا

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

   يتم قياسها بالتكلفة املطفأة  إسالميةالستثمارات في صكوك  10

 الجغرافي حسب املوقع التحليل 10-1

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

 14.593.400  15,880,157 داخل اإلمارات العربية املتحدة

 6.249.685  6,591,432 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 10.425.237  10,871,848 باقي دول العالم 

 33,343,437  31.268.322 

: مخصص انخفاض القيمة 
ً
 (89.797) (99,579) ناقصا

 31.178.525  33,243,858 اإلجمالي 

 

  القتصاديالتحليل حسب القطاع  10-2

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

 19.487.183  21,058,832 الحكومة

 3.368.507  3,889,442 املؤسسات املالية

 3.030.013  3,278,733 العقارات

 1.739.988  1,160,166 الطيران 

 3.642.631  3,956,264  الخدمات والقطاعات األخرى 

 33,343,437  31.268.322 

: مخصص انخفاض القيمة 
ً
 (89.797) (99,579) ناقصا

 31.178.525  33,243,858 اإلجمالي 
 

 2019 ديسمبر  31كما في  درهممليار  3.2بمبلغ ثنائية داخل اإلمارات العربية املتحدة على استثمارات في صكوك  تشتمل الستثمارات في الصكوك اإلسالمية

 درهم(.   مليار  3.2: 2018ديسمبر  31)
 

 .2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31في  1تم تصنيف جميع الصكوك ضمن املرحلة 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

    بالقيمة العادلة  ُمقاسة استثمارات أخرى  11

  الجغرافي حسب الفئة واملوقع التحليل  11-1

 داخل اإلمارات  

 العربية املتحدة 

دول مجلس التعاون 

 الخليجي األخرى 

 

 باقي دول العالم

 

 لي اإلجما

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

     2019 ديسمبر  31كما في 

 العادلةاستثمارات يتم قياسها بالقيمة 

  األرباح أو الخسائر من خالل 

    

 20 -  10  10 أدوات حقوق ملكية مدرجة    

     

 استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة

  الدخل الشامل ا خر من خالل 

    

  552,852  997  99,468  452,387 أدوات حقوق ملكية مدرجة    

  713,363  178,412  33,514  501,437 أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية   

  1,266,215  179,409  132,982  953,824 غير مدرجة    

 953,834  132,992  179,409  1,266,235  

     اإلجمالي 
 

      2018ديسمبر  31كما في 

 استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة

  األرباح أو الخسائر من خالل 

    

 - - - - أدوات حقوق ملكية مدرجة    

     

 استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة

  الدخل الشامل ا خر من خالل 

    

 717.707 1.133 118.058 598.516 أدوات حقوق ملكية مدرجة    

 970.117 233.532 51.342 685.243 أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية   

 1.687.824 234.665 169.400 1.283.759 غير مدرجة    

 1.687.824 234.665 169.400 1.283.759 اإلجمالي 
 

 الدخل الشامل ا خر بالقيمة العادلة من خالل تم قياسها  ماراتاستثمن  املستلمة ربـاحاأل توزيعات العتراف ب، تم 2019مبر ديس 31هية في خالل السنة املنت

 (.33ضاح ياإل وحد )امل األرباح أو الخسائر مليـون درهم( في بيـان  45.4: 2018مليون درهم ) 65.8بمبلغ 

 

 . (مليون درهم 0.9: 2018)قيمة العادلة مليون درهم يتم قياسها بال 0.02 بقيمة أسهمقامت املجموعة بشراء ، 2019ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

     )تتمة(استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة  11

  التحليل حسب القطاع القتصادي   11-2

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

   1,093,534 932,988  ألخرى والقطاعات االخدمات 

   406,975 199,175 املؤسسات املالية

 187.315 134,072 العقارات

 1.687.824  1,266,235 اإلجمالي 

 

 شتركةاملئتالفات ال زميلة و الشركات الستثمارات في ال  12

 تحليل القيمة الدفترية  12-1

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

 2.135.931  1,928,629 يناير  1الرصيد في 

 129.352    - إضافات 

 (19.871) (8,681) توزيعات األرباح املستلمة 

 137.496  58,355 الحصة من األرباح 

 (454.279) (1,585) احتياطي تحويل العمالت 

 1.928.629  1,976,718 ديسمبر  31الرصيد في 

 

 التحليل حسب املوقع الجغرافي 12-2

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

 1.463.775  1,484,874 داخل اإلمارات العربية املتحدة

 46.142  43,928 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 418.712  447,916 باقي دول العالم 

 1.928.629  1,976,718 اإلجمالي 

   

 

 تركة   القيمة العادلة لالستثمار في شركات زميلة وائتالفات مش 12-3

مليون درهم( وتبلغ  186.2: 2018مليون درهم ) 231.4، تبلغ القيمة العادلة املتراكمة للشركات الزميلة املدرجة للمجموعة مبلغ 2019ديسمبر  31كما في 

الستثمارات األخرى في الشركات مليون درهم(. إن كافة  330.4: 2018مليون درهم ) 356.1القيمة الدفترية لحصة املجموعة في تلك الشركات الزميلة مبلغ 

 الزميلة والئتالفات املشتركة غير مدرجة في أسواق نشطة وترى اإلدارة أن القيم الدفترية لتلك الستثمارات تقارب قيمتها العادلة.   
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة(الزميلة والئتالفات املشتركة الستثمارات في الشركات  12

 للشركات الزميلة والئتالفات املشتركة     الدخل الشاملمن إجمالي  املجموعةتحليل حصة  12-4

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 137.496 58,355  حصة املجموعة من األرباح للسنة 

 - -  ى للسنة  حصة املجموعة من اإليرادات/ )الخسائر( الشاملة األخر 

 137.496 58,355  من إجمالي الدخل الشامل للسنة   حصة املجموعة

 

 الشركات الزميلة والئتالفات املشتركة قائمة  12-5

 نسبة امللكية     بلد التأسيس  النشاط الرئيس ي  اسم الشركة الزميلة أو الئتالف املشترك  

    2019 2018 

 ٪29 .5 ٪29 .5 السودان ية خدمات مصرف بنك الخرطوم  .1

 ٪38 .3 ٪38 .3 إندونيسيا  خدمات مصرفية  بنك بنين سياريه تي بي كيه .2

 ٪27 .3 ٪27 .3 البـوسنة خدمات مصرفية  بنك البوسنة الدولي .3

 ٪25 .0 ٪25 .0 البحرين  خدمات الوساطة  مركز إدارة السيولة املالية .4

 ٪20 .0 ٪20 .0 اإلمارات العربية املتحدة  تأجير املعدات  ذ.م.م. شركة إيجار للرافعات واملعدات .5

 ٪22 .7 ٪22 .7 جزر كايمان  التطوير العقاري  شركة سوليدير الدولية الزورا لستثمارات األسهم إنك .6

 ٪50 .0 ٪50 .0 اإلمارات العربية املتحدة  تأجير الشقق واملحالت شركة مركز البستان ذ.م.م.  .7

 ٪50 .0 ٪50 .0 اإلمارات العربية املتحدة  التطوير العقاري  راض ي للتطوير ذ.م.م. أ .8

  

 ل املحاسبةطريقة باستخدام املشتركة أعاله  والئتالفاتالزميلة  يتم احتساب كافة الشركات
ً
 ة املوحدة.امللكية في هذه البيانات املالي حقوق وفقا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 والبيع  للتطوير  العقارات املحتفظ بها 13

 لبيع     للتطوير وا الحركة في العقارات املحتفظ بها 13-1
 

 اإلجمالي  أراض ي  عقارات قيد اإلنشاء عقارات أخرى  إيضاح 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      

  1,448,975  827,180  360,663  261,132  2019يناير  1الرصيد في 

  375,707  1,205  374,502    -  إضافات 

 (335,333)    - (320,547) (14,786) 34 استبعادات 

 (155,798)    - (155,715) (83) 2-14 تحويالت

    -    - (68,396)  68,396  إعادة التصنيف

  3,325    -    -  3,325  تأثير صرف العمالت األجنبية 

  1,336,876  828,385  190,507  317,984   2019ديسمبر  31الرصيد في 

 

 1.274.406 424.516 577.584 272.306  2018يناير  1الرصيد في 

 463.708 141.394 322.314 -  إضافات 

 (289.041) - (277.965) (11.076) 34 استبعادات 

 - 261.270 (261.270) -  تحويالت

 (98) - - (98)  تأثير صرف العمالت األجنبية 

 1.448.975 827.180 360.663 261.132   2018ديسمبر  31الرصيد في 

 

 تتمثل العقارات املحتفظ بها للبيع في عقارات داخل وخارج دولة اإلمارات العربية املتحدة مسجلة باسم شركات املجموعة. 

 

 العقارات الستثمارية     14

 التحليل بحسب الفئة 14-1

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 4,495,054 4,920,055 2-14 عقارات استثمارية مدرجة بالتكلفة

 - 288,478  عقارات استثمارية مدرجة بالقيمة العادلة

 4,495,054 5,208,533  ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 2019ديسمبر  31املنتهية في  للسنة

 

 العقارات الستثمارية     14

 بالتكلفةحركة في العقارات الستثمارية ال 14-2

 اإلجمالي  أراض ي  قيد اإلنشاء عقارات استثمارية عقارات أخرى   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      التكلفة: 

  5,006,249  1,253,139  2,129,286  1,623,824  2019يناير  1الرصيد في 

 315,946 121,759 187,367 6,820  إضافات 

 250,648 - - 250,648  تتحويال 

 (166,188) - - (166,188)  إعادة التصنيف 

 (7,296) - - (7,296)  تأثير صرف العمالت األجنبية 

 5,399,359 1,374,898 2,316,653 1,707,808   2019ديسمبر  31الرصيد في 
  

    

      الستهالك املتراكم وانخفاض القيمة:

 511,194 75,888    - 435,306  2019يناير  1الرصيد في 

 36,960 - - 36,960  الستهالك املحمل للسنة

 (92,325) - - (92,325)  إعادة التصنيف

 27,840 31,684 - (3,844)   األعباء األخرى لنخفاض القيمة

 (4,365)    - - (4,365)  ف العمالت األجنبيةتأثير صر 

 479,304 107,572 - 371,732   2019ديسمبر  31الرصيد في 

 4,920,055 1,267,326 2,316,653 1,336,076  2019ديسمبر  31القيمة الدفترية في 
      

 

      التكلفة: 

 4.158.602 953.502 1.725.806 1.479.294  2018يناير  1الرصيد في 

 632.740 217.075 413.046 2.619  إضافات 

 281.856 100.706 - 181.150  تحويالت *

 (47.712) (18.144) - (29.568)  استبعادات 

 (630) - - (630)  املحول إلى ممتلكات وآلت ومعدات 

 - - (9.566) 9.566  إعادة التصنيف 

 (18.607) - - (18.607)  تأثير صرف العمالت األجنبية 

 5.006.249 1.253.139 2.129.286 1.623.824  2018ديسمبر  31الرصيد في 
      

      الستهالك املتراكم وانخفاض القيمة:

 588.448 150.889 1.741 435.818  2018يناير  1الرصيد في 

 35.148 - - 35.148  الستهالك املحمل للسنة

 (1.886) - - (1.886)  استبعادات 

 (168) - - (168)  يالتتحو 

 - - (1.741) 1.741  إعادة التصنيف 

 (100.000) (75.000) - (25.000)  أخرى 

 (10.347) - - (10.347)  تأثير صرف العمالت األجنبية

 511.195 75.889 - 435.306  2018ديسمبر  31الرصيد في 

 4.495.054 1.177.250 2.129.286 1.188.518  2018ديسمبر  31القيمة الدفترية في 
 

 281.9: 2018مليون درهم ) 95.9إسالمية بمبلغ تم الستحواذ عليها مقابل تسوية موجودات تمويلية واستثمارية  عقاراتاستثمارية على ات عقار العقارات املحولة إلى شتمل * ت

 (.1-13)اإليضاح رقم  (ل ش يء .0: 2018) 155.7مبلغ تحويل من عقارات محتفظ بها لغرض التطوير والبيع بمليون درهم( و 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

      )تتمة( العقارات الستثمارية 14

 التحليل حسب املوقع الجغرافي 14-3

 اإلجمالي  أراض ي  قيد اإلنشاء عقارات استثمارية عقارات أخرى   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

2019       

      ديسمبر:  31القيمة الدفترية في 

  5,029,922  1,192,213  2,316,653  1,521,056  داخل اإلمارات العربية املتحدة 

  178,611  51,731    -  126,880  خارج اإلمارات العربية املتحدة 

  5,208,533  1,243,944  2,316,653  1,647,936  إجمالي القيمة الدفترية 

      

2018       

      ديسمبر:  31القيمة الدفترية في 

 4.297.391 1.124.706 2.129.286 1.043.399  داخل اإلمارات العربية املتحدة 

 197.663 52.544 - 145.119  خارج اإلمارات العربية املتحدة 

 4.495.054 1.177.250 2.129.286 1.188.518  إجمالي القيمة الدفترية 
 

: 2018مليون درهم ) 288.5يتم تمويل العقارات الستثمارية بشكل عام عن طريق املجموعة املشتركة للبنك باستثناء بعض العقارات الستثمارية التي تبلغ 

مدخالت السوق غير القابلة  تحدد وفقالعادلة والتي  يتم إدراج هذه العقارات الستثمارية بالقيمة ،الوكالة. بناًء على ذلكبل ش يء( والتي يتم تمويلها 

 (.3للمالحظة )أي املستوى 
 

 املجموعة شركاتمليون درهم( تم رهنها من قبل  276.9: 2018مليون درهم ) 393.1 تبلغ قيمتها الدفتريةعقارات  ستثمارية علىال العقارات مل تتش

 ى.أخر ملؤسسة مالية  إسالمي تمويل مقابل ترتيبات كضمان

 

 القيمة العادلة للعقارات الستثمارية  14-4

 غير  السوق  مدخالت بناًء علىمليار درهم(  5.1: 2018) 2019ديسمبر  31كما في  مليار درهم 5.7 املجموعةللعقارات الستثمارية لدى تبلغ القيمة العادلة 

 (.3)أي املستوى  ةلحوظامل

 

 وخارجي قامت املجموعة بإجراء
ً
 داخليا

ً
 تقييما

ً
املؤهالت  لديهم متخصصين مقيمين. تم إجراء التقييم من قبل 2019ديسمبر  31تلك العقارات كما في لا

طريقة املعامالت املماثلة ونموذج احتساب القيمة  استند التقييم على. الخاضعة للتقييم العقارات الستثماريةوالخبرة بمكان وفئة  الالزمة املهنية والكفاءة

 املستقبلية املقدرة  النقدية لتدفقاتل الحالية
ً
باإليجار الحالي والقيم اإليجارية املتداولة بالسوق لعقارات مشابهة في نفس املوقع تم تعديلها لتعكس  مدعوما

ات السوق تقييمالقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية،  املستخدم لحتساب معدل الربح،عكس يتلك العقارات. لنشاء اإل أعمال إنجاز  مرحلة

 التدفقات النقدية.وتوقيت  اليقينعدم حالت الحالية ل

 

املستقبلية  اإليراداتتقدير  عنداستندت التقييمات على التقييم الفردي، لكل نوع من أنواع العقارات، لكل من اإليرادات املستقبلية والعائد املطلوب. 

يجارية من قيمة إيجار كل عقد وتاريخ النتهاء مع القيمة اإليجارية الحالية في السوق، باإلضافة إلى مقارنة التغيرات املحتملة في املستويات اإل  تللعقارات، تم

 التغيرات في نسبة اإلشغال وتكاليف العقار.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 الذمم املدينة واملوجودات األخرى     15

 تحليل حسب الفئة    ال  15-1

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

 1.364.632  1,242,530 1-1-15 ذمم مدينة من بيع عقارات استثمارية، صافي

 1.235.542  1,222,262 2-1-15 املستحق من العمالء 

 874.402  1,926,306  قبولت

 
ً
 118.063  89,238  مصروفات مدفوعة مقدما

 515.502  856,146 1-45 ادلة للمشتـقات اإلسالمية القيمة الع

 19.445  36,224 2-22 موجودات الضريبة املؤجلة

 - 277,451  حق الستخدامموجودات 

 1.920.184 3,092,826  أخرى 

 6.047.770 8,742,983  اإلجمالي 

    

  من بيع عقارات استثمارية، صافي  مبالغ مستحقة 15-1-1

 البيع والشراء:اتفاقيات . فيما يلي أبـرز شروط وأحكام عقارات استثمارية في السنوات السابقةاتفاقيات بيع وشراء لبيع  ركته التابعةوش أبرم البنك
 

 31. تم مد فترة الترتيب حتى 2019ديسمبر  31في أو قبل  القبض ةمستحق معامالت البنك وشركته التابعةفيما يتعلق ب قيمة املبيعاتكون ت 

 ؛ بنفس الشروط املوضحة أدناه 2024ر ديسمب

  أو بالثني مبلغيمكن تسوية 
ً
 أو عينا

ً
، بناء على رغبة املشتري. البيع نقدا

ً
في حالة تسوية قيمة البيع بالكامل أو جزء منه بشكل عيني، يجب أن ن معا

  املوجوداتتكون 
ً
 قيمة املستحقة والواجبة السداد لل البيع أو جزء منه بقيمة مساوية مبلغعن مقابل كامل  املمنوحة عوضا

ً
ا تنص عليه مل وفقا

 التفاقيـة؛ و

 سعر الشراء األصـلي املتبقي لقطع األراض ي لدى البـنك.املتعلقة ب تبـقى اللتزامات 

  31درهم في مليون  436.0وعليه تم تسجيل خسائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر األداة املالية بمبلغ  2تم تصنيف التعرض ضمن املرحلة 

 مليون درهم(.  660 .0: 2018) 2019ديسمبر 

 

     املستحق من العمالء  15-1-2

وتصنف ضمن  لتمويلية والستثمارية اإلسالميةتعريف املوجودات ا ل ينطبق عليهامكشـوفة وحسابات أخرى  جاريةحسابات  العمالء فيمن  املستحقمثل تي

حتفظ مليـون درهم(. ت 646 :2018مليون درهم ) 630مخصص انخفاض القيمة البـالغ  بعد خصم ن هذه األرصدةبيا على التوالي. لقد تم 3و  2املرحلة 

 مليـون درهم( مقابل هذه الحسـابات. 1.062: 2018مليـون درهم ) 913تبلغ قيمتها بضمانات  املجموعة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 املمتلكات واملعدات  16

 مبانيو  أراض ي 

 األثاث واملعدات

 تقنية املعلومات  والسيارات 

 األعمال الرأسمالية

 اإلجمالي  قيد اإلنجاز 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      التكلفة: 

  656,7352,  759,762  762,917  333,956  800,100 2019يناير  1الرصيد في 

  383,412  353,668 5.379  12,918  11,447 إضافات 

 (14,543) (2,137) (1,985) (7,174) (3,247) استبعادات 

    - (1,002,795)  51,182  12,179  939,434 تحويالت

  7,268    -    -    -  7,268 أخرى 

 (19,059) (1,270) (5,591) (12,198)    - تعديالت صرف العمالت 

  3,013,813  107,228  811,902  339,681  1,755,002  2019ديسمبر  31الرصيد في 
      

      الستهالك املتراكم:

  1,342,496    -  634,901  301,998  405,597 2019يناير  1الرصيد في 

  102,180    -  45,482  17,268  39,430 املحمل على السنة 

 (8,559)    - (1,834) (6,509) (216) استبعادات 

 (2,304)    -    - (7,942)  5,638 أخرى 

 (10,335)    - (4,602) (6,440)  707 تعديالت صرف العمالت 

  1,423,478    -  673,947  298,375  451,156  2019ديسمبر  31الرصيد في 
      

      القيمة الدفترية 

  1,590,335  107,228  137,955  41,306  1,303,846 2019ديسمبر  31الرصيد في 

      
 

 

      التكلفة: 

 2.407.671 564.282 713.886 352.506 776.997 2018يناير  1الرصيد في 

 290.378 253.810 5.331 11.591 19.646 إضافات 

 (4.121) - (344) (3.777) - استبعادات 

 (1.038) (1.038) - - - مشطوبات 

 - (56.881) 57.610 (4.168) 3.439 تحويالت

 (36.155) (411) (13.566) (22.196) 18 تعديالت صرف العمالت 

 2.656.735 759.762 762.917 333.956 800.100  2018ديسمبر  31الرصيد في 
      

      الستهالك املتراكم:

 1.271.192 - 596.866 298.109 376.217 2018يناير  1الرصيد في 

 98.554 - 48.213 21.110 29.231 حمل على السنة امل

 (3.803) - (344) (3.459) - استبعادات 

 (23.447) - (9.834) (13.762) 149 تعديالت صرف العمالت 

 1.342.496 - 634.901 301.998 405.597 2018ديسمبر  31الرصيد في 

      

      القيمة الدفترية 

 1.314.239 759.762 128.016 31.958 394.503 2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 الشركات التابعة            17

 قائمة الشركات التابعة الهامة             17-1

 : في الشركات التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر  التي تمتلكها املجموعةالهامة حصص الفيما يلي 
 

 نسبة وحصص امللكيـة بلد التأسيس والعمليات النشاط الرئيس ي اسم الشركة التابعة 

 وحقوق التصويت التي

 تحتفظ بها املجموعة 

    2019 2018 

 ٪100 .0 ٪100 .0 باكستان خدمات مصرفية  بنك دبي اإلسالمي باكستان املحدود  .1

 ٪92 .0 ٪92 .0 لعربية املتحدةاإلمارات ا تمويل تمويل ش.م.ع  .2

 ٪100 .0 ٪100 .0 كينيا خدمات مصرفية بنك دبي اإلسالمي كينيا  .3

 ٪95 .5 ٪95 .5 اإلمارات العربية املتحدة خدمات الوساطة شركة دبي للخدمات املالية اإلسـالمية ذ.م.م  .4

 ٪44 .9 ٪44 .9 تحدةاإلمارات العربية امل التطوير العقاري  شركة ديار للتطوير العقاري ش.م.ع   .5

 ٪60 .0 ٪60 .0 اإلمارات العربية املتحدة استشارات مالية وقانونية دار الشريعة لالستشارات املالية والقانونية ذ.م.م  .6

 ٪99 .5 ٪99 .5 اإلمارات العربية املتحدة خدمات عمالية شركة التنمية للخدمات ذ.م.م  .7

 ٪100 .0 ٪100 .0 مصر التطوير العقاري  التطوير الحديث العقارية  .8

 ٪100 .0 ٪100 .0 مصر التطوير العقاري  التعمير الحديث لالستثمار العقاري   .9

 ٪100 .0 ٪100 .0 مصر التطوير العقاري  التنمية الحديثة لالستثمار العقاري   .10

 ٪99 .0 ٪99 .0 اإلمارات العربية املتحدة إدارة العقارات شركة نسيج لخدمات إدارة العقارات  .11

 ٪99 .5 ٪99 .5 اإلمارات العربية املتحدة طباعة عة بنك دبي اإلسالمي ذ.م.ممطب  .12

 ٪100 .0 ٪100 .0 اإلمارات العربية املتحدة الستثمار  اإلسالمي لالستثمار العقاري املحدود  .13

 ٪100 .0 ٪100 .0 اإلمارات العربية املتحدة تجارة السيارات  مركز دبي التجاري اإلسالمي ذ.م.م  .14

 ٪100 .0 ٪100 .0 املتحدةاإلمارات العربية  الستثمار  ك يونيون ليمتد م ح ذ.م.م.كري  .15

 ٪100 .0 ٪100 .0 اإلمارات العربية املتحدة  التطوير العقاري  شركة مدينة بدر للعقارات ذ.م.م  .16

 

يحتفظ بها البنك ملصلحته من خالل ترتيبات  12و 11و 7و 4املنشآت امللكية املسجلة املبينة أعاله، فإن حقوق امللكية املتبقية في  حصص باإلضافة إلى

 سمية.ا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

             )تتمة(الشركات التابعة  17

             املنشآت ذات األغراض الخاصةقائمة  17-2

إلدارة معامالت محددة تتضمن صناديق استثمارية، ومن املتوقع إغالق تلك املنشآت فور إنجاز املعامالت  التي تم تأسيسها لخاصةاملنشآت ذات األغراض افيما يلي قائمة 

 ذات الصلة. 
 

 نسبة وحصص امللكيـة    بلد التأسيس والعمليات النشاط الرئيس ي اسم املنشأة ذات الغرض الخاص 

 وحقوق التصويت      

 املجموعةالتي تحتفظ بها    

    2019 2018 

 ٪100 .0 ٪100 .0 لوكسمبورج الستثمار  هولدانفست لالستثمار العقاري   .17

 ٪100 .0 ٪100 .0 فرنسا الستثمار  فرنسا الستثمار العقاري ساس  .18

 ٪100 .0 ٪100 .0 فرنسا الستثمار  اس آى آر ال باربانيرز  .19

 ٪100 .0 ٪100 .0 فرنسا الستثمار  اس س ي آي لو سيفاين   .20

 ٪100 .0 ٪100 .0 فرنسا الستثمار  فيندي ريل استيت ساس  .21

 ٪100 .0 ٪100 .0 النمسا الستثمار  بي اي اس آر اينودزفانغيستي بيتايلونجسفيرفالتونغ جي ام بي اتش  .22

 ٪100 .0 ٪100 .0 املانيا الستثمار  األملانية اإلسالمية القابضة جي ام بي اتش  .23

 ٪100 .0 ٪100 .0 املانيا الستثمار  جي ام بي اتشراين لوجيستكس   .24

 ٪100 .0 ٪100 .0 هولندا الستثمار  جف القابضة بي في  .25

 ٪100 .0 ٪100 .0 اإلمارات العربية املتحدة الستثمار  اإلسالمي للتمويل التجاري منطقة حرة ذ.م.م  .26

 ٪100 .0 ٪100 .0 اإلمارات العربية املتحدة الستثمار  جلف أتالنتيك م ح ذ.م.م  .27

 ٪40 .0 ٪40 .0 األردن  الستثمار  شركة الشرق األوسط للكابالت املتخصصة   .28

 ٪100 .0 ٪100 .0 اإلمارات العربية املتحدة الستثمار  ليفانت ون انفستمنت ليمتد  .29

 ٪100 .0 ٪100 .0 جزر كايمان الستثمار  بيترا ليمتد  .30

 ملكية نفعية ملكية نفعية إلمارات العربية املتحدةا الستثمار  ديار لالستثمار ذ.م.م.  .31

 ملكية نفعية ملكية نفعية اإلمارات العربية املتحدة الستثمار  ديار للتمويل ذ.م.م  .32

 ٪99 .0 ٪99 .0 اإلمارات العربية املتحدة الستثمار  شركة سقيا لالستثمار ذ.م.م  .33

 ٪99 .0 ٪99 .0 ات العربية املتحدةاإلمار  الستثمار  شركة بلو نايل لالستثمار ذ.م.م  .34

 ٪100 .0 ٪100 .0 جزر كايمان الستثمار بنك دبي اإلسالمي إف إم ليمتد  .35

 ٪100 .0 ٪100 .0 جزر كايمان الستثمار األمين  .36
 

 .اسميةمن خالل ترتيبات  ظ بها البنك ملصلحتهتفيح 34 و  33 و  32و  31املنشآت حقوق امللكية املتبقية في امللكية املسجلة املبينة أعاله، فإن حصص باإلضافة إلى 
 

 الحصص غير املسيطرة              17-3

 : جوهريةتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة التي تحتفظ بحصص غير مسيطرة فيما يلي 
 

 
 اسم الشركة التابعة

نسبة وحصص امللكية وحقوق 

 التصويت للحصص غير املسيطرة

 الربح املخصص

 سيـطرةللحصص غير امل
 املتراكـمة الحصص غير املسيطرة

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

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

 193.959  201,472 11.288 14,870 ٪8 .0 ٪8 .0 تمويل ش.م.ع 1

 2.467.001  2,534,863 74.447 71,609 ٪55 .1 ٪55 .1 ديار للتطوير ش.م.ع 2

 2.507  2,921 1.770 1,741 - - شركات تابعة أخرى   3

 2.663.467  2,739,256 87.505  88,220   اإلجمالي  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

             )تتمة(الشركات التابعة   17

        الحصص غير املسيطرة الجوهرية         17-4

 فات الداخلية بين شركات املجموعة: للحصص غير املسيطرة الجوهرية قبل الحذو  املوجزةفيما يلي املعلومات املالية 

                 تمويل ش.م.ع 17-4-1

 2018 ديسمبر  31 2019 ديسمبر  31 

 ألف درهم ألف درهم 

   املركز املالي: بيان

 2.436.090  1,937,855 اإلسالمية، صافي  املوجودات التمويلية والستثمارية

 1.088.911  1,182,417 ذمم مدينة وموجودات أخرى  

 3.525.001  3,120,272 إجمالي املوجودات 

   

 790.000  185,000 املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية

 62.666  70,658 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  

 852.666   255,658 إجمالي املطلوبات

   

 2.672.335  2,864,614 صافي املوجودات

   

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

   الدخل الشاملبيان 

 251,009  378,405 إجمالي اإليرادات

 (79,937) (90,903) إجمالي املصروفات التشغيلية 

 30,617 (71,362) أعباء انخفاض القيمة

 (56.546) (26,084)  حصة املودعين من األرباح 

 145.143  190,056 صافي أرباح السنة 

 (5.024)  6,101 الدخل الشامل ا خر 

 140.119  196,157 إجمالي الدخل الشامل

   

   بيان التدفقات النقدية

 68,475 26,579 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشـغيلية

 23,235 5,508 الناتجة من األنشطة الستثماريةصافي التدفقات النقدية 

 (20,000) - صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية

 71,710 32,087 خالل السنةالناتجة صافي التدفقات النقدية 

   

 1.600 - توزيعات األرباح املدفوعة إلى الحصص غير املسيطرة 
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 ات املالية املوحدة إيضاحات حول البيان

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

             )تتمة(الشركات التابعة   17

            )تتمة(الحصص غير املسيطرة الجوهرية   17-4

                ديار للتطوير ش.م.ع 17-4-2

 2018 ديسمبر  31 2019ديسمبر  31 

 ألف درهم ألف درهم 

   بيان املركز املالي

 1.321.368  1,350,633 الستثمار في الشركات الزميلة والئتالفات املشتركة

 1.407.543  1,280,729 عقارات محتفظ بها للبيع 

 340.122  830,724 عقارات استثمارية 

 1.730.395  1,659,163 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 1.382.947  1,097,455 أخرى 

 6.182.375  6,218,704 إجمالي املوجودات 

   

 1.013.834  981,305 املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية

 696.906  702,696 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 1.710.740  1,684,001 إجمالي املطلوبات

   

 4.471.635  4,534,703 حقوق امللكية

   

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

    الدخل الشاملبيان 

 224.897  237,674 إجمالي اإليرادات

 (127.090) (153,511) إجمالي املصروفات

 (24.329) (30,207) حصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح  

 61.512  17,582 الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

 134.990  71,538 الربح للسنة

 (2.187) (8,470) الدخل الشامل ا خر 

 132.803  63,068 إجمالي الدخل الشامل

   

   بيان التدفقات النقدية

 116.526 (106,575) الناتجة من األنشطة التشـغيلية / )املستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

 (160.578) (74,882) صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة الستثمارية

 323.365 (29,712) األنشطة التمويليةالناتجة من  / )املستخدمة في(النقدية  صافي التدفقات 

 279.313 (211,169) صافي التدفقات النقدية الناتجة خالل السنة
 

 املجموعة.  لاملطبقة من قبتم إجراء تعديالت على املعلومات املالية أعاله لكي تتماش ى السياسات املحاسبية للشركة التابعة مع تلك السياسات املحاسبية * 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 ودائع العمالء     18

 التحليل حسب الفئة   18-1

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

 33.323.139  32,033,450  حسابات جارية 

 20.023.434  22,043,412  حسابات توفير  

 101.796.429  109,848,209  استثمارية ودائع 

 401.255  382,754  حسابات هامشية   

 9.640  14,098 3-18 احتياطي مخاطر استثمارات املودعين 

 103.419  96,494 4-18 حصة املودعين من األرباح مستحقة الدفع 

 155.657.316  164,418,417  اإلجمالي 
 

 افي  التحليل حسب املوقع الجغر   18-2

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 143.246.121  148,923,394  داخل اإلمارات العربية املتحدة 

 12.411.195  15,495,023  خارج اإلمارات العربية املتحدة 

 155.657.316  164,418,417  اإلجمالي 
 

 احتياطي مخاطر استثمار املودعين  18-3

املودعين في جزء من حصة املودعين من األرباح يتم تخصيصه كاحتياطي. يتم دفع هذا الحتياطي إلى املودعين بموافقة  يتمثل احتياطي مخاطر استثمار 

لدى البنك. يتم إدراج الزكاة املستحقة على احتياطي مخاطر استثمار املودعين ضمن الزكاة مستحقة الدفع ويتم خصمها  لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

 ياطي مخاطر استثمار املودعين. من رصيد احت
 

 فيما يلي الحركة في احتياطي مخاطر استثمار املودعين:   

 2018 2019 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم  

 16.365  9,640  يناير  1الرصيـد كما في 

 (255) (373) 23 الزكـاة للسنة 

 (6.470)  4,831 4-18 حصة املودعين من األرباح خالل السنة  من / )إلى(صافي املحول 

 9.640  14,098  ديسمبر  31الرصيـد كما في 
 

 حصة املودعين من األرباح مستحقة الدفع   18-4

 2018 2019 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم  

 110.214  103,419  يناير  1الرصيـد كما في 

 528.444  623,786 37 حصة املودعين من األرباح للسنة 

 6.470 (4,831) 3-18 احتياطي مخاطر استثمار املودعين لى( / من)إصافي املحول 

: املبلغ املدفوع خالل السنة
ً
 (541.709) (625,880)  ناقصا

 103.419  96,494  ديسمبر  31الرصيـد كما في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 واملؤسسات املالية     املستحق إلى البنوك  19

 التحليل حسب الفئة   19-1

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 91.423  104,432  حسابات جارية لدى بنوك

 2.081.573    -  مستحق إلى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 

 11.030.232  9,042,315  ودائع استثمارية 

 13.203.228  9,146,747  اإلجمالي 

 

 مرابحة لسلع مضمونة. اتفاقيةمليار درهم( من بنوك ومؤسسات مالية مقابل  3.8: 2018مليار درهم ) 3.0تتضمن الودائع الستثمارية ودائع بمبلغ 

 

 التحليل حسب املوقع الجغرافي    19-2

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 9.844.979  6,360,958  داخل اإلمارات العربية املتحدة 

 3.358.249  2,785,789  خارج اإلمارات العربية املتحدة 

 13.203.228  9,146,747  اإلجمالي 

 

 صكوك مصدرة         20

 التحليل حسب اإلصدار      20-1

 فيما يلي تحليل أدوات الصكوك املصدرة من املجموعة: 

 2018 2019 تاريخ  معدل الربح  

 ألف درهم  ألف درهم  الستحقاق السنوي املتوقع 

     بورصة إيرلندا / ناسداك دبي –صكوك مدرجة 

 2.754.750  2,754,750  2020يونيو  ٪2. 92 صكوك مصدرة من البنك 

 1.836.500  1,836,500 2021مارس  ٪3. 60  صكوك مصدرة من البنك 

 3.673.000  3,673,000 2022فبراير  ٪3. 66  صكوك مصدرة من البنك 

 3.660.594  3,663,594 2023فبراير  ٪3. 63  مصدرة من البنك  صكوك

 -  2,748,093  2025فبراير  %2.95  صكوك مصدرة من البنك 

     إيداع خاص

 256.987      -  2019ديسمبر  نقطة أساس 150أشهر +  3ليبور لـ  صكوك مصدرة من البنك

 106.135  100,990 2027يونيو  نقطة أساس 50أشهر +  6كيبور لـ  صكوك مصدرة من شركة تابعة

 83.002  75,018 2023ديسمبر  نقطة أساس 175أشهر +  3كيبور لـ  صكوك مصدرة من شركة تابعة

 12.370.968  14,851,945   اإلجمالي 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

        (مصدرة )تتمةصكوك   20

 صكوك مصدرة من البنك  20-2

جودات تتضمن شروط البرنامج تحويل بعض املوجودات املحددة )"املوجودات الخاضعة للملكية املشتركة"( والتي تتضمن موجودات مستأجرة باألصل ومو 

بي صكوك ليمتد، جـزر كايمان )"املصـدر"(. تقع مشاركات واستثمارات مرخصة متوافقة مع الشريعة وأية موجودات مستبدلة لدى البنك إلى شركة دي أي 

 هذه املوجودات تحت سيـطرة البنك وسيستمر البنك في تقديمها.
 

ي تلك سوف يدفع املصدر مبلغ التوزيعات نصف السـنوية من العوائد املستلمة بخصوص املوجودات الخاضعة للملكية املشتركة، ومن املتـوقع أن تكف

توزيعات نصف السـنوية املستحق سداده إلى حاملي الصـكوك بتواريخ التوزيعات نصف السـنوية. يتعهد البنك، عند استحقاق العائدات لتغطية مبلغ ال

 الصكوك، بشراء تلك املوجودات بسعر املمارسة من املصـدر.
 

 إلى الهامش ذو الصلة كما ف
ً
 ي تاريخ اإلصـدار. من املتوقع أن تدفع تلك الصكوك أرباح نصف سنوية للمستثمرين استنادا

 

 صكوك مصدرة من شركة تابعة   20-3

مليون روبية باكستانية بمعدل ربح متوقع يعادل  4.000شهادات أمانة متوافقة مع أحكام الشريعة بقيمة  2017أصدرت إحدى الشركات التابعة في يونيو 

  6كيبور لـ 
ً
. يتم دفع األرباح املحققة م 50أشهر زائدا

ً
ن هذه الشهادات بصورة نصف سنوية. تم إيداع هذه الشهادات بصورة خاصة نقطة أساس سنويا

 .محلية لدى بنوك ومؤسسات مالية
 

مليون روبية باكستانية بمعدل ربح متوقع  3.300شهادات أمانة متوافقة مع أحكام الشريعة بقيمة  2018أصدرت إحدى الشركات التابعة في ديسمبر 

  3يعادل كيبور لـ 
ً
. يتم دفع األرباح املحققة من هذه الشهادات في نهاية كل شهر. تم إيداع هذه الشهادات بصورة خاصة  175أشهر زائدا

ً
نقطة أساس سنويا

 .محلية لدى بنوك ومؤسسات مالية
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى          21

 التحليل حسب الفئة   21-1

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

  2,094,924  939,506  ودائع متنوعة وحسابات أمانات  

  874,402  1,926,306  ذمم قبولت دائنة

  883,948  1,132,687 2-21 حصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح مستحقة الدفع 

  221,992  251,394  3-21 وظفينمخصص تعويضات نهاية الخدمة للم

  452,464 742,931 1-45 القيمة العادلة ملطلوبات مشتقة إسـالمية 

  7,280  5,647 1-22 مخصص الضريبة 

 - 277,451  التزامات إيجارية

 3,483,691 3,043,637  أخرى 

 8,018,701 8,319,559  اإلجمالي 

 

 رباح مستحقة الدفعحصة املودعين وحاملي الصكوك من األ   21-2

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 624.801  883,948   يناير 1الرصيـد في 

 2.569.701  3,326,698  37 ودائع وكالة وودائع استثمارية أخرى من البـنوك والعمالء

 429.912  467,079  37 األرباح املستحقة/املحققة لحاملي صكوك مصدرة  

 (2.740.466) (3,545,038)   نةاملدفـوع خالل السـ

 883.948  1,132,687   ديسمبر  31الرصيد في 

 

 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين   21-3

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 212.833  221,992   يناير 1الرصيـد في 

 23.953  45,334  38 املحمل خالل السنة 

 (14.794) (15,932)   املدفـوع خالل السـنة

 221.992  251,394   ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 الضرائب   22

 مخصص الضرائب   22-1
 

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

 6.428  7,280  يناير 1الرصيـد في 

 52.007  56,830 3-22 املحمل خالل السنة 

 (50.418) (58,380)  املدفـوع خالل السـنة

 (737) (83)  تأثير صرف العمالت األجنبية 

 7.280  5,647  ديسمبر  31الرصيد في 

 

 مطلوبات/ )موجودات( الضرائب املؤجلة     22-2
 

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

 (9.973) (19,445)  يناير 1الرصيـد في 

 (9.593) (14,564) 3-22 املحمل خالل السنة 

 121 (2,215)  تأثير صرف العمالت األجنبية 

 (19.445) (36,224)  ديسمبر  31الرصيد في 

 

 مصروفات ضريبة الدخل      22-3
 

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

 52.007  56,830 1-22 الضريبة الحالية

 (9.593) (14,564) 2-22 الضريبة املؤجلة 

 42.414  42,266  اإلجمالي 
 

 الخارجية فقط.  إن تسوية معدل الضريبة الفعلي غير جوهرية فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة حيث أن املصروفات الضريبية تتعلق بالشركات التابعة
 

 الزكاة مستحقة الدفع   23

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 304.947  326,592  الزكاة املحملة على حقوق امللكية املنسوبة ملساهمي البنك 

 - (70)  الزكاة املحتسبة واملدفوعة من قبل شركات مستثمر بها 

 304.947  326,522  زكاة املساهمين مستحقة الدفع من قبل البـنك للسنة

 -  5,015  تسويات الزكاة املتعلقة بالسنوات السابقة

 304.947  331,537  ي الزكاة مستحقة الدفع من قبل البنك بالنيابة عن املساهمينصاف

 255  373 3-18 الزكاة على احتيـاطي مخاطر استثمارات املودعين

 - (5,015)  الزكاة املدفوعة عن السنوات السابقة

 305.202  326,895  إجمالي الزكاة مستحقة الدفع   
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 الية املوحدة إيضاحات حول البيانات امل

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 رأس املال     24

سهم عادي مصرح به  6,589,585,179: 2018درهم لكل سهم ) 1سهم عادي مصرح به بواقع  6.589.585.179، تم إصدار 2019ديسمبر  31كما في 

 درهم لكل سهم( وتم دفع قيمتها بالكامل.  1بواقع 
 

درهم للسهم.  2 .11درهم للسهم بعالوة قدرها  1 .0سهم بواقع  1.647.396.295عددها  حقوق على إصدار أسهم  2019فبراير  21 وافق املساهمون بتاريخ

توزيع األسهم وتم إدراج األسهم في سوق دبي املالي بعد الحصول على املوافقات الالزمة من الجهات التنظيمية بتاريخ من عملية  2018انتهى البنك في يونيو 

 . 2018يونيو  14
 

 صكوك من الشق األول   25
 

 قيمة اإلصدار فترة املطالبة  معدل الربح املتوقع تاريخ اإلصدار "(جهة اإلصدارمنشأة ذات أغراض خاصة )"

 بما يعادل ألف درهم

 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31    

 يتم سداده 6. 25 2013مارس  دي آي بي تير ون صكوك ليمتد
ً
٪ سنويا

 صورة نصف سنويةب

  3.673.000 -  2019في أو بعد مارس 

 يتم سداده 6. 75 2015يناير  ( ليمتد2دي آي بي تير ون صكوك )
ً
٪ سنويا

 بصورة نصف سنوية

  3.673.000  3.673.000  2021في أو بعد يناير 

 يتم سداده 6. 25 2019يناير  ( ليمتد3دي آي بي تير ون صكوك )
ً
٪ سنويا

 يةبصورة نصف سنو 

   2,754,750  2025في أو بعد يناير 

      

    6,427,750  7.346.000 
 

، أصـدر البنك، صكوك من الشق األول متوافقة مع أحكام الشريعة من خالل شركة ذات أغراض خاصة، دي آي بي تير ون صكوك ليمتد 2013خالل 

، 2015درهم( للصك. في يناير  3.673دولر أمريكي ) 1.000ن درهم( بقيمة اسمية قدرها مليو  3.673مليون دولر أمريكي ) 1.000)"املصدر"(، بلغت قيمتها 

( 2) أصدر البنك مجموعة ثانية من الصكوك من الشق األول املتوافقة مع أحكام الشريعة من خالل منشأة ذات أغراض خاصة، دي آي بي تير ون صكوك

. في يناير درهم( للصك 3.673لر أمريكي )دو  1.000مليون درهم( بقيمة اسمية قدرها  3.673أمريكي ) مليون دولر  1.000ليمتد، )"املصدر"( بلغت قيمتها 

دي آي بي تير ون ، من الصكوك من الشق األول املتوافقة مع أحكام الشريعة من خالل منشأة ذات أغراض خاصة ثالثةأصدر البنك مجموعة  2019

 درهم( للصك 3.673لر أمريكي )دو  1.000درهم( بقيمة اسمية قدرها  مليون  2.755دولر أمريكي ) مليون  750 ليمتد، )"املصدر"( بلغت قيمتها (3صكوك )
 

رأس املال تتمثل الصكوك من الشق األول في سندات دائمة ليس لها تـاريخ سداد محدد وتشكل التزامات ثانوية مباشرة وغير مضمونة )ذات أولويـة على 

حكام وشروط اتفاقية املضاربـة. تم إدراج الصكوك من الشق األول في بورصة إيرلندا وسوق دبي املالي/ ناسداك دبي، ويحق فقط( للبنك مع مراعاة أ

 للبنك املطالبة بها بعد "تاريخ املطالبة األول" أو في أي تاريخ دفع أرباح بعد ذلك التاريخ ويخضع ذلك لشروط محددة إلعادة السداد.
 

نفذ يتم استثمار صافي امل
ُ
تحصالت من الصكوك من الشق األول باملضاربة مع البنك )املضارب( على أساس مشترك غير مقيد باألنشطة العامة للبنك التي ت

 عن طريق وعاء املضاربة العـام.
 

تعثر في السداد. وفي تلك الحالة،  يجوز للُمصدر، حسب ما يقرره وحده، اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح مضاربة كما هو متوقع، ول تعتبر تلك الواقعة

صدر عدم الدفع، أو في حال حدوث عدم الدفع، ل يقو 
ُ
م البـنك بـ )أ( إعالن أو ل تتراكم أرباح املضاربة ولكن يتم التنازل عنها إلى املصدر. وفي حال اختيار امل

دية الصادرة عن البنك، كما يعلن البنك أنه لن يقوم بتوزيعات أو أرباح أو دفع أية توزيعات أو أربـاح، أو القيام بسداد أية دفعات أخرى على األسهم العا

األسـهم العادية أي دفعات أخرى على األسهم العادية الصادرة من قبله، أو )ب( شراء أو إلغاء أو تقليص أو الستحواذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على 

 التي يصدرها البـنك.
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 ملالية املوحدة إيضاحات حول البيانات ا

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 احتياطيات أخرى وأسهم خزينة  26

 الحركات في الحتياطيات األخرى وأسهم الخزينة    26-1

 :2018و 2019ديسمبر  31فيما يلي حركة الحتيـاطيات األخرى وأسهم الخزينة خالل السنتين املنتهيتين في 

 

 الحتياطي

 القانوني

اطي الحتي

 العام

 الحتياطي النظامي 

 اإلجمالي  أسهم خزينة عالوة أسهم ملخاطر الئتمان

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

2019       

  10,860,963  (31,316)     -     -   2,350,000   8,542,279  2019يناير  1الرصيد في 

  252,000  - -  252,000  - - حتجزةاملحول إلى األرباح امل

  11,112,963  (31,316)     -   252,000   2,350,000    8,542,279  2019ديسمبر  31الرصيد في 

       

2018       

 7.785.557 (20.716) - 390.000 2.350.000 5.066.273 2018يناير  1الرصيد في 

 (381.861) - - (381.861) - - 9قارير املالية رقم الدولي إلعداد التتأثير تطبيق املعيار 

 5.066.273 2.350.000 8.139 - (20.716) 7.403.696 

 3.465.406 (10.600) 3.476.006 - - - إصدار أسهم حقوق 

 - - (3.476.006) - - 3.476.006 املحول إلى الحتياطي القانوني

 (8.139) - - (8.139) - - املحول إلى األرباح املحتجزة

 10.860.963 (31.316) - - 2.350.000 8.542.279 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 

 الحتياطي القانوني   26-2

٪ من األرباح 10والنظام األساس ي للبنك، يجب تحويل  2015( لسنة 2من قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ) 239طبًقا للمادة 

 لـالعائدة لل
ً
٪ من رأس املال املدفوع. إن هذا الحتياطي غير 50مساهمين إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع إلى أن يصبح رصيد هذا الحتياطي مساويا

 قابل للتوزيع إل في الحالت التي ينص عليها القانون. 
 

 الحتياطي النظامي ملخاطر الئتمان    26-3

 للمتطلبات إن الحتياطي النظامي ملخاطر 
ً
 .النظامية بشأن املخصصات العامةالئتمان هو احتياطي غير قابل للتوزيع يتم الحتفاظ به وفقا

 

في حالة ما ف ،لدولة اإلمارات العربية املتحدة املركزي  املصرفالصادر عن  9وفًقا للمذكرة التوجيهية للبنوك لتنفيذ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

يتجاوز مخصصات انخفاض القيمة التي تم  لدولة اإلمارات العربية املتحدة املركزي  املصرفبموجب توجيهات  كان مخصص انخفاض القيمة املطلوب إذا

 توزيع.املبلغ الزائد إلى احتياطي مخاطر الئتمان التنظيمية غير القابلة لل يتعين تحويل ،9املعيار الدولي للتقارير املالية رقم وفق  تكوينها
 

، حيث إن متطلبات األحكام احتياطي مخاطر الئتمان التنظيمي: ل ش يء( من األرباح املحتجزة إلى 2018مليون درهم ) 252تم تحويل مبلغ  ،بناًء على ذلك

 موجوداتمن  2واملرحلة  1ية للمرحلة بمخاطر الئتمان تتجاوز الخسائر الئتمانية املتوقعة اإلجمال املوجودات املرجحة٪ من 1.5العامة التنظيمية البالغة 

 التكلفة املطفأة.

 

 الحتياطي العام    26-4

 ومية.يتم التحويل إلى حساب الحتياطي العام بناًء على توجيهات مجلس اإلدارة ويخضع ملوافقة املساهمين خالل الجتماع السنوي للجمعية العم
 

 أسهم خزينة      26-5

 ) 13.633.477عددها  تحتفظ املجموعة بأسهم خزينة
ً
( بقيمة  13.633.477: 2018سهما

ً
 مليون درهم(. 31.3: 2018مليـون درهم ) 31.3سهما
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات   27

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 (615.389) (850,362)   يناير  1الرصيد في 

 (234.885) (411,141)  )خسائر( / أرباح القيمة العادلة لستثمارات أخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر، صافي 

 (88) 86,805  املحول إلى األرباح املحتجزة عند استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر

 (850.362) (1,174,698)  ديسمبر  31الرصيد في 

    

 احتياطي تحويل العمالت    28

ة العرض للبنك يتم العتراف مباشرة باحتياطي تحويل العمالت املتعلق بتحويل نتائج وصافي موجودات عمليات البنك الخارجية من عملتها الرسمية إلى عمل

 ، ويتم بيان القيمة املتراكمة ضمن احتياطي تحويل العمالت.ا خرالدخل الشامل )أي الدرهم اإلماراتي( ضمن 

 

 توزيعات األرباح املدفوعة واملقترحة  29

 . 2020 فبراير  12 بتاريخ الذي عقدخالل اجتماعهم  ٪35توزيعات أرباح نقدية بواقع  مجلس اإلدارةاقترح 
 

ماع مليون درهم( خالل الجت 2.302م )درهم للسه 0.35بواقع  2018ديسمبر  31نتـهية في قام املساهمون باعتماد ودفع توزيعات أرباح نقدية عن السنة امل

  .2019 مارس 6السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتـاريخ 
 

 الرتباطات واللتزامات الطارئة   30

للوفاء بمتطلبات  املصممةعتمادات املستندية القائمة والضمانات تشتمل األدوات املالية املتعلقة بالتمويل على اللتزامات لتقديم التمويل اإلسالمي وال 

 متعاملي املجموعة.
 

تواريخ انتهاء صالحية تتمثل اللتزامات املتعلقة بتقديم التمويل اإلسالمي في اللتزامات التعاقدية لتقديم تمويل إسالمي، وعادة ما يكون لهذه اللتزامات 

 إلمكانية انتهاء صالحية اللتـزامات دون استخدامها، فإن إجمالي املبالغ التعاقدية ل يمثل بالضرورة شروط إلغـاء وتتط تتضمنثابتة أو 
ً
لب دفع رسوم. ونظرا

ز العميل عن الحتياجات النقدية املستقبلية. إن العتمادات املستندية القائمة والضمانات تلزم املجموعة بسداد دفعات نيابة عن العمالء في حال عج

 فاء ببنود العقد.الو 
 

 : 2018و 2019ديسمبر  31فيما يلي تحليل الرتباطات واللتزامات الطارئة كما في 

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

   الرتباطات واللتزامات الطارئة:

 13.580.728  12,937,122 خطابات ضمان 

 1.851.911  1,514,220 اعتمادات مستندية 

 17.818.629  18,728,478 ير مسحوبةارتباطات تسهيالت غ

 33.251.268  33,179,820 إجمالي الرتباطات واللتزامات الطارئة
   

   الرتباطات األخرى:

 867.525  715,193 ارتباطات مصروفات رأسمالية

 867.525  715,193 إجمالي الرتباطات األخرى 

 34.118.793  33,895,013 إجمالي الرتباطات واللتزامات الطارئة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 اإليرادات من املعامالت التمويلية والستثمارية اإلسالمية    31

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

 7.968.306  8,910,079 اإليرادات من املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية 

 1.189.570  1,472,126 اإليرادات من الستثمارات في صكوك إسالمية 

 233.833  250,464 اإليرادات من املرابحات الدولية مع املصرف املركزي 

 23.657  28,346 اإليرادات من الودائع الستثمارية وودائع الوكالة مع مؤسسات مالية 

 65.849  62,130 ت مالية  اإليرادات من املرابحات الدولية مع مؤسسا

 9.481.215  10,723,145 اإلجمالي 
 

مليون درهم(. خالل السنة  7.8: 2018مليون درهم ) 7.2 خصم اإليرادات املستبعدة البالغةيتم عرض اإليرادات من املوجودات التمويلية والستثمارية بعد 

 مليون درهم( ألغراض املساهمات الجتماعية املختلفة.  5.1: 2018ن درهم )مليو  13.4املجموعة مبلغ  سددت، 2019ديسمبر  31املنتهية في 

 

 إيرادات العمولت والرسوم وصرف العمالت األجنبية   32

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

 1.176.781  1,203,915 عمولت ورسوم 

 122.378  128,510 إيرادات صرف العمالت األجنبية 

 23.960  26,127 لة ملشتقات إسالميةأرباح القيمة العاد

 152.830  124,054 عمولت ورسـوم أخرى 

 1.475.949  1,482,606 اإلجمالي 

 

 صافي اإليرادات من استثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة 33

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

 45.351  65,760 ة من خالل الدخل الشامل ا خرإيرادات توزيعات األرباح من استثمارات تم قياسها بالقيمة العادل

 (306) (127) الخسائر املحققة من بيع استثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 55  27 إيرادات توزيعات األرباح من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (15)    - من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة مقاسةة من إعادة تقييم استثمارات غير املحقق الخسائر 

 45.085  65,660 اإلجمالي 

 

 صافي اإليرادات من العقارات املحتفظ بها للتطوير والبيع 34

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

 412.845  461,344  عائدات البيع 

: تكلفة
ً
 (289.041) (335,333) 1-13 البيع  ناقصا

 123.804  126,011  اإلجمالي 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 اإليرادات من عقارات استثمارية        35
 

مليون درهم( املعترف بها من قبل املجموعة من عقاراتها  91.2: 2018) مليون درهم 80.3يمثل الدخل من العقارات الستثمارية صافي إيرادات اإليجار البالغ 

: ل ش يء( على العقارات الستثمارية املمولة من صندوق ودائع الوكالة والربح من بيع 2018مليون درهم ) 214.6 مكسب القيمة العادلة ،الستثمارية

 .مليون درهم( 64.3: 2018العقارات الستثمارية بقيمة ل ش يء )

 إيرادات أخرى  36

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

 8.566  328,295  األرباح املحققة من استبعاد استثمارات في صكوك إسـالمية

 85.845  96,736  إيرادات خدمات، صافي

 179  145  صافي األرباح من بيع ممتلكات ومعدات

 216.101  508,447  أخرى 

 310.691  933,623  اإلجمالي 

 

 حصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح   37

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

 528.444  623,786  4-18 ودائع استثمارية وودائع ادخار من العمالء 

 2.569.701  3,326,698 2-21 ودائع وكالة وودائع استثمارية أخرى من البنوك والعمالء

 429.912  467,079  2-21 ملحققة لحاملي الصكوك من صكوك مصدرة األرباح املستحقة/ ا

 3.528.057  4,417,563  اإلجمالي 

 

 مصروفات املوظفين   38

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

 1.556.543  1,541,549  رواتب وأجور وامتيازات أخرى 

 23.953  45,334  3-21 تعويضات نهاية الخدمة 

 1.580.496  1,586,883  لي اإلجما

 

 املصروفات العمومية واإلدارية  39

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 95.116  98,287  مصروفات صيانة مباني ومعدات 

 104.375  106,703  مصروفات إدارية

 117.793  109,874  مصروفات اإليجار من عقود اإلجارة التشغيلية

 290.520  317,527   مصروفات تشغيليـة أخرى 

 607.804  632,391  اإلجمالي 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 صافي خسائر انخفاض القيمة   40

 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  

 1.789.383 2,095,297 3-9 املخصص املحمل للموجودات التمويلية والستثماريـة اإلسالمية 

 (869.492) (434,522) 3-9 املخصص املحرر للموجودات التمويلية الستثمارية اإلسالمية 

 (86.420)  102,726  للموجودات األخرى والعقارات الستثمارية  املحمل / )املحرر(صافي 

  1,763,501   833.471 

 

 ربحية السهم األساسية واملخفضة  41

حية السهم األساسية واملخفضة من خالل تقسيم أرباح السنة العائدة إلى مالكي البنك بعد خصم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واألرباح تم احتساب رب

 العائدة إلى حاملي الصكوك من الشق األول على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:
 

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 4.916.313  5,014,391  باح السنة العائدة إلى مالكي البنك  أر 

 (477.490) (448,795)  الربح العائد إلى حاملي الصكوك من الشق األول 

 (20.501) (20,000)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  4,744,596  4.418.322 

 6.118.017  6,575,952  املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف( 

 0. 72  0.69  ربحية السهم األساسية واملخفضة )درهم للسهم( 
 

ار عند احتساب كما في تـاريخ التقرير، تعادل ربحية السهم املخفضة ربحية السهم األساسية حيث لم يصدر البنك أي أدوات مالية ينبغي وضعها في العتبـ

 ربحية السهم املخفضة.

 

  النقد وما يعادله 42

 2018 2019 إيضاح  

 ألف درهم ألف درهم  

 22.545.526  21,268,495 1-7 النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية 

 8.297.032  6,248,173 1-8 املستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

 (13.203.228) (9,146,747) 1-19 املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية 

  18,369,921  17.639.330 

: األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية ناقص
ً
 (128.375) (49,924)  أشهر 3تواريخ استحقاق أصلية ألكثر من با

: املبالغ املستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالية تمتد تواريخ استحقاقها ألكثر من 
ً
 6.376.345 3,909,712  أشهر 3زائدا

 23.887.300 22,229,709  ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة        43

 هوية األطراف ذات العالقة        43-1

 خاذ القرارات املالية أو التشغيلية. تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة أو التأثير على الطرف ا خر عند ات
 

عمال العتيادية يبرم البنك معامالت مع املساهمين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والجهات ذات العالقة بهم ضمن سياق األ 

 للشروط املتفق عليها بين األطراف املعنية.  
ً
 وفقا

 

 عنها في هذا اإليضاح. يفصحأطراف ذات عالقة للبنك، عند توحيد البيانات املالية ولم  تعدن البنك وشركاته التابعة، والتي تم حذف األرصدة واملعامالت بي

 

 املساهمون الرئيسيون         43-2

 حكومة دبي.شركة أكبر مساهميها هي هي مؤسسة دبي لالستثمارات،  2019ديسمبر  31يعد أكبر مساهمي البنك كما في 

 

 األرصدة واملعامالت الهامة          43-3

تتمثل تلك فيما يلي نسبة املوجودات واملطلوبات املتنوعة لدى املنشآت التابعة ملؤسسة دبي لالستثمارات، بخالف ما تم اإلفصاح عنه بصورة فردية. 

 لشروط املنشآت في منشآت تجارية تدار بصورة مستقلة، وتتم كافة املعامالت املالية بينها وبين ال
ً
 .تجارية بحتةبنك وفقا

 

  2019 2018 

  ٪ ٪ 

 7. 5  7.0  املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية 

 9. 2  7.5  ودائع العمالء 

 8. 3  12.0  املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية 

 30. 8  41.1  املستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

 

          تعويضات كبار موظفي اإلدارة  43-4

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 76.788  84,331  الرواتب والمتيازات األخرى 

 911  1,750  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( املعامالت مع األطراف ذات العالقة 43

 األرصدة املتعلقة باألطراف ذات العالقة 43-5

 فيما يلي األرصدة الهامة لدى األطراف ذات العالقة املدرجة في هذه البيانات املالية املوحدة:
 

 

املساهمون 

 الرئيسيون 

أعضاء مجلس اإلدارة 

 وكبار موظفي اإلدارة 

الشركات الزميلة 

 اإلجمالي  والئتالفات املشتركة 

 ألف درهم  ألف درهم  م ألف دره ألف درهم 

2019     

   1,690,607  2,750  50,215  1,637,642 املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية

  556,607    -    -  556,607 الستثمار في صكوك إسالمية 

  2,290,055  12,086  196,689  2,081,280 ودائع العمالء 

  1,186  1,186    -    - ة الرتباطات واللتزامات الطارئ

  65,788  235  2,392  63,161 اإليرادات من املوجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية 

  93,690  1  6,203  87,486 حصة املودعين من األرباح 

  27,316    -    -  27,316 اإليرادات من الستثمار في صكوك إسالمية
     

2018     

 1.537.965 4.487 48.878 1.484.600 ت التمويلية والستثمارية اإلسالميةاملوجودا

 1.498.303 - - 1.498.303 الستثمار في صكوك إسالمية 

 4.410.374 15.499 131.988 4.262.887 ودائع العمالء 

 116 110 6 - الرتباطات واللتزامات الطارئة 

 73.855 355 1.775 71.725 ثمارية اإلسالمية اإليرادات من املوجودات التمويلية والست

 135.679 1 2.811 132.867 حصة املودعين من األرباح 

 58.033 - - 58.033 اإليرادات من الستثمار في صكوك إسالمية
 

أطراف ذات عالقة أو الرتباطات لم يتم العتراف بأي مخصصات لنخفاض القيمة مقابل املوجودات التمويـلية والستثمارية اإلسالمية املقدمة إلى 

 . 2018و 2019ديسمبر  31واللتزامات الطارئة املصدرة لصالح أطراف ذات عالقة خالل السنتين املنتهيتين في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 املعلومات حول القطاعات        44

 ةالقطاعات املعلن 44-1

املسؤولة عن يتم تعريف القطاعات املعلنة على أساس التقارير الداخلية حول مكونات املجموعة التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهة الرئيسية 

 اتخاذ القرارات التشغيلية لدى املجموعة بهدف تخصيص املوارد للقطاع وتقييم أدائه.
 

 ة إلى خمسة قطاعات رئيسية كما يلي: يتم تقسيم القطاعات املعلنة لدى املجموع
 

يتولى بشكل رئيس ي ودائع العمالء من األفراد وتقديم املرابحات الستهالكية والسلم وتمويل املنزل  قطاع الخدمات املصرفية لألفراد: -

 واإلجارة وبطاقات الئتمان وتسهيالت تحويل األموال والخدمات املصرفية املميزة وإدارة الثروات.
  

يتولى بشكل رئيس ي تسهيالت التمويل والتسهيالت الئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية وإدارة  قطاع الخدمات املصرفية للشركات: -

 النقد ومنتجات إدارة املخاطر للعمالء من الشركات واملؤسسات.
  

التي يتعرض لها البنك بصورة عامة ويقدم  يتولى بشكل رئيس ي إدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق  قطاع الخزينة: -

 بإدارة الصكوك اإلسالمية لدى البنك 
ً
خدمات الخزينة للعمالء. كما يقوم قطاع الخزينة أيضا

 ويخصص أدوات مالية إلدارة املخاطر املذكورة أعاله.
  

 كات التابعة.يتولى التطوير العقاري والستثمارات العقارية األخرى للشر  قطاع التطوير العقاري: -
  

 خدمات أخرى بخالف الخدمات الرئيسية املذكورة أعاله بما في ذلك الخدمات املصرفية الستثمارية. أخرى: -
 

 إن السياسات املحاسبية للقطاعات املعلنة املذكورة أعاله هي نفس السياسات املحاسبية للمجموعة.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

   )تتمة(املعلومات حول القطاعات  44

 ربحية القطاعات  44-2

 ديسمبر:   31ملنتهية في يعرض الجدول التالي األرباح أو الخسائر وبعض املعلومات حول املوجودات واملطلوبات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى املجموعة للسنة ا
 

 اإلجمالي            أخرى             التطوير العقاري      الخزينة           الخدمات املصرفية للشركات دالخدمات املصرفية لألفرا   

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 ألف درهم  ألف درهم  لف درهم أ ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

             

  8,201,705   9,266,792  843,049 1,206,652  262,080 225,050  660,687  1,190,607  3,206,123  3,452,230  3,229,766  3,192,253 صافي اإليرادات التشغيلية

 (2,322,002) (2,358,414) (470,481) (507,975) (157,085) (164,928) (76,463) (96,939) (489,961) (472,392) (1,128,012) (1,116,180) املصروفات التشغيلية 

 (833,471) (1,763,501)  92,311 (53,575)  29,995 11,416  10,940 (109,753) (47,386) (   903,065) (919,331) (708,524) )خسائر(/عكس انخفاض القيمة 

  5,046,232   5,144,877  464,879    645,102  134,990 71,538  595,164 983,915  32,668,776 2,076,773  1,182,423  1,367,549 األرباح قبل ضريبة الدخل 

 (42,414) (42,266)           مصروفات ضريبة الدخل
             

  5,003,818 5,102,611           أرباح السنة  

             

      

 ز املالي للقطاعاتاملرك 44-3

 يعرض الجدول التالي املوجودات واملطلوبات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى املجموعة:  

 
 اإلجمالي             أخرى              التطوير العقاري       الخزينة            الخدمات املصرفية للشركات الخدمات املصرفية لألفراد   

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

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

             

 223.682.159 231,795,634 40,323,967 38,551,503 5.836.167  6,009,932  33,636,724 35,967,376 107.308.095 112.501.959 36.577.206  38,764,864 موجودات القطاعات 

 189.555.415 197,063,563 28,726,018 27,890,021 1.306.539  1,214,602  828.067  1,120,275  89,828,168  93,864,413 68,866,623  72,974,252 مطلوبات القطاعات 
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 ل البيانات املالية املوحدة إيضاحات حو 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

   )تتمة(املعلومات حول القطاعات  44

 املعلومات الجغرافية   44-4

ة املتحد بالرغم من اعتماد إدارة املجموعة بشكل رئيس ي على قطاعات األعمال، إل أن املجموعة تعمل ضمن سوقين جغرافيين: دولة اإلمارات العربية

 وتمثل السوق املحلي، وخارج دولة اإلمارات العربية املتحدة وتمثل السوق الدولي.
 

 2019ديسمبر  31في  يوضح الجـدول التالي توزيع إجمالي اإليرادات من العمالء الخارجيين للمجموعة بناًء على موقع املراكز التشغيـلية للسنتين املنتهيتين

 :2018و

 إجمالي اإليرادات من  

 الء الخارجيينالعم

   2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم   

 11.124.153  12,939,060   داخل اإلمارات العربية املتـحدة

 605.609  745,295   خارج اإلمارات العربية املتـحدة

 11.729.762  13,684,355   اإلجمالي 
 

 ن إلى مواقع املراكز التشغيلية للمجموعة وشركاتها التابعة والزميلة.يستند التحليل الجغرافي إلجمالي اإليرادات من العمالء الخارجيي
 

 حول البيـانات املاليـة املـوحدة. 36و 31يتم اإلفصاح عن اإليرادات من املنتجات والخدمات األسـاسية في اإليضاحين 
 

 األدوات املالية املشتقة اإلسالمية  45

 ة اإلسالميةالقيم العادلة لألدوات املالية املشتق 45-1

السمية التي تم تحليلها يوضح الجدول أدناه القيم العادلة املوجبة والسالبة لألدوات املالية املشتقة اإلسالمية، التي تعادل القيم السوقية، باإلضافة للقيم 

ة، السعر أو املؤشر املرجعي وهو األساس الذي بموجبه حسب تاريخ الستحقاق. تتمثل القيمة السمية في قيمة األصل املعني املتعلق باألداة املشتقة اإلسالمي

 على مخاطر ال تقاس
ً
سوق أو مخاطر التغيرات في قيمة املشتقات اإلسالمية. تشير القيم السمية إلى حجم املعامالت القائمة في نهاية السنة ول تمثل مؤشرا

 الئتمان.
 

  القيم السمية حسب املدة حتى تاريخ الستحقاق       

 

 املوجبة القيمة العادلة

 (15)اإليضاح 

 القيمة العادلة

 (1-21السالبة )اإليضاح 

 إجمالي القيمة

 أشهر  3خالل  السمية 

 أشهر  3أكثر من 

 إلى سنة

 أكثر من سنة 

 سنوات   3إلى 

 3أكثر من 

 5سنوات إلى 

 سنوات  

 أكثر من 

 سنوات 5

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

2019         

         املشتقات اإلسالمية املحتفظ بها للمتاجرة:

    -    -    -  6,356,484  4,789,269  11,145,753  93,242  92,966 تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت

  25,720,151  16,747,950  10,877,838  3,601,355  1,406,305  58,353,599  649,060  762,551 ترتيبات خيارات معدل ربح إسالمي

    -    -    -  5,498    -  5,498  629  629 عقود خيارات إسالمية لشراء/ بيع العمالت

  25,720,151  16,747,950  10,877,838  9,963,337  6,195,574  69,504,850  742,931  856,146 اإلجمالي 

         

2018         

         املشتقات اإلسالمية املحتفظ بها للمتاجرة:

    -    -    -  2,141,271  4,896,909  7,038,180  67,990  73,860 تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت

 19,504,961 9,448,963 10,531,327 5,000,624     1,365,978  45,851,853  379,819  436,988 ترتيبات خيارات معدل ربح إسالمي

    -    -    -  557,652    -  557,652  4,655  4,654 عقود خيارات إسالمية لشراء/ بيع العمالت

 19,504,961 9,448,963 10,531,327 7,699,547 6,262,887  53,447,685  452,464  515,502 اإلجمالي 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31 للسنة املنتهية في
 

  )تتمة(األدوات املالية املشتقة اإلسالمية  45

 أنواع األدوات املشتقة اإلسالمية    45-2

 تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت  45-2-1

تنفيذ املعامالت الفعلية في تتمثل التعهدات األحادية لشراء/ بيع العمالت في تعهدات إما لشراء أو بيع عملة معينة بسعر وتاريخ محدد في املستقبل. يتم 

 ملعنية بشكل فوري.تاريخ التعهد خالل مبادلة العروض بالشراء/ البيع والقبولت بين األطراف املعنية، وتسليم )مبادلة( العمالت ذات الصلة بين األطراف ا

 

 عقود املقايضة اإلسالمية   45-2-2

 ألحكام الشريعة اإلسالمية تعتمد عقود املقايضة اإلسالمية على مبدأ الوعد )التعهد
ً
( الذي يصدره كل طرف لصالح الطرف ا خر لشراء سلعة محددة وفقا

ا(. وتمثل تعهد بسعر محدد في تاريخ محدد في املستقبل )في حال توافر شروط محددة والتي تختلف بين الوعدين، والتي ل ينفذ بموجبها إل وعد واحد منهم

أحادية بالشراء. إن هيكل املقايضة اإلسالمية يتألف من مقايضة معدل الربح ومقايضة العمالت. فيما يتعلق  مشروط لشراء سلع من خالل تعهدات

 بتبادل دفعات معدل الربح الثابتة واملتغيرة من خالل إبرام اتفاق
ً
ية شراء/بيع سلع باملقايضة اإلسالمية ملعدلت الربح، تقوم األطراف املتقابلة عادة

لى يع بنظام املرابحة" بعملة واحدة. أما فيما يتعلق باملقايضة اإلسالمية للعمالت يتم تبادل دفعات الربح الثابتة واملتغيرة باإلضافة إبموجب "اتفاقية ب

 تكلفة السلع ذات الصلة بعمالٍت مختلفة من خالل إبرام اتفاقية شراء/بيع سلع بموجب "اتفاقية بيع بنظام املرابحة". 

 

 حقاق املوجودات واملطلوبات          است فتراتتحليل  46

 للفترة املتوقع أن يتم فيها تحصيلها أو تسويتها. فتراتيلخص الجدول أدناه 
ً
 استحقاق موجودات ومطلوبات البنك التي تم تحليلها وفقا

 

تاريخ  ل يوجد سنوات  5أكثر من  سنوات  5من سنة إلى  أشهر إلى سنة  3من  أشهر   3أقل من   2019

 حقاقاست

 اإلجمالي 

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

       املوجودات: 

  21,268,495    -    -    -  1,066,806  20,201,689 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

  6,248,173    -    -    -  49,924  6,198,249 املستحق من البنوك واملؤسسات املالية 

 150,913,428    -  43,147,626 70,047,794  24,206,764  13,511,244 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

  33,243,858    -  16,635,848  14,205,691  1,473,037  929,282 استثمارات في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتكلفة املطفأة 

  1,266,235  1,266,215    -    -    -  20 بالقيمة العادلة استثمارات أخرى ُمقاسة

  1,976,718  1,976,718    -    -    -    - استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  1,336,876  1,336,876    -    -    -    - عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع

  5,208,533  5,208,533    -    -    -    - عقارات استثمارية 

 8,742,983    -   980  1,321,776 5,698,309  1,721,918 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

  1,590,335  1,590,335 -    -    -    - ممتلكات ومعدات

 231,795,634  11,378,677  59,784,454 85,575,261 32,494,840  42,562,402 إجمالي املوجودات

       

       املطلوبات وحقوق امللكية:

  164,418,417    -  2,192  29,772,061  74,475,755  60,168,409 ودائع العمالء

  9,146,747    - -  1,495,108  2,754,508  4,897,131 املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية 

  14,851,945    -  100,990  11,996,205  2,754,750    - صكوك مصدرة 

 8,319,559    -  15,706  1,164,799 2,404,560  4,734,494 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

  326,895    - -    -  326,895    - زكاة مستحقة الدفع 

 34,732,071 34,732,071 -    -    -    - حقوق ملكية

 231,795,634 34,732,071  118,888  44,428,173 82,716,468  69,800,034 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

 



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع
 

 76 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

            )تتمة(تحليل تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات  46

 اإلجمالي  تاريخ استحقاق ل يوجد سنوات  5أكثر من  سنوات  5من سنة إلى  أشهر إلى سنة  3من  أشهر   3أقل من   2018

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

       : املوجودات

  22,545,526    -    -    -  363,263  22,182,263 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

  8,297,032    -    -  128,375    -  8,168,657 املستحق من البنوك واملؤسسات املالية 

  144,738,585    -  39,434,806  72,656,833  21,251,368  11,395,578 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

استثمارات في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتكلفة 

  31,178,525    -  17,785,748  11,046,175  1,391,857  954,745 املطفأة 

  1,687,824    1,687,824    -  -  -    - مارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلةاستث

  1,928,629  1,928,629     -    -    -    - استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  1,448,975     1,448,975    -  -    -    - عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع

  4,495,054  4,495,054     -    -    -    - عقارات استثمارية 

  6,047,770    -  2,596  1,353,124  3,973,426  718,624 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

  1,314,239  1,314,239 - - - - ممتلكات ومعدات

  223,682,159 10,874,721 57,223,150 85,184,507 26,979,914 43,419,867 إجمالي املوجودات

       

       املطلوبات وحقوق امللكية:

 155.657.316 - 155.776 34.027.310 66.354.387 55.119.843 ودائع العمالء

 13.203.228 - - 711.009 5.665.336 6.826.883 املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية 

 12.370.968 - 189.137 11.924.721 257.110 - صكوك مصدرة 

 8.018.701 - - 1.232.898 2.146.949 4.638.854 مطلوبات أخرى ذمم دائنة و 

 305.202 - - - 305.202 - زكاة مستحقة الدفع 

 34.126.744 34.126.744 - - - - حقوق ملكية

 223.682.159 34.126.744 344.913 47.895.938 74.728.984 66.585.580 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 املوجودات واملطلوبات املالية             47

 تصنيف األدوات املالية             47-1

 :2018و 2019ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تصنيف املجموعة لكل فئة من املوجودات واملطلوبات املالية وقيمها الدفتـرية كما في 
 

 

من خالل  القيمة العادلة

 الدخل الشامل ا خر

 القيمة العادلة

 القيمة الدفترية  التكلفة املطفأة  من خالل األرباح أو الخسائر 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2019

     املوجودات املالية 

  21,268,495  21,268,495    -    - نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

  6,248,173  6,248,173    -    - املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

 150,913,428 150,913,428    -    - موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

  33,243,858  33,243,858    -    - الستثمار في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتكلفة املطفـأة

  1,266,235    -  20  1,266,215 استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة

 8,671,019 7,814,873  856,146    - ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 1,266,215  856,166  219,488,827 221,611,208 

     

     املطلوبات املالية

  164,418,417  164,418,417    -    - ودائع العمالء

  9,146,747  9,146,747    -    - املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية 

  14,851,945  14,851,945    -    - صكوك مصدرة 

  8,506,140  7,763,209 742,931    - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 -    742,931 196,180,318  196,923,249  
     

2018     

     املوجودات املالية 

 22.545.526 22.545.526 - - نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

 8.297.032 8.297.032 - - املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

 144.738.585 144.738.585 - - موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

 31.178.525 31.178.525 - - ة املطفـأةاستثمار في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتكلف

 1.687.824 - - 1.687.824 استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة

 5.904.792 5.389.290 515.502 - ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 1.687.824 515.502 212.148.958 214.352.284 
     

     املطلوبات املالية

 155.657.316 155.657.316 - - ودائع العمالء

 13.203.228 13.203.228 - - املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية 

 12.370.968 12.370.968 - - صكوك مصدرة 

 7,839,977 7.387.513 452,464 - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 - 452,464 188.619.025 189,071,489 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31املنتهية في  للسنة

 

              )تتمة(املوجودات واملطلوبات املالية   47

 القيمة العادلة لألدوات املالية              47-2

 يقدم هذا اإليضاح معلومات حول كيفية تحديد املجموعة للقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املختلفة.

 

 ة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة             القيمة العادل 47-2-1

العادلة في نهاية كل فتـرة يتم قياس كافة املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة، املدرجة بقيمها العادلة في هذه البيانات املالية املوحدة، بالقيمة 

 الية واملطلوبات املالية كما يـلي:تقرير. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات امل

 ادلة من خالل تستند القيمة العادلة لكافة الستثمارات األخرى املدرجة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وبالقيمة الع

 ( إلى أسعار مدرجة في سـوق نشط )غير معدلة(؛11)اإليضاح  الدخل الشامل ا خر 

 ( إلى 11)اإليضاح  الدخل الشامل ا خر مة العادلة لكافة الستثمارات األخرى غير املدرجة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل تستند القي

في صافي قيمة املوجودات للشركات املستثمر بها في تواريخ القياس. يمثل صافي قيمة املوجودات مدخالت غير ملحوظة وقد قررت املجموعة أن صا

 املوجودات املعلنة تمثل القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير؛ و  قيمة

 دية لشراء / تستند القيمة العادلة لكافة األدوات املالية املشتقة اإلسالمية )مقايضة معدلت الربح بما يتوافق مع أحكام الشريعة والتعهدات األحا

املستقبلية املقدرة. ويتم تقدير التدفقات النقدية املستقبلية بناًء على معدلت الربح  لبيع عمالت( إلى احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية

( وأرباح ا جلة )املحددة في الوعد( و / أو أسعار صرف العمالت )من منحنى العائد امللحوظ و / أو أسعار الصرف ا جلة في نهاية كل فتـرة تقرير

 ا جلة )املحددة في الوعد( بمعدل يعكس القيمة الحالية ملخاطر الئتمان لألطراف املقابلة املختلفة.العقد )املبنية على الوعد( و/أو األسعار 
 

 ذه القياسات:تقوم املجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام املتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية املدخالت املستخدمة في إجراء ه
 

 لتي تمثل أسعار السوق املدرجة )غير املعدلة( في أسواق نشطة ألداة مطابقة. : املدخالت ا1املستوى 
 

تمدة : مدخالت بخالف األسعار املدرجة في املستوى األول، والتي تكون ملحوظة، إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي مس2املستوى 

ي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق املدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار املدرجة ألدوات من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات الت

؛ أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون جميع املدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مبا
ً
شرة من مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا

 البيانات السوقية.
 

: مدخالت غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي تشتمل فيها أساليب التقييم على مدخالت ل ترتكز على بيانات ملحوظة 3املستوى 

وات مماثلة رجة ألدويكون للمدخالت غير امللحوظة تأثير ملحوظ على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء على األسعار املد

 بحيث تكون التعديالت والفتراضات الهامة غير امللحوظة مطلوبة لتعكس الفروق بين األدوات.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

              )تتمة(املوجودات واملطلوبات املالية   47

 )تتمة(ية القيمة العادلة لألدوات املال  47-2

 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة  47-2-1

 للنظام املتدرج للقيمة العادلة:
ً
 يلخص الجدول املبين أدناه القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة وفقا

 اإلجمالي 3املستوى  2املستوى  1املستوى  2019

 ألف درهم رهمألف د ألف درهم ألف درهم 

     مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات

  20    -    -  20 أدوات حقوق ملكية مدرجة   

     

      الدخل الشامل ا خر استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

  552,852    -    -  552,852 أدوات حقوق ملكية مدرجة   

  713,363  713,363 - - حقوق ملكية وصناديق استثمارية غير مدرجة  أدوات  
     

     موجودات أخرى 

  856,146    -  856,146    - موجودات مشتقة إسالمية 

     

  2,122,361  713,363  856,146  552,852 املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة
     

     مطلوبات أخرى 

  742,931    -  742,931    - وبات إسالمية مشتقةمطل
 

 

 اإلجمالي 3املستوى  2املستوى  1املستوى  2018

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 - - - - أدوات حقوق ملكية مدرجة   
     

      الدخل الشامل ا خر اسة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات مق

 717.707 - - 717.707 أدوات حقوق ملكية مدرجة   

 970.117 970.117 - - أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية غير مدرجة   
     

     موجودات أخرى 

 515.502 - 515.502 - موجودات مشتقة إسالمية 
     

 2.203.326 970.117 515.502 717.707 الية املقاسة بالقيمة العادلةاملوجودات امل
     

 مطلوبات أخرى 

 452.464 - 452.464 -  إسالمية مشتقةمطلوبات 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

              )تتمة(املوجودات واملطلوبات املالية   47

 الدخل الشامل ا خرخالل  للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من 3مطابقة قياس القيمة العادلة للمستوى  47-2-2

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 1.001.251  970,117  يناير 1الرصيـد في 

 (38.889) (193,003)  الخسائر في الدخل الشامل ا خر 

 - (74,307)  نةاستبعادات خالل الس

 7.755  10,556  أخرى 

 970.117  713,363  ديسمبر  31الرصيد في 

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة 47-2-3

بين ضمن باستثناء ما هو مبين بصورة تفصيلية في الجدول التالي، ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات املالية واملطلو 
ُ
بات املالية )باستثناء النقد امل

 . 3( املعترف بها في البيانات املالية املوحدة تقارب قيمها العادلة، وهي مدرجة ضمن املستوى 2املستوى 

 

  القيمة العادلة  

 اإلجمالي 3املستوى  2املستوى  1املستوى  القيمة الدفترية  

 ف درهمأل ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

2019       

      موجودات مالية: 

  34,457,290  3,942,233    -  30,515,057   33,243,858 استثمارات في صكوك إسالمية

      

      مطلوبات مالية: 

  15,038,478  176,008 -  14,862,470  14,851,945 صكوك ُمصدرة

      

2018       

      موجودات مالية: 

 30.560.590 3.482.640 - 27.077.950 31.178.525 مارات في صكوك إسالميةاستث

      

      مطلوبات مالية: 

 12.366.641 446.124 - 11.920.517 12.370.968 صكوك ُمصدرة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 لية              إدارة املخاطر املا  48

 مقدمة   48-1

إدارتها من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود املخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة تتضمن أنشطة املجموعة مخاطر يتم 

 ر متعلقة بمسؤولياته.املخاطر هامة لستمرارية البنك في تحقيق أرباح كما أن كل فرد داخل املجموعة مسؤول عن تعرض البنك ملخاط
 

 تتعرض املجموعة ملخاطر متنوعة تتضـمن:

  مخاطر الئتمان؛ 

 مخاطر السيولة؛ 

  مخاطر السوق؛ و 

  .مخاطر تشغيلية 
 

لتخطيط عملية ا. تتم مراقبة املخاطر عن طريق وقطاع العملل تشمل عملية مراقبة املخاطر املستقلة مخاطر األعمال كالتغيرات في البيئة والتكنولوجيا 

 الستراتيجي.

 

 إدارة املخاطر ةهيكل 48-1-1

 بلجـنة إدارة املخاطر املنبثقة عن املجلس ولجنة إدارة املخاطر لدى اإلدارة وقسم إدارة املخاطر، املسؤ 
ً
ول الرئيس ي عن تحديد يعتبر مجلس اإلدارة، مدعوما

 عن إدارة ومراقبة املخاطر. كذلك  هيئات/ أقسام مستقلة ومنفصلة مسؤولة إضافة لوجودومراقبة املخاطر؛ 

 

 مجلس اإلدارة

 إن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع منهج عام إلدارة كافة املخاطر وعن اعتماد استراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر.
 

 لجنة إدارة املخاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة 

عامة عن وضع استراتيجيات وآليات وسياسات وحدود إدارة املخاطر، وكذلك تقديم  إن لجنة إدارة املخاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة مسؤولة بصورة

القرارات  توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تطبيق تلك الستراتيجيات والسياسات. كما أنها مسؤولة عن إدارة املخاطر األساسية وكذلك إدارة ومراقبة

 املتعلقة باملخاطر.

 

 لجنة إدارة املخاطر

 أعمال اإلدارة اليومية للمخاطر إلى لجنة إدارة املخاطر.تم تفويض 
 

يات وحدود تكون لجنة إدارة املخاطر مسؤولة بشكل عام عن دعم لجنة إدارة املخاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة لتطوير ووضع استراتيجية وسياسات وآل

ود املوضوعة للمخاطر ومراقبـة التعرض للمخاطر وتنفيذ التوجيهات الصـادرة عن إدارة املخاطر. كما تكون اللجنة مسؤولة عن ضـمان اللتزام بكافة الحد

 الجهات التنظيـمية )أي مصرف اإلمارات العربية املتـحدة املركزي(.

 

 قسم إدارة املخاطر

 ملا هو مصرح به يتولى قسم إدارة املخاطر مسؤولية تطبيق واتباع اإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وذلك لضمان بقاء املخاط
ً
ر ضمن حدود مقبولة وفقا

وإدارة  من قبل مجلس لجنة إدارة املخاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة. ويكون القسم مسؤول عن املوافقة على التسهيالت الئتمانية

 م.املحفظة ومخاطر الئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية ومراقبة كافة املخاطر بشكل عا



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع
 

 82 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

                )تتمة(إدارة املخاطر املالية   48

  )تتمة(مقدمة   48-1

 )تتمة(هيكل إدارة املخاطر  48-1-1

 لجنة إدارة املوجودات واملطلوبات

ارة موجودات ومطلوبات املجموعة والهيكل املالي الشامل. كما أنها مسؤولة بصورة رئيسية عن إدارة إن لجنة إدارة املوجودات واملطلوبات مسؤولة عن إد

 مخاطر التمويل ومخاطر السيولة التي تتعرض لها املجموعة.

 

 قسـم التدقيق الداخلي 

لداخلي الذي يقوم بفحص مدى كفاية اإلجراءات يتم التدقيق على عمليات إدارة املخاطر على مستوى املجموعة بصورة دورية من قبل قسم التدقيق ا

لجنة التدقيق ومدى التزام املجموعة بها. يناقش قسم التدقيق الداخلي نتائج كل التقييمات مع اإلدارة ويقدم تقرير حول كافة النتائج والتوصيات إلى 

 املنبثقة من مجلس اإلدارة.

 

 أنظمة قياس املخاطر واإلبالي عنها  48-1-2

جموعة بقياس املخاطر باستخدام طرق نوعية وكمية ملخاطر الئتمان ومخاطر السيـولة ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية. عالوة على ذلك، تقوم امل

سائر تستخدم املجموعة طرق وتحليل كمي لدعم أعمال مراجعة األعمال واستراتيجيات املخاطر عند الحاجة. تعكس هذه التحليالت والطرق كل من الخ

 إلى أساليب اإلحصاء البسيطة واا
ً
لحتمالت املشتقة ملتوقع حدوثها أثناء سير األعمال العتيادية أو الخسائر غير املتوقعة نتيجة حدث غير متوقع استنادا

ير املحتمل حدوثها لكنها من الخبرة السابقة. كما تطبق املجموعة سيناريوهات متعلقة بأسوأ األوضاع التي قد تنشأ في ظل ظروف غير عادية والتي من غ

 في الواقع.
ً
 تحدث فعال

 

 إلى الحدود املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة. تعكس هذه الحدود استراتيجية ا
ً
لعمل وبيئة تتم مراقبة ومتابعة املخاطر بشكل رئيس ي استنادا

 ولها باإلضافة إلى التركيز بشكل أكبر على قطاعات مختارة.السوق الذي تعمل فيه املجموعة كما تعكس مستوى املخاطر التي يمكن للمجموعة قب
 

هذه املعلومات  تتم مراجعة املعلومات التي يتم تجميعها من جميع األعمال ومعالجتها من أجل تحليل جوانب املخاطر وتحديد املخاطر املحتملة. يتم تقديم

دارة املخاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة. يتم رفع تقارير متخصصة إلى رؤسـاء األقسام ويتم وشرحها إلى اإلدارة ولجان اإلدارة ولجنة إدارة املخاطر ولجنة إ

وضوعة تقديمها بصورة منتظمة تناسب مدى تقلب تلك املخاطر. يتضمن التقرير إجمالي التعرض ملخاطر الئتمان والستثناءات املتعلقة بالحدود امل

ة والتغيرات في املخاطر األخرى. يتم إعداد تقرير مفصل بصورة شهرية عن قطاع العمل والعمالء واملخاطر ومخاطر السيولة وحالت الخسارة التشـغيلي

 الجغرافية التي تحدث. وتقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى كفاية مخصص خسائر انخفاض القيمة بصورة ربع سنوية.

 

 النماذج مخاطر دارة إ 48-1-3

تقديم التسهيالت الئتمانية إلى إعداد التقارير عن خسائر الكمية في العديد من أنشطته املالية والتجارية بداية من مجموعة من النماذج يستخدم البنك 

 . 9عيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم الئتمان املتوقعة بموجب امل
 

سياسات وممارسات على مستوى  املصادقة علىوضع وتطبيق  البنك بوضع وتطبيق إطار لحوكمة النموذج يتضمن ، قامالنماذجمن أجل إدارة مخاطر 

 لهذا اإلطار، يتعين املصادقة على جميع  البنك.
ً
 لتحديد حجم املخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على التقارير املالية وفقا

ً
 أو خارجيا

ً
النماذج املوضوعة داخليا

 
ً
 أو خارجيا

ً
تطوير وتطبيق إطار الحوكمة  نماذج مسؤولة عن اإلشراف علىال(. تكون لجنة إدارة مخاطر عن خسائر الئتمان املتوقعة بصورة دورية )داخليا

 نماذج لجنة إدارة املخاطر لدى البنك.  ال. تتبع لجنة إدارة مخاطر أداء النماذجباإلضافة إلى  املتعلقة بالنماذج
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

                )تتمة(إدارة املخاطر املالية   48

  )تتمة(مقدمة   48-1

  )تتمة(إدارة مخاطر النماذج  48-1-3

هيكل فعال  هذا اإلطار  يضعكما منظمة إلدارة عملية تطوير النماذج وتطبيقها واعتمادها واملصادقة عليها واستخدامها املستمر. منهجية هذا اإلطار  يطبق

تتم مراجعة هذا اإلطار بصورة منتظمة واإلدارة ويحدد بوضوح املهام واملسؤوليات والسياسات والضوابط املتعلقة بإدارة مخاطر النماذج. للحوكمة 

لجنة إدارة تقوم لجنة إدارة املخاطر باعتماد أية تغييرات جوهرية على اإلطار بناء على توصية لضمان استيفاؤه للمعايير التنظيمية واملمارسات الدولية. 

 مخاطر النماذج.
 

النماذج  مالءمة أو عدم مالءمةمدى  حول لدى البنك قسم مستقل للمصادقة يقوم باملصادقة على النماذج بشكل مستقل. يقدم هذا القسم توصياته 

عالوة لجديدة في تحديد / تقييم املخاطر. لعتماد استخدام النماذج اإلى لجنة إدارة مخاطر النماذج  للغرض املحدد لها أو إبداء موافقة مشروطة بشأنها

 بتقييم أداء النماذج الحالية من خالل عملية مصادقة سنوية. 
ً
      على عملية املصادقة على النموذج الجديد، يقوم قسم املصادقة أيضا

 

 الحد من املخاطر  48-1-4

التعرضات الناتجة عن تغيرات مخاطر الئتمان ومخاطر السيـولة ومخاطر ضمن اإلطار العام إلدارة املخاطر، تستخدم املجموعة طرق مختلفة إلدارة 

 السـوق )بما في ذلك مخاطر معدلت الربح ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم( واملخاطر التشغيلية.
 

ارية لتجنب تركزات املخاطر التي ل دا ي لها واملتعلقة تحرص املجموعة على إدارة تعرضها ملخاطر الئتمان من خالل تنويع األنشطة التمويلية والستثم

 تعرض لها.بأفراد ومجموعات من العمالء في مواقع أو قطاعات أعمال محددة. تستخدم املجموعة الضمانات بصورة فعالة للحد من مخاطر الئتمان التي ت
 

باإلضافة إلى إدارة املوجودات من خالل السيولة املتاحة مع الوضع في العتبار من أجل الوقاية من مخاطر السيولة، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل 

 الحتفاظ برصيد كاف من املوجودات السائلة )أي النقد وما يعادله(.
 

لق بحركة وتوقعات تتم إدارة مخاطر السوق على أساس التوزيع املسبق لألصل على فئات املوجودات املختلفة والتقييم املستمر ألوضاع السوق فيما يتع

 أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدلت الربح املرجعية وأسـواق األسهم.
 

 من أجل إدارة كافة املخاطر األخرى، قامت املجموعة بوضع إطار مفصل إلدارة املخاطر بهدف تحديد وتطبيق موارد للحد من املخاطر.

 

 تركزات املخاطر  48-1-5

من األطراف املقابلة أنشطة متشابهة، أو أنشطة في نفس املنطقة الجغرافية أو عندما يكون لهم سمات اقتصادية مماثلة  تنشأ التركزات عندما يزاول عدد

لتركزات إلى مما يجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف القتصادية أو السياسية أو غيرها. تشير ا

 لنسبية ألداء املجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة.الحساسية ا
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

                )تتمة(إدارة املخاطر املالية   48

 مخاطر الئتمان   48-2

تركز الزائد للمخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات املجموعة توجيهات محددة تركز على الحتفاظ بمحافظ متنوعة. تتم مراقبة وإدارة من أجل تجنب ال

 التركزات املحددة ملخاطر الئتمان طبقا لذلك.

 

 قياس مخاطر الئتمان

ات تصنيف داخلي تم إعدادها لفئات األطراف املقابلة املختلفة. تم تقوم املجموعة بتقدير احتمالية تعثر كل طرف من األطراف املقابلة باستخدام أدو 

 لتقييم املشاريع العقارية، بينما النماذج األخرى املتعلقة بالشركات واملتعهدين والشركات الصغيرة واملتو 
ً
سطة فقد تم إعداد بعض النماذج داخليا

 صنيف الداخلي للمجموعة. يتم استخدام النماذج مع أداة موديز لتصنيف وتحليل املخاطر.الحصول عليها من موديز ومن تعديلها بما يتوافق مع معايير الت
 

املجموعة بصورة منتظمة من فعالية أداء التصنيف وقدرته على التنبؤ بحالت التخلف  وتحققتتم مراجعة وتحديث أدوات التصنيف عندما يلزم األمر. 

 عن السداد.

 

 الضمانات 

 في الحصول على ضمانات تستخدم املجموعة مجمو 
ً
عة من السياسات واإلجراءات للحد من مخاطر الئتمان. وتتمثل أكثر الطرق التقليدية استخداما

فيما يلي  مقابل التسهيالت املمنوحة، وهي طريقة متعارف عليها. وتطبق املجموعة توجيهات لقبول فئات معينة للضمانات أو الحد من مخاطر الئتمان.

 ات الرئيسية للموجودات التمويلية والستثمارية اإلسالمية:أنواع الضمان

 رهن العقارات السكنية والتجارية؛ 

 ضمانات تجارية؛ 

  رهن على موجودات املؤسسة مثل العقارات واملعدات والسيارات واملخزون؛ و 

 .رهن على األدوات املالية مثل الودائع والستثمارات في حقوق امللكية 

 

 ملشتقة اإلسالمية األدوات املالية ا

جة في املركز املالي تقتصر مخاطر الئتمان الناتجة من األدوات املالية املشتقة اإلسالمية، في أي وقت، على تلك األدوات ذات القيم العادلة املوجبة املدر 

 املوحد.

 

 مخاطر اللتزامات املتعلقة بالئتمان

مالئه والتي تلزم البنك بموجبها بسداد دفعات عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته تجاه يقوم البنك بتقديم ضمانات واعتمادات مستندية إلى ع

والتي يتم الحد منها من خالل  اإلسالميةأطراف أخرى. وبذلك تتعرض املجموعة إلى مخاطر مشابهة للمخاطر املتعلقة باملوجودات التمويلية والستثمارية 

 عمليات وسياسات املراقبة ذاتها.
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

                )تتمة(إدارة املخاطر املالية   48

 )تتمة(مخاطر الئتمان   48-2

 أقص ى تعرض ملخاطر الئتمان دون األخذ بالعتبار أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية 48-2-1

قص ى تعرض ملخاطر الئتمان حسب فئة املوجودات املالية بما فيها املشتقات اإلسالمية. يتم بيان القيمة اإلجمالية ألقص ى تعرض يوضح الجدول التالي أ

 قبل تأثير الحد من املخاطر من خالل استخدام اتفاقيات التسوية الرئيسية واتفاقيات الضمان.
 

 إجمالي أقص ى تعرض إجمالي أقص ى تعرض  

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 20.878.794  19,598,494  أرصدة لدى البنوك املركزية

 8.297.032  6,251,739  املستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

 150.465.957  156,994,111  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 31.268.322  33,343,437  استثمارات في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتـكلفة املطفـأة

 1.687.824  1,266,235  استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة

 6.646.455 9,406,206  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

  226,860,222 219.244.384 
    

 15.432.639  14,454,548  التزامات طارئة 

 18.686.154  19,440,465  ارتباطات  

 253.363.177 260,755,235  اإلجمالي 

 

 تركزات مخاطر أقص ى تعرض ملخاطر الئتمان  48-2-2

خذ بالعتبار أية تتم إدارة تركز املخاطر حسب العميل/الطرف املقابل واملنطقة الجغرافية وقطاع العمل. يمكن تحليل املوجودات املالية للمجموعة قبل األ 

 حسب املناطق الجغرافية التالية:ضمانات محتفظ بها أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى 

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 224.421.279 228,699,898  اإلمارات العربية املتحدة

 9.647.147  10,364,264  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 13.405.831  14,595,349  آسيا

 4.416.400  5,804,403  أوروبا

 467.606  543,349  أفريقيا

 1.004.914  747,972  دول أخرى 

 253.363.177   260,755,235  اإلجمالي 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

                )تتمة(إدارة املخاطر املالية   48

  )تتمة(مخاطر الئتمان   48-2

   )تتمة(ض ملخاطر الئتمان تركزات مخاطر أقص ى تعر  48-2-2

 تمانية األخرى:فيما يلي تحليل القطاع القتصادي للموجودات املالية الخاصة باملجموعة قبل األخذ بالعتبار الضمانات املحتفظ بها أو التعزيزات الئ

 إجمالي أقص ى تعرض إجمالي أقص ى تعرض  

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

 23.494.616  27,589,909  القطاع الحكومي

 46.141.576 44,856,620  املؤسسات املالية

 48.386.477  51,764,791  العقارات

 14.233.003  13,831,768  املقاولت

 11.136.355  12,440,448  التجارة

 21.852.705  19,808,739  الطيران 

 44.742.199  44,778,960   وقطاعات أخرى الخدمات 

 29.498.112 30,874,518  تمويل األفراد

 13.878.134  14,809,482  تمويل املنازل لألفراد

 253.363.177 260,755,235  اإلجمالي 

 

 الضمانات والتعزيزات الئتمانية األخرى  48-2-3

بالطرف املقابل. يتم تطبيق التوجيهات املتعلقة بقبول أنواع الضمانات ومعايير يستند مبلغ ونوع الضمان املطلوب إلى تقييم مخاطر الئتمان املتعلقة 

 التقييم.
 

 فيما يلي األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها:
 

 م املدينة التجارية، وبالنسبة للتسهيالت التمويلية والستثمارية اإلسالمية للشركات، الرهن على العقارات واملخزون واملوجودات املؤجـرة والذم 

 .فيما يتعلق بالتسهيالت التمويلية والستثمارية اإلسالمية لألفراد، الرهن على املوجودات والرهونات على العقارات 
 

 على ضمانات من الشركات األم مقابل املوجودات التمويليـة والستثماريـة اإلسالمية املقدمة لشركاتهم التابعة، إ
ً
ل أنه لم يتم إدراج تحصل املجموعة أيضا

 هذه المتيازات في الجدول أعاله.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

                )تتمة(إدارة املخاطر املالية   48

  )تتمة(مخاطر الئتمان   48-2

 تحليل نوعية الئتمان  48-2-4

 

نوك املركزية األرصدة لدى الب

 واملستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

 املوجودات التمويلية

 والستثمارية اإلسالمية

إسالمية  استثمارات في صكوك

 اإلجمالي  ارتباطات والتزامات طارئة  ذمم مدينة وموجودات أخرى  واستثمارات أخرى بالقيمة العادلة

 ألف درهم  م ألف دره ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2019       

 6,932,228    -  707,057    - 6,225,171    - تعرضت لنخفاض القيمة بصورة فردية 

       

       حالت تعرض دون النخفاض في القيـمة

 249,934,294  33,895,013 8,358,167  34,609,672 147,221,209  25,850,233 غير متأخرة السداد ولم تتعرض لنخفاض في القيمة

  30متأخرة السداد لفترة أقل من 
ً
  2,046,910    -    -    -  2,046,910    - يوما

 وأقل من  30متأخرة السداد لفترة أكثر من 
ً
  90يوما

ً
  1,416,096    -    -    -  1,416,096    - يوما

  90متأخرة السداد لفترة أكثر من 
ً
  425,707    -  340,982    -  84,725    - يوما

 253,823,007  33,895,013 8,699,149  34,609,672 150,768,940  25,850,233 القيـمة اإلجمالية

 260,755,235  33,895,013 9,406,206  34,609,672  156,994,111  25,850,233 القيمة اإلجمالية ألقص ى تعرض

       

 (6,540,359)    - (356,531) (99,579) (6,080,683) (   3,566) مخصصات انخفاض القيمة 

 
      

 254,214,876  33,895,013 9,049,675  34,510,093   150,913,428  25,846,667 صافي القيمة الدفترية 

       

2018       

 6.100.265 - 1.069.895 - 5.030.370 - تعرضت لنخفاض القيمة بصورة فردية 
       

       النخفاض في القيـمةحالت تعرض دون 

 243.832.727 34.118.793 5.576.560 32.956.146 142.005.402 29.175.826 غير متأخرة السداد ولم تتعرض لنخفاض في القيمة

  30متأخرة السداد لفترة أقل من 
ً
 1.899.731 - - - 1.899.731 - يوما

 وأقل من  30متأخرة السداد لفترة أكثر من 
ً
 يو  90يوما

ً
 1.310.317 - - - 1.310.317 - ما

  90متأخرة السداد لفترة أكثر من 
ً
 220.137 - - - 220.137 - يوما

 247.262.912 34.118.793 5.576.560 32.956.146 145.435.587 29.175.826 القيـمة اإلجمالية

 253.363.177 34.118.793 6.646.455 32.956.146 150.465.957 29.175.826 القيمة اإلجمالية ألقص ى تعرض
       

 (6.477.393) - (660.224) (89.797) (5.727.372) - مخصصات انخفاض القيمة 
       

 246.885.784 34.118.793 5.986.231 32.866.349 144.738.585 29.175.826 صافي القيمة الدفترية 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة(إدارة املخاطر املالية   48

  )تتمة(مخاطر الئتمان   48-2

   )تتمة(تحليل نوعية الئتمان  48-2-4

 التعرض للمخاطر الئتمان للموجودات املالية للمجموعة لكل تصنيف من تصنيفات املخاطر الداخلية
 

 اإلجمالي  اإلجمالي  درجات مساوية  

 2018 2019 ملعدلت موديز  

 ألف درهم ألف درهم  

    مخاطر منخفضة

 Aaa- A3 105,962,274  107.497.972 3إلى  1فئات تصنيف املخاطر 

    

    مخاطر متوسطة

 Baa1- Ba3 117,632,360  109.157.850 5إلى  4فئات تصنيف املخاطر 

    

    مخاطر مقبولة

 B1- Caa3 29,933,278 30.459.297 7إلى  6فئات تصنيف املخاطر 
    

    تعثر

 Ca- C 7,227,323  6.248.058 11إلى  8فئات تصنيف املخاطر 

  260,755,235  253.363.177 
 

صلة ومقارنة تهدف سياسة املجموعة إلى الحفاظ على تصنيفات املخاطر بصورة دقيقة وثابتة في محفظة الئتمان، األمر الذي يسهل إدارة املخاطر ذات ال

لفة بما يتوافق تعرضات الئتمان في كل قطاعات األعمال واملناطق الجغرافية واملنتجات. تم إعداد جميع تصنيفات املخاطر الداخلية لفئات املخاطر املخت

 مع سياسة التصنيف لدى املجموعة. يتم تقييم تصنيفات املخاطر املعنية وتحديثها بصورة منتظمة.
 

 التمويل مخاطر السيولة وإدارة   48-3

والحرجة. وللحد  تتمثل مخاطر السيولة في املخاطر التي تكمن في عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها تحت الظروف العادية

ت مع أخذ السيولة في العتبار من هذه املخاطر، قامت املجموعة بتوفير مصادر تمويل متنوعة باإلضافة إلى قاعدة ودائعه األساسية وإدارة املوجودا

الية من ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية ومستوى السيولة بشكل يومي. ويتضمن هذا تقييم التدفقات النقدية املتوقعة وجود ضمان على درجة ع

 الجودة قد يستخدم لضمان التمويل اإلضافي عند الحاجة.
 

تداول ومتنوعة يمكن تسييلها بسهولة في حالة توقف غير متوقع للتدفق النقدي. كما لدى املجموعة تحتفظ املجموعة بمحفظة تضم موجودات عالية ال

لدى البنوك حدود للتسهيالت الئتمانية ملتزم بها يمكن استخدامها لتلبية احتياجاته من السيولة. عالوة على ذلك، تحتفظ املجموعة بودائع إلزامية 

وإدارتها حسب سيناريوهات مختلفة مع األخذ بعين في العتبار التركيز على العوامل الستثنائية املتعلقة بالسوق بشكل  املركزية. يتم تقييم وضع السيولة

 عام ووضع املجموعة على وجه التحديد.
 

ابتة تساعد في تشكيل مصدر ثابت إن الجودة العالية ملحفظة املوجودات تضمن توفر السيولة باإلضافة إلى األموال الخاصة باملجموعة وودائع العمالء الث

 ية.للتمويل. وحتى في الحالت الصعبة، يمكن للمجموعة الحصول على األموال الضرورية لتغطية احتياجات العمالء والوفاء بمتطلباتها التمويل
 

ريخ الستحقاق، التي يتم مراقبتها على مدى الفترات تتمثل األداة الرئيسية )عالوة على األدوات األخرى( املستخدمة في مراقبة السيولة في تحليل اختالف توا

 تعاقبة.الزمنية املتعاقبة ومن خالل العمالت املستخدمة. يتم تقديم توجيهات بشأن التدفق النقدي السلبي املتراكم على مدى الفترات الزمنية امل
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

                )تتمة(إدارة املخاطر املالية   48

  )تتمة(مخاطر السيولة وإدارة التمويل   48-3

 إجراءات إدارة مخاطر السيولة  48-3-1

 يلي:ما التابع للمجموعة، خزينة القسم بفريق مستقل  عن طريقوتتم مراقبتها التي تنفذها املجموعة داخلًيا إلدارة مخاطر السيولة تتضمن إجراءات 
 

 بل العمالء؛مراقبة التدفقات النقدية املستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء باملتطلبات. ويشمل ذلك توفير األموال عند استحقاقها أو تمويلها من ق 

 الحتفاظ بمحفظة موجودات عالية التداول ويمكن تسييلها بسهولة كضمان في حالة التوقف غير املتوقع للتدفقات النقدية؛ 

 قبة معدلت سيولة املركز املالي مقابل املتطلبات الداخلية والتنظيمية؛مرا 

 إدارة تركز وسمات استحقاقات حالت التعرض التمويلية والستثمارية اإلسالمية؛ و 

 .مراقبة معدلت السيولة 

 

 منهجية التمويل 48-3-2

ع النطاق للعمالت واملناطق الجغرافية ومزودي الخدمات واملنتجات مراجعة مصادر السيولة بصورة منتظمة للحفاظ على تنوع واساإلدارة  تجري 

 والشروط.
 

 31و  2013ديسمبر  31مليون دولر أمريكي( خالل السنة املنتهية في  1.000مليون درهم ) 3.673 تبلغ قيمة كل سهم منها 1أصدر البنك صكوك فئة 

 (.25 إيضاحلتنويع مصادر التمويل لدعم نمو األعمال ) 2019ديسمبر  31السنة املنتهية في مليون دولر( خالل  750مليون درهم ) 2.755و  2015ديسمبر 

 التدفقات النقدية غير املشتقة 48-3-3

. إن املبالغ 2018و 2019ديسمبر  31يلخص الجدول التالي استحقاقات إجمالي التدفقات النقدية للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة كما في 

 إلى إجمالي التداملوضح
ً
فقات ة في هذا الجدول هي إجمالي التدفقات النقدية التعاقدية، حيث تقوم املجموعة بإدارة مخاطر السيولة الكامنة استنادا

 النقدية املتـوقعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع

 

 90 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

                )تتمة( إدارة املخاطر املالية 48

   )تتمة(مخاطر السيولة وإدارة التمويل   48-3

  )تتمة(التدفقات النقدية غير املشتقة  48-3-3

 من العمالء بالسـداد تتم معاملة املبالغ املسددة التي تخضع لإلخـطار كما لو كان سيتم تـوجيه إخطار على الفـور. إل أن اإلدارة تتوقع عدم مطالبة العديد

 جموعة بالودائع.في أقرب تاريخ يمكن مطالبة املجموعة فيه بالدفـع، ول يوضح الجـدول التدفقات النقدية املتـوقعة املوضحة من خالل تاريـخ احتفاظ امل
 

 اإلجمالي  سنوات 5 أكثر من سنوات 5 إلى 1من  أشهر إلى سنة 3من  أشهر 3 أقل من 

 ألف درهم  رهم ألف د ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2019      
      

  167,288,822  5,968  18,784,535  69,490,524  79,007,795 ودائع العمالء

  9,212,284    -  2,573,263  2,995,802  3,643,219 املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

  16,199,288  179,243  13,231,779  2,788,266    - صكوك مصدرة 

 8,108,611  15,706  1,164,799 3,562,161  3,365,945 دائنة ومطلوبات أخرى  ذمم

  326,895    -    -  326,895    - زكاة مستحقة الدفع 

 201,135,900  200,917  35,754,376 79,163,648  86,016,959 إجمالي املطلوبات

      

 اإلجمالي  سنوات 5 أكثر من سنوات 5 إلى 1من  أشهر إلى سنة 3من  أشهر 3 أقل من 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2018      
      

 157.693.973 159.677 9.557.776 79.407.021 68.569.499 ودائع العمالء 

 13.311.542 - 2.154.680 5.672.249 5.484.613 املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 14.093.292 286.057 13.546.483 260.752 - صكوك مصدرة 

 7.728.709 - 1.232.898 2.146.949 4.348.863 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 305.202 - - 305.202 - زكاة مستحقة الدفع 

 193.132.718 445.734 26.491.837 87.792.173 78.402.975 إجمالي املطلوبات
 

 

ة للوفاء بكافة املطلوبات ولتغطية اللتزامات القائمة تشتمل على النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية واملوجودات التمويلية إن املوجودات املتاح

 والستثمارية اإلسالمية والستثمارات األخرى بالقيمة العادلة والبنود قيـد التحصيل.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

                )تتمة(إدارة املخاطر املالية  48

   )تتمة(مخاطر السيولة وإدارة التمويل   48-3

 الرتباطات واللتزامات الطارئة  48-3-4

 يوضح الجدول أدناه تاريخ انتهاء الستحقاق التعاقدي لالرتباطات واللتزامات الطارئة للمجموعة:

 اإلجمالي  سنوات 5 أكثر من سنوات 5 إلى 1من  أشهر إلى سنة 3من  أشهر 3 أقل من 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2019      

      التزامات طارئة: 

  12,937,122  50,270  371,727  1,228,202  11,286,923 خطابات ضمان 

  1,514,220    -  4,841  366,407  1,142,972 اعتمادات مستندية 

 12,429,895  1,594,609  376,568  50,270  14,451,342  

  715,193    -  705,463    -  9,730 التزامات مصروفات رأسمالية

  15,166,535  50,270  1,082,031  1,594,609  12,439,625 اإلجمالي 

      

2018      

      التزامات طارئة: 

 13.580.728 7.587 654.260 1.484.130 11.434.751 خطابات ضمان 

 1.851.911 - 99.110 1.027.808 724.993 اعتمادات مستندية 

 12.159.744 2.511.938 753.370 7.587 15.432.639 

 867.525 - 867.525 - - التزامات مصروفات رأسمالية

 16.300.164 7.587 1.620.895 2.511.938 12.159.744 اإلجمالي 

 

 مخاطر السوق   48-4

بات. إن تنشأ مخاطر السوق من التغيرات في أسعار السوق مثل معدلت األرباح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وما يصاحب ذلك من تقل

ج من التغيرات غير املتوقعة في معدلت الهدف من إدارة مخاطر السوق هو الحد من قيمة الخسائر املحتملة فيما يتعلق باملراكز املفتوحة التي يمكن أن تنت

لية وعمالت األرباح أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو أسعار األسهم. تتعرض املجموعة ملخاطر نتيجة استخدامها أدوات مالية متنوعة تشمل أوراق ما

 أجنبية وأسهم وسلع.
 

 ملخاطر السوق. تستخدم املجموعة نم
ً
 ملحوظا

ً
اذج مناسبة، حسب املمارسات السائدة في السوق، من أجل تقييم أوضاعه تبدي املجموعة اهتماما

 والحصول على معلومات دورية عن السوق لتنظيم مخاطر السوق.
 

 يشتمل إطار إدارة مخاطر السوق التجارية على العناصر التالية:

 ايير التركز املوضوعة من قبل اإلدارة العليا؛ ووضع حدود للتأكد من عدم تجاوز املخاطر املقبولة عن القيمة اإلجمالية للمخاطر ومع 

 .إجراء تقييم مستقل بناًء على أسعار السوق وتسوية املراكز ومتابعة الحد من الخسائر املتعلقة باملراكز التجارية في الوقت املناسب 
 

بإدارة مخاطر السوق في العمليات اليومية. تتم مراجعة  تم وضع السياسات واإلجراءات والحدود التجارية للتأكد من تطبيق سياسة املجموعة فيما يتعلق

بالتأكد من  البنكهذه اإلجراءات بشكل دوري للتأكد من توافقها مع سياسة املجموعة العامة إلدارة مخاطر السوق. يقوم مدير قسم إدارة املخاطر لدى 

اللتزام  البنكسوق. باإلضافة إلى اإلجراءات والنظم الداخلية املتبعة، يتوجب على توفر املوارد البشرية املناسبة واملؤهلة لتنفيذ إجراءات إدارة مخاطر ال

 بالتوجيهات والقوانين الصادرة من قبل مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

                ()تتمةإدارة املخاطر املالية  48

 مخاطر هامش الربح   48-4-1

 للشريعة اإلسالمية، ل تقدم معد
ً
لت عائد ل تتعرض املجموعة بصورة جوهرية ألية مخاطر تتعلق بإعادة تسعير ودائع العمالء ألن املجموعة، طبقا

حسابات الستثمار يستند إلى مبدأ املضاربة الذي يوافق تعاقديه للمودعين أو ألصحاب حسابات الستثمار. إن العائد املستحق للمودعين وأصحاب 

لدى املجموعة خالل املوجودات املشتركة والوكالة بموجبه املودعون وأصحاب حسابات الستثمار على املشاركة في األرباح أو الخسائر التي تحققها محفظة 

 فتـرة معينة.

 

 مخاطر معدل الربح 48-4-2

تمال تأثير التغيرات في معدل الربح على الربحية املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات املالية. تتعرض املجموعة ملخاطر تنتج مخاطر معدل الربح من اح

دة د استحقاقها أو إعامعدل الربح نتيجة للتباين أو لوجود فجوات في مبالغ املوجودات واملطلوبات واألدوات املالية خارج امليزانية العمومية والتي يحين موع

 تسعيرها في فتـرة معينة. تقوم املجموعة بإدارة هذه املخاطر من خالل استراتيجيات إدارة املخاطر.
 

ية ينتج عنه القيمة يتمثل معدل الربح الفعلي )العائد الفعلي( لألداة املالية ذات الطبيعة النقدية في املعدل الذي عندما يستخدم في احتساب القيمة الحال

ية ذات السعر املالية. إن هذا املعدل هو املعدل التاريخي لألداة املالية ذات السعر الثابت املسجل بالتكلفة املطفأة واملعدل الحالي لألداة املالالدفترية لألداة 

 املتغير أو األداة املسجلة بالقيمة العادلة.
 

ء كافة املتغيرات األخرى ثابتة، كما هي مدرجة ضمن بيان األرباح أو يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات املعقولة في معدلت الربح، مع بقا

 الخسائر املوحد للمجموعة.
 

 
ً
 إلى معدل الربح تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر املوحد في تأثير التغيرات املفترضة في معدلت الربح على صافي اإليرادات لسنة واحدة، استنادا

 .2018و 2019ديسمبر  31وبات املالية غير التجارية املحتفظ بها في املتغير للموجودات واملطل

 

 الزيادة في  العملة

 نقاط األساس

2019 2018 

 ألف درهم  ألف درهم  

 103.051 76,602 50 حساسية صافي إيرادات الربح

 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية  48-4-3

كاتها التابعة الخارجية، لذلك فهي معرضة ملخاطر الحركات في أسعار صرف العمالت األجنبية املستخدمة لدى املجموعة إيرادات جوهرية مسجلة في شر 

 لتحويل اإليرادات إلى عملة العرض لدى املجموعة وهي درهم اإلمـارات العربية املتحدة.
 

. يتضمن الجدول أدناه األدوات املالية للمجموعة 2018و 2019ديسمبر  31يلخص الجدول التالي تعرض املجموعة ملخاطر صرف العمالت األجنبية كما في 

 بقيمها الدفترية ومصنفة حسب العملة.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

                )تتمة(إدارة املخاطر املالية  48

   )تتمة(مخاطر السوق   48-4

   )تتمة(عمالت األجنبية مخاطر صرف ال 48-4-3

 الدولر األمريكي الدرهم اإلماراتي 

دول مجلس التعاون 

 اإلجمالي  عمالت أخرى  اليورو اإلسترلينيالجنيه  الخليجي األخرى 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2019

        املوجودات املالية:

  21,268,495  483,254  260  135  74  613,433  20,171,339 البنوك املركزيةنقد وأرصدة لدى 

  6,248,173  316,406  51,017  38,301  474,845  3,732,142  1,635,462 املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

 150,913,428  4,435,815    -    -  1,267,118  36,420,858 108,789,637 موجودات مالية تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

  33,243,858  1,142,003    -    -    -  32,101,855    - استثمار في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتكلفة املطفـأة

  1,266,235  18,503    -    -  109,905  594,831  542,996 استثمارات أخرى بالقيمة العادلة

 8,671,019  355,365  32,695    -  80,568  2,975,841   5,226,550 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 221,611,208  6,751,346  83,972  38,436  1,932,510 76,438,960   136,365,984 اإلجمالي 

        

        املطلوبات املالية:

  164,418,417  5,241,542  248,616  79,557  8,826,331  25,834,875  124,187,496 ودائع العمالء

  9,146,747  249,044  27  8  3  5,200,135  3,697,530 املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية

  14,851,945  176,009    -    -    -  14,675,936    - صكوك مصدرة 

 8,506,140  280,595 66,512  1,614  189,452 1,828,861   6,139,106 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 196,923,249  5,947,190  315,155  81,179  9,015,786 47,539,807 134,024,132 اإلجمالي 

        

 24,687,959  804,156 (231,183) (42,743) (7,083,276)  28,899,153 2,341,852 املبلغ الصافي داخل امليزانية العمومية

  4,039 (12,666) 148,383 41,856  3,399,984 (9,901,210) 6,327,692 تعهدات أحادية لشراء/بيع العمالت

 24,691,998  791,490 (82,800) (887) (3,683,292)  18,997,943   8,669,544 طويل/)قصير( األجل –املركز املالي للعملة 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

                )تتمة(املالية إدارة املخاطر  48

   )تتمة(مخاطر السوق   48-4

   )تتمة(مخاطر صرف العمالت األجنبية  48-4-3

 الدولر األمريكي الدرهم اإلماراتي 

دول مجلس التعاون 

 اإلجمالي  عمالت أخرى  اليورو الجنيه اإلسترليني الخليجي األخرى 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  م ألف دره ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2018

        املوجودات املالية:

 22.545.526 473.539 - - - 677.421 21.394.566 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

 8.297.032 260.510 45.572 6.670 107.023 1.230.936 6.646.321 املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

 144.738.585 4.118.905 - - 1.190.589 33.875.485 105.553.606 استثمارية إسالمية، صافيموجودات مالية تمويلية و 

 31.178.525 1.258.262 - - - 29.920.263 - استثمار في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتكلفة املطفـأة

 1.687.824 16.507 - - 129.257 816.957 725.103 استثمارات أخرى بالقيمة العادلة

 5.904.792 321.737 59.170 - 24.294 1.218.948 4.280.643 دينة وموجودات أخرى ذمم م

 214.352.284 6.449.460 104.742 6.670 1.451.163 67.740.010 138.600.239 اإلجمالي 

        

        املطلوبات املالية:

 155.657.316 4.980.198 200.413 1.613.694 5.193.372 24.347.270 119.322.369 ودائع العمالء

 13.203.228 342.339 28 11.706 - 7.646.502 5.202.653 املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية

 12.370.968 189.137 - - - 12.181.831 - صكوك مصدرة 

 8.044.912 273.436 18.055 39.802 153.064 1.671.641 5.888.914 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 189.276.424 5.785.110 218.496 1.665.202 5.346.436 45.847.244 130.413.936 اإلجمالي 

        

 25.075.860 664.350 (113.754) (1.658.532) (3.895.273) 21.892.766 8.186.303 املبلغ الصافي داخل امليزانية العمومية

 (2.781) (93.867) 116.116 1.752.604 449.841 (6.205.769) 3.978.294 تعهدات أحادية لشراء/بيع العمالت

 25.073.079 570.483 2.362 94.072 (3.445.432) 15.686.997 12.164.597 طويل/)قصير( األجل –املركز املالي للعملة 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

                )تتمة(إدارة املخاطر املالية  48

   )تتمة(مخاطر السوق   48-4

   )تتمة(مخاطر صرف العمالت األجنبية  48-4-3

 تأثير تقلبات مختلف أسعار العمالت على صافي اإليرادات وحقوق امللكية –تحليل الحساسية 

تها النقدية غير التجارية وتدفقاتها النقدية من موجوداتها ومطلوبا 2018و 2019ديسمبر  31يوضح الجدول التالي مدى تعرض املجموعة ملخاطر العمالت في 

ت األخرى في بيان األرباح املتوقعة. تم إجراء هذا التحليل للحركة املحتملة املعقولة في سعر العمالت األجنبية مقابل الدرهم اإلماراتي، مع ثبات كافة املتغيرا

طلوبات املالية غير التجارية التي تأثرت بتقلبات أسعار العمالت( وحقوق امللكية )بسبب أو الخسائر املوحد )بسبب التغيرات في القيم العادلة للموجودات وامل

انخفاض في بيان التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع بالعملة األجنبية(. توضح القيمة السالبة في الجدول احتمال حدوث صافي 

قوق امللكية املوحد، بينما توضح القيمة املوجبة احتمال حدوث صافي زيادة. إن تحليل الحساسية ل يضع في العتبار األرباح أو الخسائر املوحد وبيان ح

 اإلجراءات التي قد تتخذها املجموعة للحد من تأثير مثل هذه التغيرات.
 

 و الخسائر األرباح أ التأثير على األرباح أو الخسائر التأثير على الزيادة في سعر العملة  العملة

 )٪( 2019 2018 

 ألف درهم  ألف درهم   
    

 315.424 379,959 2+ الدولر األمريكي

 1.881 (18) 2+ الجنيه اإلسترليني

 2.099 (1.656) 2+ اليورو

    
 

 األرباح أو الخسائر  التأثير على األرباح أو الخسائر التأثير على في سعر العملة  النقص العملة

 )٪( 2019 2018 

 ألف درهم  ألف درهم   
    

 (315.424) (379,959) 2- الدولر األمريكي

 (1.881) 18 2- الجنيه اإلسترليني

 (2.099) 1.656 2- اليورو

    
 

 

 الستثمار األجنبي   48-4-4

أسعار صرف العمالت األجنبية املستخدمة لتحويل اإليرادات لدى املجموعة إيرادات مسجلة في شركاتها التابعة الخارجية، ولذلك فهي معرضة لتغيرات في 

 إلى عملة العرض لدى املجموعة، وهي درهم اإلمارات العربية املتحدة.
 

 إلى الدرهم وف 2018و 2019ديسمبر  31يوضح الجدول أدناه التغير في األرباح قبل الضريبة وحقوق امللكية في حال تحويل نتائج السنتين املنتهيتين في 
ً
قا

ار اإلجراءات التي ألسعار الصرف بعد تعديلها حسب التغيرات املفترضة أدناه، مع بقاء كافة املتغيرات األخرى ثابتة. إن تحليل الحساسية ل يضع في العتب

 قد تتخذها املجموعة للحد من تأثير مثل هذه التغيرات. 

 الزيادة في  العملة 

 سعر العملة 

 التأثير على

 خسائراألرباح أو ال

التأثير على حقوق 

 امللكية

 التأثير على

 األرباح أو الخسائر

التأثير على حقوق 

 امللكية

 ٪ 2019 2019 2018 2018 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

 25.113 4.013  26,645  4,303 5+ الروبية الباكستانية

 4.588 396  5,502  309 5+ الجنيه املصري 
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 ول البيانات املالية املوحدة إيضاحات ح

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

                )تتمة(إدارة املخاطر املالية  48

   )تتمة(مخاطر السوق   48-4

    )تتمة(الستثمار األجنبي  48-4-4

 النقص في  العملة 

 سعر العملة 

 التأثير على

 األرباح أو الخسائر

التأثير على حقوق 

 ةامللكي

 التأثير على

 األرباح أو الخسائر

التأثير على حقوق 

 امللكية

 ٪ 2019 2019 2018 2018 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

 (21.685) (3.631) (23,067) (3,894) 5- الروبية الباكستانية

 (4.151) (358) (4,978) (280) 5- الجنيه املصري 
 

     مخاطر أسعار األسهم 48-4-5

ة فردية. تتمثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة أسعار األسهم بصور 

 تنتج مخاطر أسعار األسهم غير التجارية من محفظة املجموعة الستثمارية.
 

كما  الدخل الشامل ا خر في القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكيـة املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل فيما يلي التأثير على حقوق امللكية )نتيجة التغير 

 ( بسبب التغيرات املتوقعة بصورة معقولة في مؤشرات األسهم، مع بقاء كافة املتغيرات األخرى ثابتة:2018و 2019ديسمبر  31في 

 التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى  ثير على اإليرادات الشاملة األخرى التأ التغير في مؤشرات السوق  مؤشرات السوق 

 ٪ 2019 2018 

 ألف درهم  ألف درهم   

 8,737  14,943 ٪5+ سوق دبي املالي

 509  1,210 ٪5+ سوق أبوظبي لألوراق املالية

 1,212  1,293 ٪5+ بورصة البحرين

 3,301  3,816 ٪5+ أخرى 
 

نتيجة التغير في أسعار السوق غير املدرجة/ تقييم األدوات املالية كما في تاريخ  3٪ في القيمة العادلة لألدوات املالية ضمن املستوى 5ة إن الزيادة بنسب

 مليون درهم(. 48.5: 2018مليون درهم ) 35,6 املوجودات املنسوبة للبنك بمبلغ التقرير، كان ليؤدي إلى زيادة صافي

 

 ليةاملخاطر التشغي  48-5

 مليات الداخلية.تتمثل املخاطر التشغيلية في التعرض املحتمل ألضرار مالية أو أضرار أخرى ناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو خطأ في الع
 

م املختلفة لدى املجموعة الوحدات في األقسار بوضوح مهام ومسؤوليات األفراد/قامت املجموعة بوضع إطار مفصل للمخاطر التشغيلية. يحدد هذا اإلطا

ة ومراقبتها وإدارتها والتي تقوم بتنفيذ املهام املختلفة املتعلقة بإدارة املخاطر التشغيلية. يضمن إطار إدارة املخاطر التشغيلية تحديد املخاطر التشغيلي

وإعداد قاعدة بيانات للخسائر وتحديد مؤشرات املخاطر واإلبالي عنها بشكل سليم. تشتمل العناصر الرئيسية لهذا اإلطار على تخطيط وتنظيم العمليات 

 الرئيسية وتحليل املخاطر وإعداد التقارير حول إدارة املخاطر. 
 

 باستخدام نظام تتبع املخاطر التشغيلية )
ً
( لتتبع أحداث املخاطر التشغيلية التي تتعرض لها املجموعة. يحتفظ النظام ORMSتقوم املجموعة حاليا

ر التشغيل ملدة خمس سنوات. كما يمكن لهذا النظام تسجيل مؤشرات املخاطر الرئيسية والتقييم الذاتي ملراقبة املخاطر والتقييم الذاتي ببيانات خسائ

 لسيناريوهات مخاطر الحتيال. 
 

 نظام ORMSعالوة على نظام تتبع املخاطر التشغيلية )
ً
 ميع األنشطة الرقابية.  )إطار الحوكمة املركزية( في ج eGRC(، يطبق البنك أيضا
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  48

  )تتمة(املخاطر التشغيلية   48-5

ذات الصلة من قبل أقسام مستقلة عن الوحدة  يخضع كل منتج جديد ملراجعة املخاطر وإجراءات املوافقة املطلوبة حيث يتم تحديد وتقييم كافة املخاطر 

 لعمليات مشابهة. إن وحدات األعمال والدعم مسؤولة عن 
ً
إدارة التي تعرض املنتج وتتعرض للمخاطر. تخضع التعديالت على املنتجات الحالية أيضا

للمخاطر التشغيلية وتضمن إدارة املخاطر في وحدات مخاطر العمليات في مجالتها الوظيفية ذات الصلة. تعمل الوحدات ضمن إطار إدارة املجموعة 

ات محكمة األعمال الخاصة بها. تتم العمليات اليومية إلدارة املخاطر التشغيلية من خالل تطبيق نظام شامل للرقابة الداخلية مدعم بأنظمة وإجراء

 املتعلقة بالنسخ الحتياطية وأعمال التخطيط املتعلقة بحالت الطوارئ. ملراقبة وضع املعامالت والوثائق ذات الصلة باإلضافة تطبيق اإلجراءات الرئيسية 

 

 إدارة رأس املال 49

 أهـداف إدارة رأس املال 49-1

 فيما يلي أهداف املجموعة من إدارة رأس املال، وهو مفهوم أشمل مما هو مبين في "حقوق امللكية" في بيان املركز املالي املوحد:
 

 س املال املوضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي؛اللتزام بمتطلبات رأ 

 ملبدأ الستمرارية وزيادة العائدات للمساهمين؛ و 
ً
 املحافظة على قدرة املجموعة على الستمرار وفقا

 .الحتفاظ بقاعدة قوية لرأس املال لدعم تطوير أعمال املجموعة 

 

 رأس املـال النظامي 49-2

مية الرئيسية للمجموعة هي مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي الذي يحدد ويراقب متطلبات رأس املال للمجموعة. تخضع إن الجهة التنظي

 املجموعة والعمليات البنكية ألقسام البنك لإلشراف املباشر من قبل الجهات التنظيمية املحلية املعنية. 
 

 :التاليةإلى الفئات رأس املال النظامي للمجموعة  ينقسم

  واألرباح املحتجزة واحتياطي تحويل  والحتياطي العام والحتيـاطي القانوني املدفوع بالكامل ، الذي يشمل رأس املاللألسهم العاديةالشق األول

 لبازل التعديـالت التنظيمية تشتمل واحتياطي القيمة العادلة لالستثمار. العمالت 
ً
ملخصومة والستثمارات على موجودات الضريبة املؤجلة ا 3طبقا

 في املخصصات عن الخسائر املتوقعة، إن وجدت؛  والنقص في املؤسسات املصرفية واملالية

 وبعض  الشق األول من رأس املال الذي يتضمن الشق األول لألسهم العادية باإلضافة إلى بنود أخرى تشمل أدوات الشق األول من رأس املال

 لتابعة؛ والحصص غير املسيطرة في الشركات ا

 واملطلوبات الثانوية املؤهلة.  الشق الثاني من رأس املال، الذي يشمل مخصص انخفاض القيمة الجما ي 
 

 حدود على عناصر قاعدة رأس املال:عدة يتم تطبيق 

  من الشق األول من رأس املال؛67ل يجوز أن يزيد الشق الثاني من رأس املال عن ٪ 

  من املوجودات املرجـحة باملخاطر؛ و7املال بحد أدنى يجب أن يكون الشق األول من رأس ٪ 

  من الشق األول من رأس املال.50ل يجوز أن تزيد املطلوبات الثانوية املؤهلة عن ٪ 
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  )تتمة(إدارة رأس املال  49

  تمة()ترأس املـال النظامي  49-2

ئتمان تكون موجودات املجموعة مرجحة باملخاطر بناء على مخاطر الئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية التي تنطوي عليها. تتضمن مخاطر ال 

ملدرجة وغير املدرجة في امليزانية املخاطر املدرجة في امليزانية العمومية وغير املدرجة بها. يتم تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر الخسائر في املراكز املالية ا

لكية العمومية والناشئة عن الحركة في أسعار السوق وتتضمن مخاطر معدل الربح ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية ومخاطر التعرض في حقوق امل

غير الكافية أو غير الناجحة أو عن األخطاء البشرية أو ومخاطر السلع. ويتم تعريف املخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناتجة عن العمليات الداخلية 

 تعطل األنظمة أو عن األحداث الخارجية. 
 

 ملتطلبات مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 
ً
والدعامة األولى  تتبع املجموعة منهج موحد ملخاطر الئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية، وفقا

 .3من نظام بازل 
 

 إلى توجيهات لجنة بازل ومصرف  وتستخدممراقبة كفاية رأس املال واستخدام رأس املال النظامي بصورة منتظمة ب دارة البنكتقوم إ
ً
أساليب استنادا

 اإلمارات العربية املتحدة املركزي. 
 

 اجعة املستمرة من قبل اإلدارة.لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف والسياسات والعمليات عن السـنة السابقة، إل أنها تخضع للمر 
 

كأحد امتثل البنك بالكامل لجميع متطلبات رأس املال املفروضة من الخارج. تم العتراف بالبنك  ،2018و  2019ديسمبر  31في السنتين املنتهيتين خالل 

هامش ، يتعين علينا الحفاظ على وبناًء على ذلك ،2018 ديسمبر  31في  ( خالل السنة املنتهيةD-SIB) البنوك ذات األهمية النظامية على املستوى املحلي

 .2019ديسمبر  31 ٪ للسنة املنتهية0.5بنسبة  نوك ذات األهمية النظامية على املستوى املحليبإضافي لل
 

حدة الحفاظ على معدل كفاية رأس ، تعين على جميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية املت2018و 2019ديسـمبر  31خالل السنتين املنتهيتين في و 

 باستثناء هامش البنوك ذات األهمية النظامية على املستوى املحلي ٪ على التوالي12.375٪ 3.00املال بواقع 
 

 لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي. 3قام البنك باحتساب معدلت نظام بازل 
ً
 وإعداد تقارير بشأنها وفقا
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  )تتمة(إدارة رأس املال  49

 معدل كفاية رأس املال 49-3

 للوائح مصرف اإلمـارات العربية املتـحدة املركزي: 3وبازل  2فيما يلي معدل كفاية رأس املال بموجب بازل 
ً
 وفقا

 2019 2018 

 درهم ألف ألف درهم 

   الشق األول من حقوق امللكية العادية

 6.589.585  6,589,585 رأس املال

 10.860.963  10,860,963 احتيـاطيات أخرى 

 6.267.023 7,602,471 األرباح املحتجزة 

 (1.051.515) (1,094,745) خسائر صرف العمالت املؤجلة املتراكمة  

 (850.362) (1,174,698) احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 - (36,224) موجودات الضريبة األجلة

 21.815.694 22,747,352 إجمالي الشق األول من حقوق امللكية العادية
   

   الشق األول من رأس املال اإلضافي

 6.978.700  6,427,750 صكوك من الشق األول 

 6.978.700  6,427,750 إجمالي الشق األول من رأس املال اإلضافي 

 28.794.394 29,175,102 إجمالي الشق األول من رأس املال 
   

   الشق الثاني من رأس املال

 2.021.725 2,155,925 مخصص جما ي لنخفاض القيمة 

 2.021.725 2,155,925 من رأس املال  الثانيإجمالي الشق 

 30.816.119 31,331,027 مجموع قاعدة رأس املال
   

   املرجحة باملخاطراملوجودات 

 161.737.978 172,474,010 مخاطر الئتمان

 1.520.866  2,158,934 مخاطر السوق 

 13.266.610  14,922,142 املخاطر التشغيلية

 176.525.454 189,555.086 إجمالي املوجودات املرجحة باملخاطر
   

   معدلت رأس املال

 ٪17. 5 %16.5 معدل كفـاية رأس املال

 ٪16. 3 %15.4 عدل الشق األول من رأسمال م

 ٪12. 4 %12.0 معدل الشق األول من حقوق امللكية العادية
 

 

والتوجيهات ذات معيار توفر رأس املال  بعد الوضع بالعتبار تأثير توزيعات األرباح املقترحة كما يقتض ي 2019تم احتساب معدل كفاية رأس املال لسنة 

 مـارات العربية املتـحدة املركزي.اإل الصلة الصادرة من مصرف 
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  الستحواذ على نور بـنك 50

ي ملساهمي بنك ، على الستحواذ على بنك نور من خالل إصدار أسهم بنك دبي اإلسالم2019ديسمبر  17م املنعقد في ، في اجتماعهوافق مساهمو البنك

سهم في بنك نور مما  5.49سهم جديد من بنك دبي اإلسالمي مقابل كل  1نور. سيتم إصدار األسهم الجديدة وفق نسبة تبادل األسهم املعتمدة البالغة 

 سهم جديد للبنك. 651،159،198ينتج عنه إصدار 

 

 أرقام املقارنة  51

 و الخسائر املوحد واإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة لكي تتوافق مع العرض الحالي. تم تعديل بعض مبالغ املقارنة في بيان األرباح أ

 

 نات املالية املوحدة اعتماد البيا  52

 .2020 فبراير  12تم اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التصريح بإصدارها بتاريخ 
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