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 (  تقرير املراجعة واملعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة )غير مدققة

 2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 

 
 الصفحات  

 1  املوجزة املوحدة تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية

   

 2  بيان املركز املالي املرحلي املوجز املوحد

   

 3  بيان األرباح أو الخسائر املرحلي املوجز املوحد

   

 4  املوجز املوحدبيان الدخل الشامل املرحلي 

   

 5  بيان التغيرات في حقوق امللكية املرحلي املوجز املوحد

   

 7 – 6  بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز املوحد

   

 36 - 8  املوجزة املوحدة املالية املرحليةيضاحات حول املعلومات إ
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 (ة)غير مدقق الخسائر املرحلي املوجز املوحد و أبيان األرباح 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 يونيو 30

 فترة الستة أشهر املنتهية في

 يونيو 30
    

 2018 2019 2018 2019 إيضاح 

 ألي دره  ألي دره  ه ألي در  ألي دره   

      صافي اإليرادات 

  4,414,685  5,413,326 2,320,204  2,730,614  اإليرادات ما املعامالت التمويلية واكستثمارية اإلسالمية 

  781,364  769,639 370,670  335,080   إيرادات العموكت والرسوم وصر  العمالت األجنةية 

  29,300  62,512 8,627  42,518    مقاسة بالقيمة العادلة، صافي إيرادات ما استثمارات أخر 

  73,635  47,562 44,483  21,050  إيرادات ما عقارات محتفظ هها للتطوير والبي ، صافي 

  43,895  257,058 19,598  239,532  إيرادات ما استثمارات عقارية

  105,559  67,311 28,742  53,611  البصة ما أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  128,361  364,143 87,220  152,229  إيرادات أخر  

  5,576,799  6,981,551 2,879,544  3,574,634  إجمالي اإليرادات  

: حصة املودعين وحاملي الص وك ما األرباح
ً
 (1,540,333) (2,282,324) (814,471) (1,182,336)  ناقصا

 4,036,466  4,699,227 2,065,073  2,392,298  صافي اإليرادات 

      

      املصروفات التشغيلية

 (802,956) (805,875) (399,127) (401,470)  مصروفات املوظفين

 (305,962) (332,349) (160,735) (169,642)  املصروفات العمومية واإلدارية

 (19,448) (18,829) (6,287) (9,661)  استهالك استثمارات عقارية

 (58,759) (43,717) (30,880) (20,758)  استهالك ممتل ات ومعدات

 (1,187,125) (1,200,770) (597,029) (601,531)  إجمالي املصروفات التشغيلية

      

  2,849,341   3,498,457 1,468,044  1,790,767  صافي اإليرادات التشغيلية قبل خسائر انخفا  القيمة

 (391,807) (724,731) (223,861) (377,888) 18 ا  القيمة، صافي خسائر انخف

  2,457,534  2,773,726 1,244,183  1,412,879  قبل مصرو  ضريبة الدخللفترة الربح ل

 (17,005) (20,760) (14,909) (15,200)  مصرو  ضريبة الدخل 

 2,440,529  2,752,966 1,229,274  1,397,679  لفترة  الربح لصافي 

      عائدة إلى:

 2,384,614 2,719,119 1,211,481  1,382,825  مال ي البنك  

 55,915 33,847 17,793  14,854  البصص غير املسيطرة  

 2,440,529  2,752,966 1,229,274  1,397,679  لفترة  الربح لصافي 
      

 0.38  0.38 0.21  0.21 19 ربحية السه  األساسية واملخفضة )دره  ل ل سه ( 

 
 

 ك يتجزأ ما ه   املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. 36إلى  8تش ل اإليضاحات املدرجة على الصفحات ما 
ً
 جزءا
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   )غير مدققة(املرحلي املوجز املوحد  الدخل الشامل بيان

   2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 

املنتهية في  فترة الثالثة أشهر   

 يونيو 30

 فترة الستة أشهر املنتهية في

 يونيو 30
    

  2019 2018 2019 2018 

 ألي دره  ألي دره  ألي دره  ألي دره   

 2,440,529  2,752,966 1,229,274  1,397,679  لفترةل الربحصافي 

      

      ( الشاملة األخر  الخسارة) /الدخلبنود 

 إلى األرباح أو الخسائر:تيالبنود التي لا 
ً

        إعادة تصنيفها كحقا

القيمة العادلة كستثمارات أخر  مسجلة  أرباح / )خسائر(

 (68,813) (97,199) 2,540 (58,880)  بالقيمة العادلة ما خالل الدخل الشامل األخر، صافي 

      

 إلى األرباح أو الخ يت البنود التي قد 
ً

      سائر:إعادة تصنيفها كحقا

فروقات صر  العمالت الناتجة ما تحويل العمليات الخارجية، 

 (416,724) (53,457) (39,853) (58,820)  صافي 

 (485,537) (150,656) (37,313) (117,700)  الشاملة األخر  للفترة رةالخسا

      

 1,954,992  2,602,310 1,191,961  1,279,979  إجمالي الدخل الشامل للفترة

      عائد إلى:

 1,899,213  2,570,761 1,174,304  1,265,858  مال ي البنك  

 55,779  31,549 17,657  14,121  البصص غير املسيطرة  

 1,954,992  2,602,310 1,191,961  1,279,979  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك يتجزأ ما ه   املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. 36ى إل 8تش ل اإليضاحات املدرجة على الصفحات ما 
ً
 جزءا
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  )غير مدققة( بيان التغيرات في حقوق املليكة املرحلي املوجز املوحد

 2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

  ------------------------------------------------لى مال ي البنك إ عائدةحقوق امللكية ال -------------------------------------------------- 

 رأ  املال 

ص وك ما 

 الشق األول  

احتياطيات اخر  

 وأسه  خزينة 

احتياطي القيمة العادلة 

 لالستثمارات

 احتياطي 

 إجمالي حقوق امللكية البصص غير املسيطرة اإلجمالي األرباح املبتجزة صر  العمالت

 ألي دره  ألي دره  ألي دره  ألي دره  ألي دره  ألي دره  ألي دره  ألي دره   ألي دره 
 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)    -    - 9ق  الت ثير التراكمي كعتماد املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ر 

  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 عرضه – 2018يناير  1الرصيد في 

  2,440,529  55,915   2,384,614  2,384,614    -    -    -    -    - صافي الربح للفترة

 (485,537)  (136) (485,401)    -    -    -    -    -    - الشاملة األخر  للفترة  الخسارة

  1,954,992   55,779  1,899,213  2,384,614    -    -    -    -    - للفترة الدخل / )الخسارة( الشاملة إجمالي 

          املالكين املسجلة مباشرة ضما حقوق امللكية:املعامالت م  

 (2,222,126) (2,723) (2,219,403) (2,219,403)    -    -    -    -    - (25توزيعات األرباح املدفوعة )إيضاح 

 (51) (51)    -    -    -    -    -    -    - الزكاة

  5,112,779    -  5,112,779 (23)    -    -  3,465,406    -  1,647,396  إصدار أسه  حقوق 

استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة ما خالل الدخل  عند املبول 

    -    -    -  88    - (88)    -    -    - الشامل األخر

 (238,745)    - (238,745) (238,745)    -    -    -    -    - توزيعات أرباح الص وك ما الشق األول 

    -    -    -  8,139    -    - (8,139)    -    - احتياطي تنظيمي ملخاطر اكئتمان

  1,920  1,920    -    -    -    -    -    -    - أخر  

 (501) - (501) (501)    -    - -    -    - م افآت أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة 

  32,445,701  2,632,947  29,812,754  6,601,699 (901,339) (684,154)  10,860,963  7,346,000  6,589,585   2018يونيو  30الرصيد 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 

  2,752,966  33,847  2,719,119  2,719,119    -    -    -    -    - صافي الربح للفترة

 (150,656) (2,298) (148,358)    - (53,457) (94,901)    -    -    - للفترة  الخسارة الشاملة األخر  

  2,602,310  31,549  2,570,761  2,719,119 (53,457) (94,901)    -    -    - للفترة )الخسارة( الشاملة  الدخل / إجمالي

          املعامالت م  املالكين املسجلة مباشرة ضما حقوق امللكية:

 (2,302,910) (1,327) (2,301,583) (2,301,583)    -    -    -    -    - (25توزيعات األرباح املدفوعة )إيضاح 

 (8,493) (3,478) (5,015) (5,015)     -    -    -    -    - الزكاة

  2,754,750 -  2,754,750 - - - -  2,754,750 - وك ما الشق األول إصدار ص 

 (3,673,000) - (3,673,000) - - - - (3,673,000) - استرداد ص وك ما الشق األول 

 (238,745) - (238,745) (238,745) - - - - - توزي  أرباح ص وك ما الشق األول 

 (10,154) - (10,154) (10,154) - - - - - ت لفة إصدار ص وك ما الشق األول 

استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة ما خالل الدخل  عند املبول 

 - - - (14,459) -  14,459 - - - الشامل األخر

  33,250,502  2,690,211  30,560,291  8,717,769 (1,104,972) (930,804)  10,860,963   6,427,750   6,589,585   2019يونيو  30الرصيد في 
 

 

 ك يتجزأ ما ه   املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 36إلى  8تش ل اإليضاحات املدرجة على الصفحات ما 
ً
 .جزءا
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 )غير مدققة(النقدية املرحلي املوجز املوحد  بيان التدفقات

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 يونيو 30 املنتهية في أشهر  ستةالفترة   

  2019 2018 

 ألي دره  ألي دره   

    األنشطة التشغيلية

  2,457,534  2,773,726  قبل مصرفات ضريبة الدخل الربح للفترة

    لـ: تعديالت

 (105,559) (67,311)  البصة ما أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

 (73,635) (262,177)  إيرادات ما عقارات

 (29,248) (62,599)  يعات األرباحإيرادات توز 

  678    -   استثمار عقار  ما استبعاد خسائر 

 (121)  115  ما استبعاد استثمارات أخر   خسائر / )أرباح(

  98    -  إعادة تقيي  استثمارات بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر

 (21,084) (101,789)  أرباح ما بي  استثمارات في ص وك إسالمية

  58,759  43,717  استهالك ممتل ات ومعدات

 (46) (97)  أرباح ما استبعاد ممتل ات ومعدات

  19,448  18,829  استثمارات عقاريةاستهالك 

  12,415  28,405  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

  1,267  1,564  إطفاء خص  ص وك 

  391,807  724,731  ، صافي خسائر انخفا  القيمة للفترة

 2,712,313 3,097,114  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية 

    

 -  35,660  شهور  ثالثةالنقص في الودائ  واملرابحات الدولية بتاري  استحقاق ألكثر ما 

 (9,889,734) (6,732,543)  تثمارية اإلسالميةالزيادة في املوجودات التمويلية واكس

  372,291 (2,528,333)  النقص في ال م  املدينة واملوجودات األخر  )الزيادة( / 

  4,735,581  1,884,992  الزيادة في ودائ  العمالء

  1,287,436 (1,883,434)  إلى بنوك ومةسسات مالية أخر   طلوبفي امل )النقص( / الزيادة

 (270,819)  421,795  )النقص( في ال م  الدائنة ومطلوبات أخر  دة / الزيا

    

 (1,052,932) (5,704,749)  العمليات املستخدم فيالنقد 

 (5,874) (7,960)  تعويضات نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين 

 (27,920) (28,996)  ضرائب مدفوعة

 (1,086,726) (5,741,705)  غيليةاألنشطة التش املستخدم فيصافي النقد 

 

 ك يتجزأ ما ه   املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. 36إلى  8تش ل اإليضاحات املدرجة على الصفحات ما 
ً
 جزءا
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 )تتمة(بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز املوحد )غير مدققة( 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 يونيو 30 املنتهية في أشهر  ستةفترة ال  

  2019 2018 

 ألي دره  ألي دره   
    

    األنشطة اكستثمارية

 (4,540,719) (1,140,743)   مقاسة بالت لفة املطف ةصافي البركة في اكستثمارات في ص وك إسالمية 

 (316,060) (266,163)  إضافات إلى اكسثمارات العقارية

  27,004    -  استثمارات عقاريةبي   عائدات

 (169,603) (106,885)  شراء ممتل ات ومعدات، صافي

 - (229,994)  شراء ممتل ات محتلفظ هها للتطوير والبي 

  97,818  261,400  استبعاد عقارات محتفظ هها للتطوير والبي   عائدات

  32,951 (4,531)   لقيمة العادلةمقاسة باصافي البركة في استثمارات أخر  

  29,248  62,599  توزيعات األرباح املستلمة

  2,508  122  عائدات استبعاد ممتل ات ومعدات

 (61,339)  7,181  صافي البركة في اكستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

 (4,898,192) (1,417,014)  صافي النقد املستخدم في األنشطة اكستثمارية

    

    األنشطة التمويلية

 (2,222,126) (2,302,910)  توزيعات األرباح املدفوعة

 3,657,867  2,754,750  إصدار ص وك ما الشق األول 

 - (3,673,000)  استرداد ص وك ما الشق األول 

 (238,745) (238,745)  توزي  أرباح ص وك ما الشق األول 

 5,112,802    -    حقوق، بالصافيعائدات إصدار أسه

 - (10,154)  إصدار ص وك ما الشق األول 

 (23)    -  ت اليي إصدار أسه 

 6,309,775 (3,470,059)  الناتج ما األنشطة التمويلية  )املستخدم في( / صافي النقد

    

  324,857 (10,628,778)  في النقد وما يعادله )النقص( / الزيادةصافي 

  21,728,434  23,887,300  قد وما يعادله في بداية الفترةالن

 (12,927) (28,819)  ت ثير تغيرات سعر الصر  على رصيد النقد املبتفظ به بعمالت أجنةية

 22,040,364  13,229,703  (20النقد وما يعادله في نهاية الفترة )إيضاح 

 

 

 

 ك يتجزأ ما ه   املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. 36إلى  8تش ل اإليضاحات املدرجة على الصفحات ما 
ً
 جزءا
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 معلومات عامة  .1

 1395 صفر 29 بتاري  دبي حاك  السمو صاحب عا الصادر مير  األ  املرسوم بموجب "(البنك)" بنك دبي اإلسالمي )شركة مساهمة عامة( ت سس

  ت الشريعة اإلسالمية.  ألح ام وفًقا هها املتعلقة والخدمات املصرفية الخدمات تقدي  بغر  1975 يونيو 12 املوافق هجر ،
ً
 تسجيله كحقا

لسنة  2لقد سر  العمل بالقانون اكتحاد  رق   .)وتعديالته( 1984لسنة  8انون الشركات التجارية رق  ق بموجبكشركة مساهمة عامة 

 .1984لسنة  8وحل محل القانون اكتحاد  البالي رق   2015يوليو  1بش ن الشركات التجارية في  2015
 

املعلومات   ه  حول  27في اإليضاح املبينة  التابعة البنك وشركاتهأنشـطة  املرفقة املوجزة املـوحدةاملرحلية املالية  املعلومات ه   تتضما

  )يشـار إليه  املالية املرحلية املوجزة املوحدة
ً
 "(.املجموعة"بـ معا

 

 ت  إدراج البنك في سوق دبي املالي )املةشر: "د  آ  بي"(. 
 

ما خالل تقوم املجموعة بصورة رئيسية بتقدي  الخدمات املصرفية للشركات واألفراد والخدمات املصرفية اكستثمارية وتقوم بتنفي  عملياتها 

املالية املرحلية  البياناتحول ه    )أ(27فروعها املبلية وشركاتها التابعة الخارجية. يت  بيان األنشطة الرئيسية لشركات املجموعة في اإليضاح 

 .املوجزة املـوحدة
 

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

 

 التقارير املالية الجديدة واملعدلة الدولية إلعداد عايير ملاتطبيق  .2

2-1  
م
 على املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة   جوهر  ت ثير  بدون طبقة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة امل

يناير  1والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ،ملعدلةت  اعتماد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة وا

املعروضة ت ثير جوهر  على املبالغ  يسفر عا أ ل   املعدلةفي ه   البيانات املالية. إن تطبيق ه   املعايير الدولية للتقارير املالية  ،2019

 سبة املعامالت أو الترتيبات املستقبلية.للسنوات البالية والسابقة ولكا قد يةثر على محا
 

 1في  حيأ كان تاري  اكعتماد املبدئي ،2016الصادر في يناير  ،"اإليجار"عقود  16التقارير املالية رق   إلعداداعتمدت املجموعة املعيار الدولي 

التمييز بين عقود الت جير  ، كما يلغيحاسبة املست جرم جوهرية علىتغييرات  16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  ويوفر . 2019يناير 

اكعترا  ب صل حق اكستخدام والتزامات باملست جر . ويقض ي ه ا املعيار أن يقوم 17املعيار املباسلي الدولي رق  بموجب  ةوالتمويلي ةالتشغيلي

 ذات القيمة املنخفضة. وجوداتة األجل وعقود ت جير املباستثناء عقود اإليجار قصير  ،اإليجار عند بدء عقد اإليجار لجمي  عقود اإليجار
 

 قا  بالتکلفة دامكستخا وق حق وداتجوم  بقیاا ئیًدمب عةولمجما ومتق
م
  نخفاا ر خسائو املتراك  اكستهالك ناقًصا بالتکلفة كحًقا وت

 .اكلتزامات اإليجارية  قیا دةعاإ لجأ نم والتي يت  تعديلها ،لقیمةا
 

  باستخدام معدل الخص   مخصومةاإليجار بالقيمة البالية ملدفوعات اإليجار املستقبلية  مطلوبات عقدبقيا   بدئًيامتقوم املجموعة

 .ت ثير تعديالت اإليجارل ،ر  ما بين أمور أخ، وك لك ،تعديل التزام اإليجار ملدفوعات الفائدة واإليجاركحًقا يت  و الضمني في عقد اإليجار. 
 

 عقود اإليجار  بش نعلى متطلباتها العامة  16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رق   يجيزهايق الوسيلة التي اختارت املجموعة تطب

قيمة. المنخفضة  وجودات( وعقود إيجار املشهًرا أو أقل في تاري  البدء 12تبلغ قصيرة األجل )أ  خيار ك يتضما خيار شراء وله مدة ت جير 

ة بمدفوعات اإليجار املرتبطة بتلك اإليجارات كمصرو  على أسا  القسط الثابت على مد  فترة اإليجار أو على تعتر  املجموع ،وله ا

 على غرار املباسبة البالية لعقود اإليجار التشغيلية .وذلك  ،أسا  منهجي آخر إذا كان ه ا األسا  يمثل نمط فوائد املست جر
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 املوجزة املوحدة  إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

  2019 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال
 

 )تتمة(تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة  .2

طبقة  2-1
م
املوجزة املوحدة الية املرحلية على املعلومات امل جوهر  ت ثير  بدون املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة امل

 )تتمة(

بسةب عدم إعادة صياغة ب ثر رجعي  معّدلنهج اعتماد  ما خالل  16 الدولي إلعداد التقارير املالية رق املجموعة بتطبيق املعيار  قامت

 املعلومات املقارنة.
 

 3ملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رق  ا بتعديل 2017 - 2015التقارير املالية  التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد 

املعيار ضريبة الدخل، و  12الترتيبات املشتركة، واملعيار املباسلي الدولي رق   11رق  إلعداد التقارير املالية  واملعيار الدولي، اندماج األعمال

 .قترا ت اليي اك 23املباسلي الدولي رق  
 

 يتناول التفسير تحديد الربح  -معامالت ضريبة الدخل ب الش وك املتعلقة 23التقارير املالية رق   تفسير لجنة املعايير الدولية إلعداد

املستخدمة، غير  واكئتمانات الضريةيةالخاض  للضريبة )الخسارة الضريةية(، واألسس الضريةية، والخسائر الضريةية غير املستخدمة، 

 .12رق  مالت ضريبة الدخل بموجب املعيار املباسلي الدولي بش ن معا وذلك عند وجود ش وكومعدكت الضريبة، 

   ويقوم ه ا سللي. التعويض بالاألدوات املالية: املتعلقة بميزات الدف  املسبق  9تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رق

فيما يتعلق بحقوق اإلنهاء للسماح بالقيا   9رير املالية رق  في املعيار الدولي إلعداد التقاالواردة املتطلبات البالية املعيار بتعديل 

 .املدفوعات بالتعويض السلليلنموذج العمل، بالقيمة العادلة ما خالل الدخل الشامل اآلخر( حتى في حالة  ابالت لفة املطف ة )أو، وفًق 
 

 طويلة األجل في الشركات  بالبصصواملشاري  املشتركة: تتعلق اكستثمار في الشركات الزميلة  28 املعيار املباسلي الدولي رق  تعديالت على

على األدوات املالية على  9الزميلة واملشاري  املشتركة. توضح ه   التعديالت أن املنش ة تطبق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رق  

اكستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك ولكا ك يت  الفوائد طويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك تش ل جزًءا ما صافي 

 تطبيق طريقة حقوق امللكية عليها.
 

  أو تسوياتها. تخفيضهاأو  خطة مناف  املوظفينفيما يتعلق بتعديالت  مناف  املوظفين 19 املعيار املباسلي الدولي رق تعديالت على 
 

اإلدارة بصدد تقيي  ت ثير وك تزال بعد.  يسر  العمل ههاالتالية التي ت  إصدارها ولكنها ل  املعايير الجديدة واملعدلة  باعتمادتق  املجموعة  ل 

 املتطلبات الجديدة.
 

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

 دلةاملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملع

تسر  للفترات السنوية التي تبدأ 

 في أو بعد

 2020يناير  1 .األهميةاملتعلقة بتعريي  عر  البيانات املالية: 1 املعيار املباسلي الدولي رق تعديالت على 
  

 عقود الت مين 17رق   إلعداد التقارير املالية ملعيار الدوليا

اكستيفاء البالية، قيا  التزامات الت مين وفًقا للقيمة  17رق  التقارير املالية  إلعداديتطلب املعيار الدولي 

ا كما ي
ً
عقود الت مين. ت  تصمي  ه   املتطلبات لتحقيق  بش ن قيا  وعر  جمي وفر نهًجا أكثر اتساق

 رق  املعيار الدولي إلعداد التقارير املاليةهد  املباسبة املتسقة والقائمة على املبادئ لعقود الت مين. يحل 

 .2022يناير  1اعتباًرا ما وذلك  عقود الت مين 4رق   املعيار الدولي إلعداد التقارير املاليةمحل  17

 2022يناير  1

 

أنه لا يترتب على فترة التطبيق املبدئي و في ة في البيانات املالية للمجموعة ه   املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديد اعتمادتتوق  اإلدارة 

   املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أ  ت ثير جوهر  على البيانات املالية للبنك في فترة التطبيق األولي.اعتماد ه 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 أسا  اإلعداد  .3

 اكلتـزامبيان  3-1

 للمعيار املباسلي الدولي ت  إعداد ه 
ً
الصادر عا مجلس املعايير  "التقارير املالية املرحلية" 34  املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة وفقا

 )"قانون الشركات بدولة 2015( لسنة 2لقانون اكتحاد  لدولة اإلمارات العربية املتحدة رق  )لاملباسةية الدولية واملتطلبات ذات الصلة 
 .2018( لسنة 14وك لك ملتطلبات املرسوم بقانون اتحاد  رق  ) "(2015رات العربية املتحدة لسنة اإلما

 

 ك تتضما ه   املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة كافة املعلومات الالزمة للبيانات املالية املوحدة ال املة التي يت  إعدا
ً
دها وفقا

 إلى جنب م  البيانات املالية املوحدة املدققة للمجموعة للسنة املنتهية في للمعايير الدولية إلعداد ا
ً
 31لتقارير املالية ويجب أن تت  قراءتها جنبا

. إك أنه يت  إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة إليضاح األحداث واملعامالت الهامة لفه  التغيرات في املركز املالي للمجموعة وأدائها 2018ديسمرر 
 .2018ديسمرر  31اري  إصدار آخر بياناتها املالية املوحدة املدققة السنوية كما في وللسنة املنتهية في من  ت

 

 األح ام والتقديرات  3-2

تةثر على تطبيق السياسات  أح ام وتقديرات وافتراضات اتخاذإعداد ه   املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة ما اإلدارة يتطلب 
 ة واملبالغ املعلنة للموجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات. وقد تختلي النتائج الفعلية عا تلك التقديرات. املباسةي

 

اسةية عند إعداد ه   املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة، كانت األح ام الهامة املوضوعة ما قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات املب
وللسنة املنتهية  2018ديسمرر  31مجموعة واملصادر الرئيسية لتقدير حاكت عدم الت كد هي ذاتها املطبقة على البيانات املالية املوحدة كما في لل

 في ذلك التاري .
 

 

 السياسات املباسةية الهامة .4

عنها في البيانات املالية  املفصحدة تتوافق م  تلك السياسات إن السياسات املباسةية املستخدمة في إعداد ه   املعلومات املالية املوجزة املوح
  2018ديسمرر  31املوحدة املدققة كما في وللسنة املنتهية في 

 

 فيما يلي ملخص للسياسات املباسةية الهامة املطبقة عند إعداد ه   املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة:
 

 تصنيي وقيا  األدوات املالية 4-1
 

 اكعترا  والقيا  املبدئي 4-1-1

 في األح ام التعاقدية الخاصة باألداة ذات الصلة. أ  ما منشآتتصبح ما ملوجودات واملطلوبات املالية عنديت  اكعترا  با
ً
 للمجموعة طرفا

 

 قيا  املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة. إن ت اليي املعاملة ال
ً
مباشرة إلى حيازة أو إصدار املوجودات  بصورة عائدةيت  مبدئيا

إلى أو خصمها  واملطلوبات املالية )بخال  املوجودات املالية واملطلوبات املالية األخر  بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر( تت  إضافتها
 عائدةترا  املبدئي. يت  اكعترا  بت اليي املعاملة ال، عند اكععند اكقتضاءما القيمة العادلة للموجودات املالية أو املطلوبات املالية، 

 الخسائر املوحد. مباشرة إلى حيازة املوجودات املالية أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر مباشرة في بيان األرباح أو 
 

 تصنيي املـوجودات املالية 4-1-2

 قيا  األرصدة لد  ال
ً
ما البنوك واملةسسات املالية واملوجودات التمويلية واكستثمارية اإلسالمية  طلوببنوك املركزية وامليت  كحقا

  واكستثمارات في ص وك إسالمية وبنود محددة ما ال م  املدينة واملوجودات األخر  التي ينطبق عليها الشروط التـالية بالت لفة املطف ة
ً
ناقصا

ات املةجلة، إن وجدت )باستثناء تلك املوجودات املبددة بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسـائر عند خسائر انخفا  القيمة واإليراد
 اكعترا  املبدئي(: 

 

 أن ت ون املوجودات محتفظ هها ضما نموذج أعمال يهد  إلى اكحتفاظ باملوجودات ما أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 
 التعاقدية الخاصة باألداة، في تواري  محددة، تدفقات نقديـة تعد فقط دفعات للمبلغ األصلي وأرباح على املبلغ  أن ينتـج عا البـنود

 األصلي قيد السداد.
 

 بالقيـمة العادلة.
ً
 يت  قيا  كافة املوجودات املالية األخر  كحقا
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 

 )تتمة(السياسات املباسةية الهامة  .4

 )تتمة(تصنيي وقيا  األدوات املالية  4-1

 تقيي  نموذج األعمال 4-1-3

تجر  املجموعة تقيي  ملوضوعية نموذج اإلعمال ال   يت  في إطار  اكحتفاظ باألصل على مستو  املبفظة حيأ يوضح ذلك بش ل أفضل 

 لها إدارة األعمال وتقدي  املعلومات إلى اإلدارة. تتضما املعلومات التي ت  أخ ها باكعتبار على ما يلي:الطر 
ً
 يقة التي يت  وفقا

 

 كيفية تقيي  أداء املبفظة ورف  تقارير بش نها إلى إدارة البنك؛ 

 مال( وكيفية إدارة تلك املخاطر؛ا نموذج األعاملخاطر التي تةثر على أداء نموذج األعمال )واملوجودات املالية املبتفظ هها ضم 

  على سةيل املثال؛ ما إذا كانت التعويضات ترتكز على القيمة العادلة للموجودات التي تت  إدارتها أو  –كيفية تعويض مدير  األعمال

 ؛ ونقدية التعاقدية التي ت  تحصيلهاالتدفقات ال

  ا الجوانب املهمة في تقيي  البنكماملتوق  تواتر املبيعات وقيمتها وتوقيتها يعد. 
 

 

. البسبان" في الضغط" أو "حاكت البالة األسوأيستند تقيي  نموذج األعمال إلى سيناريوهات متوقعة بش ل معقول دون أخ  سيناريوهات "

 املوجوداتك يغير تصنيي  ، فنن البنكختلفة عا التوقعات األصلية للبنكإذا تحققت التدفقات النقدية بعد اكعترا  املبدئي بطريقة م

تقيي  املشتريات ما يت  املض ي في مثل ه   املعلومات عنداملشار إليه، ولكا يقوم البنك بدمج نموذج العمل  ضمااملالية املتبقية املبتفظ هها 

ا أو 
ً
 املالية الجديدة.مشتريات املوجودات الناشئة حديث

 

قي ملدارة والتي املوجودات املالية املبتفظ هها للبي  أو اتقا   نظًرا بالقيمة العادلة ما خالل الدخل الشامل اآلخر القيمة العادلة  وفقائها أد يم

 املالية. املوجوداتبي  لهها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و  محتفظالتدفقات النقدية التعاقدية أو  لتحصيلألنها ليست محتجزة 
 

 ص التدفق النقد  ئتقيي  خصا 4-1-4

ا خصاص التدفق النقد  التعاقد  تقيي  السمات التعاقدية ألداة ما لتحديد ما إذا قد يترتب عليها تدفقات نقدية تتوافق م  الترتيب تتضم

التمويلي األساس ي. تتوافق التدفقات النقدية التعاقدية م  ترتيب التمويل األساس ي في حال كانت تمثل التدفقات النقدية املتعلقة فقط 

 بلغ األصلي والربح على املبلغ األصلي القائ .بدفعات امل
 

عر  "الربح" على  عر  "املبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل املالي عند اكعترا  املبدئي، في حين يم أنه املقابل ألغرا  ه ا التقيي ، يم

ل فترة زمنية محددة ومقابل الت اليي واملخاطر املالية األساسية واملخاطر اكئتمانية املتعلقة باملبلغ األصلي القائ  خال للنقدللقيمة الزمنية 

 األخر  )مثل مخاطر السيولة والت اليي اإلدارية(، عالوة على هامش معدل الربح.
 

دية لألداة. الشروط التعاق بالبسبانعند تقيي  ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات املبلغ األصلي والربح، ي خ  البنك 

في ويتضما ذلك تقيي  ما إذا كان األصل املالي يتضما شرط تعاقد  يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيأ ك ي

 .األصل هه ا الشرط
 

 انخفا  القيمة  4-2

 كنخفا  في القيمة في تاري  كل تقرير. يت  تقيي  املوجودات املالية التي يت  قياسها بالت لفة املطف ة للتحقق ما تعرضها 
 

 
ً
يقوم البنك بتطبيق منهجية ترتكز على ثالث مراحل لقيا  مخصص خسائر اكئتمان باستخدام منهجية خسائر اكئتمان املتوقعة وفقا

 املالية التي يت  قياسها بالت لفة املطف ة:ما املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، وذلك للفئات التالية ما األدوات  9ملتطلبات املعيار رق  

 املوجودات التمويلية واكستثمارية اإلسالمية التي تمثل أدوات مالية واستثمارات في ص وك؛ 

 أدوات مصدرة خارج امليزانية العمومية؛ 

 عقود ضمانات مالية مصدرة؛ 

  املستحق ما بنوك ومةسسات مالية؛ 

  األرصدة لد  املصار  املركزية؛ و 

  جودات مالية أخر . مو 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 )تتمة(السياسات املباسةية الهامة  .4

 )تتمة(انخفا  القيمة  4-2
 

 إلى التغير في مخاطر اكئتمين املوجودات املالية ب تنتقل
ً
 ان من  اكعترا  املبدئي.ثالث مراحل استنادا

 

 ك يت  اكعترا  بخسائر انخفا  القيمة ما استثمارات األسه .
 

 نموذج انخفا  قيمة خسائر اكئتمان املتوقعة 

 را يشمل نموذج خسائر اكئتمان املتوقعة منهج يت ون ما ثالث مراحل يرتكز على التغير في الجودة اكئتمانية للموجودات املالية من  اكعت

( على مد  فترة اكثنى عشر 1املبدئي. تعكس خسائر اكئتمان املتوقعة القيمة البالية للعجز في النقد املتعلق بحاكت التعثر عا السداد إما )

 التالية أو )
ً
 اكئتماني ما البداية. التدهور ( على مد  العمر املتوق  لألداة املالية بناء على 2شهرا

 

  للمرحلة 
ً
عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر اكئتمان من  اكعترا  املبدئي، سو  يت  قيد مبلغ يعادل خسائر  في حالة – 1طبقا

. 12اكئتمان املتوقعة ملدة 
ً
شهر ب نها الجزء ما خسائر اكئتمان املتوقعة على مد   12يت  احتساب خسائر اكئتمان املتوقعة ملدة  شهرا

 بعد تاري  التقرير.  12ئتمان املتوقعة الناتجة عا أحداث التعثر ألداة مالية املبتملة خالل عمر األداة املالية التي تمثل خسائر اك 
ً
شهرا

 التي تلي  12يقوم البنك باحتساب مخصص خسائر اكئتمان املتوقعة ملدة 
ً
 إلى توق  حدوث تعثر خالل فترة اكثنى عشر شهرا

ً
 استنادا

ً
شهرا

 على التنبة بالتعر  عند التعثر ويت  ضرهها في الخسارة املبتملة عند  12لتعثر املتوق  خالل تاري  التقرير. يت  تطبيق احتماليات ا
ً
شهرا

 التعثر ويت  تخفضيها بمعدل الربح الفعلي األصلي التقريلي. 
 

  للمرحلة 
ً
املالية قد تعرضت في حالة وجود زيادة جوهرية في مخاطر اكئتمان من  اكعترا  املبدئي ولكا ك تعترر األدوات  – 2طبقا

كنخفا  ائتماني، سو  يت  قيد مبلغ يعادل خسائر اكئتمان املتوقعة بناء على املدة املرجبة كحتمالية التعر  للتعثر. يت  تقدير 

صلي احتمالية التعثر والخسارة املبتملة عند التعثر على مد  عمر األداة ويت  تخفيض العجز النقد  املتوق  بمعدل الربح الفعلي األ 

 التقريلي.
 

  في حالة وجود دليل موضوعي على انخفا  القيمة في تاري  التقرير، سو  يت  تصنيي ه   األدوات املالية ك دوات  – 3بموجب املرحلة

تعرضت كنخفا  ائتماني وسو  يت  قيد مبلغ يعادل خسائر اكئتمان املتوقعة على مد  عمر املوجودات املالية بافترا  أن نسبة 

 ٪. 100الية التعثر هي احتم
 

 

عمر   عند تقدير خسائر اكئتمان املتوقعة لاللتزامات غير املسبوبة، يقوم البنك بتقدير الجزء املتوق  ما اكلتزام التي سيت  سببه على مد 

حالة سبب التمويل. يت  تخفيض املتوق . وب لك تستند خسائر اكئتمان املتوقعة إلى القيمة البالية للعجز املتوق  في التدفقات النقدية في 

 املتوق  التقريلي على التمويل. العجز النقد  املتوق  بمعدل الربح الفعلي
 

 

 

 اإلطفاء املتراك  املعتر  به  على أسا التزام البنك  تقا 
ً
 ناقصا

ً
، أو مخصص الربح أو الخسارةفي بيان كل ضمان باملبلغ املعتر  به مبدئيا

 إلى القيمة البالية للمدفوعات  خسائر اكئتمان املتوقعة،
ً
أيهما أعلى. وله ا الغر ، يقوم البنك بتقدير خسائر اكئتمان املتوقعة استنادا

املتوقعة لتعويض حامل الضمان عا خسائر اكئتمان التي يتكبدها. يت  تخفيض العجز بمعدل الخص  املعدل في ضوء املخاطر املناسب 

 للتعر . 
 

 

 

ئتمان املتوقعة نظرة مستقبلية ويقتض ي اكستناد إلى توقعات معقولة ومدّعمة ب دلة للظرو  اكقتصادية املستقبلية يمثل نموذج خسائر اك 

 عند تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر اكئتمان وقيا  خسائر اكئتمان املتوقعة.
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30ر املنتهية في أشه ستةلفترة ال
 

 )تتمة(السياسات املباسةية الهامة  .4

 )تتمة(انخفا  القيمة  4-2

 قيا  خسائر اكئتمان املتوقعة 

 إلى سيناريوهات قائمة على اكحتمالية لقيا  العجز النقد  املتوق  املخفض بمع
ً
دل يقوم البنك باحتساب خسائر اكئتمان املتوقعة استنادا

لفعلي التقريلي. يتمثل العجز النقد  في الفرق بين التدفقات النقدية املستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوق  الربح ا

صل ما املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية باكعتبار احتساب خسائر اكئتمان املتوقعة على أنها حا 9البنك البصول عليها. ي خ  املعيار رق  

ج  ضرب احتمالية التعثر والخسارة املبتملة عند التعثر والتعر  عند التعثر. قام البنك بوض  منهجيات ونماذج م  األخ  بعين اكعتبار الح

 النسلي للمحافظ ونوعيتها ودرجة تعقيدها.
 

 وغيرها ما البيانات اإل 
ً
حصائية وتخض  للتعديل لتوضيح املعلومات تستند ه   املعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخليا

 اكستشرافية.

 فيما يلي تفاصيل ه   املعايير/املدخالت اإلحصائية:
 

  تتمثل في تقدير احتمالية على مد  فترة زمنية معينة.  –احتمالية التعثر 

  ملتوقعة في التعر  بعد تاري  التقرير.التغيرات امراعاة يتمثل في تقدير التعر  للتعثر في تاري  مستقبلي م   –التعر  عند التعثر 

  يتمثل في تقدير الخسارة املترتبة على حدوث حالة تعثر في وقت معين. يستند التعر  عند التعثر إلى  –الخسارة املبتملة عند التعثر

ا، بما في ذلك التدفقات الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة والتدفقات النقدية التي كان املقر  يتوق  البصول عليه

 التعبير عنها كنسبة مئوية ما التعر  عند التعثر. 
ً
 النقدية ما مصادرة الضمان. يت  عادة

 

 العوامل اكقتصادية العامة واملعلومات اكستشرافية والسيناريوهات املتعددة

مرجح لخسائر اكئتمان بناء على اكحتمالية ما خالل تقيي  نطاق ما املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية تقدير عادل و  9يتطلب املعيار رق  

 النتائج املبتملة ال   يتضما التنبةات الخاصة بالظرو  اكقتصادية املستقبلية. 
 

بط كل سيناريوهات )سيناريو أساس ي، سيناريو إيجابي، سيناريو سللي(. يرت ستةعند تقدير خسائر اكئتمان املتوقعة، يض  البنك باعتبار  

 ع
ً
ملية سيناريو ما ه   السيناريوهات بالدرجات املختلفة كحتمالية التعثر والتعر  عند التعثر والخسارة املبتملة عند التعثر. تتضما أيضا

املبلغ تقيي  السيناريوهات املتعددة احتمالية تحصيل القرو  املتعثرة، بما في ذلك احتمالية سداد القرو  باإلضافة إلى قيمة الضمان أو 

 ال   سو  يت  البصول عليه مقابل بي  األصل.  
 

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

 متوسط أسعار النفط 

  املةشر اكقتصاد  املركب لألنشطة غير النفطية لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

  اكقتصاد  لدولة اإلمارات العربية املتحدة  املةشر 

  أسعار العقارات في دبي وأبوظلي 

  إشغال الغر  الفندقية في دبي 
 

ة يجب إدراج العوامل اكقتصادية العامة واملعلومات اكستشرافية ضما عملية قيا  خسائر اكئتمان املتوقعة وتحديد ما إذا كان هناك زياد

من  تقدي  اكئتمان. يجب أن توضح عملية قيا  خسائر اكئتمان املتوقعة في كل فترة تقرير معلومات مناسبة جوهرية في مخاطر اكئتمان 

ت ومدعمة ب دلة في تاري  التقرير حول األحداث السابقة والظرو  البالية والتنبةات املتعلقة بالظرو  اكقتصادية املستقبلية. إن املدخال 

 جمي  سمات السوق في تاري  البيانات املالية. لبيان تلك السمات، والنماذج املستخدمة كحتساب خس
ً
ائر اكئتمان املتوقعة قد ك ترصد دائما

 إجراء تعديالت نوعية أو تسويات باعتبارها تعديالت مةقتة عندما ت ون تلك الفروقات مادية بصورة جوهرية. 
ً
 يت  أحيانا
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 وجزة املوحدة إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية امل

  2019 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال
 

 )تتمة(السياسات املباسةية الهامة  .4

 )تتمة(انخفا  القيمة  4-2

 تقيي  الزيادة الجوهرية في مخاطر اكئتمان 

طر اكئتمان لألصل املالي زادت بصورة يت  إجراء تقيي  للزيادة الجوهرية في مخاطر اكئتمان على أسا  نسلي. ما أجل تقيي  ما إذا كانت مخا

تقرير جوهرية من  بداية نش ة األصل املالي، يقوم البنك بمقارنة بمخاطر التعثر التي تحدث على مد  العمر املتوق  لألصل املالي في تاري  ال

 بمخاطر التعثر عند بداية نش ة األصل املالي باستخدام مةشرات املخاطر الرئيسية التي يت  استخد
ً
امها في عمليات إدارة املخاطر املتبعة حاليا

ت ما قبل البنك. سو  يت  تقيي  التغير في مخاطر اكئتمان في تاري  كل تقرير وذلك ل ل أصل يعترر هام بصورة منفردة وعلى مستو  القطاعا

 بالنسبة لباكت التعر  الفرد .

 ندما:ع 2إلى املرحلة  1يت  تحويل مجموعة املوجودات ما املرحلة 
 

  تتغير احتمالية التعثر إلى درجة تتجاوز البد املوضوع ما البنك فيما يتعلق باكعترا  املبدئي؛ 

  ؛ و  30ت ون األداة مت خرة السداد ألكثر ما
ً
 يوما

   .إلى املعايير النوعية املوضوعة ما قبل البنك 
ً
عترر مخاطر اكئتمان املرتبطة باألداة مرتفعة استنادا

م
 ت

 

ترتكز و سياسة البنك. وفق في نفس املرحلة حتى تفي باملعايير املوضوعة على مد  فترة محددة  1ما املرحلة  2دوات املبولة إلى املرحلة تبقى األ 

 نيي اكئتماني في تاري  التقرير.على ما إذا كانت املوجودات املالية قد تعرضت كنخفا  في التص 3إلى املرحلة  2عملية التحويل ما املرحلة 
 

 البك  اكئتماني القائ  على الخررة 

تتطلب منهجية البنك فيما يتعلق بت ويا مخصص خسائر اكئتمان املتوقعة أن يقوم البنك باستخدام حكمه اكئتماني القائ  على الخررة 

 ت التقارير.   ليشمل الت ثير املقدر للعوامل التي ل  يت  رصدها في نتائج نموذج خسائر اكئتمان املتوقعة في جمي  فترا
 

يجب  أثناء قيا  خسائر اكئتمان املتوقعة، يتعين على البنك أن يض  باعتبار  أقص ى فترة تعاقدية يتعر  خاللها البنك ملخاطر اكئتمان. كما

 وخيارات ال
ً
 تمديد والتجديد.األخ  بعين اكعتبار جمي  الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة املتوقعة، بما في ذلك خيارات الدف  مقدما

 

ما املعايير الدولية إلعداد التقارير  9ك يزال تعريي التعثر ال   يتبعه البنك لتقيي  اكنخفا  في القيمة متطابق م  توجيهات املعيار رق  

 .ا يتوافق م  املتطلبات التنظيميةاملالية، دون اللجوء إلى اكفتراضات كم
 

 العمر املتوق  

ان املتوقعة، ي خ  البنك باعتبار  أقص ى فترة تعاقدية يتعر  خاللها البنك ملخاطر اكئتمان. كما يجب األخ  بعين عند قيا  خسائر اكئتم

 وخيارات التمديد والتجديد. 
ً
 اكعتبار جمي  الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة املتوقعة، بما في ذلك خيارات الدف  مقدما

 

 تعريي التعثر 

 ل املالي متعثر السداد عندما: يعترر البنك أن األص

 ي ون ما غير املبتمل، ألسباب مالية أو غير مالية، أن يفي املقتر  بالتزاماته اكئتمانية بال امل تجا  البنك دون لجوء البنك كتخاذ 

 إجراءات مثل مصادرة الضمان )إن وجد(؛ أو 

 90جا  البنك ملدة تزيد عا يعجز املقتر  عا الوفاء ب   ما التزاماته اكئتمانية املادية ت  .
َ
 يوما

 املةشرات التالية: بالبسبانعند تقيي  ما إذا كان املقتر  تعثر عا السداد، ي خ  البنك 

 مثل اإلخالل املاد  بالتعهد؛ –مةشرات نوعية  (1)

 البنوك؛ و مثل الت خر عا السداد أو عدم سداد التزام آخر ما قبل نفس العميل / مجموعة العميل تجا  –مةشرات كمية  (2)

 والتي يت  البصول عليها ما مصادر خارجية. (3)
ً
 بناًء على البيانات املعدة داخليا

 

 التغيرات في الظرو .بما يعكس وأهميتها بمرور الوقت أداة مالية  وجود حالة تعثر في سداد أ املدخالت املستخدمة في تقيي  قد تتغير 



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

15 

 املوحدة  إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة

  2019 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال
 

 )تتمة(السياسات املباسةية الهامة  .4

 )تتمة(انخفا  القيمة  4-2

 تسهيالت التمويل املعاد التفاو  بش نها

 لألزمات املالية ال
ً
 بتقدي  تنازكت أو إجراء تعديالت على الشروط األصلية للتمويل نظرا

ً
 عا يقوم البنك أحيانا

ً
تي يواجهها املقتر  عوضا

أو  مصادرة الضمان أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الضمان. يعترر البنك أن ه ا التمويل متعثر السداد عندما يت  تقدي  ه   التنازكت

ها في حال كان املقتر  في وض  مالي إجراء تلك التعديالت نتيجة األزمات املالية البالية أو املتوقعة للمقتر  والتي ما كان البنك ليوافق علي

جيد. تشتمل املةشرات على وجود أزمات مالية على عدم الوفاء بالتعهدات أو تعر  العميل لظرو  تجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته 

او  على الشروط، يت  قيا  التعاقدية. قد ينطو  التعثر على تمديد اتفاقيات السداد واكتفاق على شروط تمويل جديدة. فور إعادة التف

 لسياسة البنك، تت  متابعة 
ً
أ  انخفا  في القيمة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي ال   ت  احتسابه قبل تعديل شروط التمويل. طبقا

على أسا  كل تمويل  3حلة واملر  2التمويل املتعثر للت كد ما استمرار سداد الدفعات املستحقة في املستقبل. يت  تحديد التصنيي بين املرحلة 

على حدة. إذا أظهرت ه   اإلجراءات وجود خسارة متعلقة بالتمويل، يت  اإلفصاح عنها ومعاملتها ك صل تعر  كنخفا  في القيمة ضما 

 لبين تحصيله أو شطبه.  3املرحلة 
 

نعادة تقيي  ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر اكعترا  به، يقوم البنك ب إلغاءإذا ت  إعادة التفاو  بش ن التمويل أو تعديله دون 

. فور تصنيي األصل كتمويل متعثر، يظل ضما ه   3اكئتمان. كما يض  البنك بعين اكعتبار مد  ضرورة تصنيي املوجودات ضما املرحلة 

لتمويل املتعثر، يتعين على العميل الوفاء بجمي  شهر على األقل. ما أجل إعادة تصنيي التمويل خارج فئة ا 12الفئة لفترة اختبار ممتدة حتى 

 املعايير التالية: 
 

  يجب أن ت ون جمي  التسهيالت املقدمة للعميل منتظمة السداد؛ 

 ما التاري  ال   ت  فيه اعتبار التمويل منتظ  السداد؛ و 
ً
ض ي فترة اكختبار التي تبلغ مدتها سنة واحدة اعتبارا  مم

 رة منتظمة خالل فترة اكختبارمة منخفضة ما املبلغ األصلي أو الفائدة بصو سداد أكثر ما دفعة ذات قي. 
 

 استثمارات أخر   4-3

 ما خالل األرباح أو الخسائر املقاسة بالقيمة العادلةاكستثمارات  4-3-1

ما خالل األرباح أو الخسائر، ما  يت  تصنيي اكستثمارات في أدوات حقوق امللكية املتوافقة م  أح ام الشريعة كموجودات بالقيمة العادلة

 عند اكعترا  املبدئي. الدخل الشامل األخر ل  تق  املجموعة بتصنيي اكستثمار غير املبتفظ به لغر  املتاجرة بالقيمة العادلة ما خالل 
 

طف ة، بالقيمة العادلة ما خالل األرباح املوجودات املالية )بخال  أدوات حقوق امللكية(، التي ك ينطبق عليها معايير القيا  بالت لفة امل تقا 

ولكنها غير أو الخسـائر. عالوة على ذلك، فنن املوجودات املالية )بخال  أدوات حقوق امللكية( التي ينطبق عليها معايير القيا  بالت لفة املطف ة 

قا  بالقيمة العادلة ما خالل األ 
م
رباح أو الخسـائر. قد يت  تصنيي املوجودات املالية مصنفة بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر ت

بش ل )بخال  أدوات حقوق امللكية( بالقيـمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر عند اكعترا  املبدئي إذا كان ه ا التصنيي يلغي أو يقلل 

طلوبات أو اكعترا  باألرباح أو الخسائر عليها على أسس ملبوظ التضارب في القيا  أو اكعترا  وال   قد ينشـ  ما قيـا  املوجودات أو امل

 مختلفة. ل  تق  املجموعة بتصنيي أ  موجودات مالية )بخال  أدوات حقوق امللكية( بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر. 
 

عاد تصنيي املوجودات املالية ما الت لفة املطف ة إلى القيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسـائر عندما يت  تغيير نموذج األعمال بحيأ ك  يم

سـمح بنعادة تصنيي املوجودات املالية )بخال  أدوات حقوق امللكية( املبد دة بالقيمة يعد ينطبق عليها معايير القيا  بالت لفة املطفـ ة. ك يم

 العادلة ما خالل األرباح أو الخسـائر عند اكعتـرا  املبدئي.
 

ة أرباح أو يت  قيا  املوجودات املالية بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، م  اكعترا  ب ي

 سائر املرحلي املوجز املوحد.خسائر تنش  ما إعادة القيا  في بيان األرباح أو الخ
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال
 

 )تتمة(السياسات املباسةية الهامة  .4

 )تتمة(استثمارات أخر   4-3

 )تتمة( ائر ما خالل األرباح أو الخس قاسة بالقيمة العادلةاملاكستثمارات  4-3-1
 

 

األرباح أو  يت  اكعترا  بنيرادات توزيعات األرباح ما اكستثمارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة ما خالل األرباح أو الخسائر في بيان
 للمعيار املباسلي 

ً
 اإليرادات 18الدولي رق  الخسائر املرحلي املوجز املوحد عندما يثةت حق املجموعة في البصول على توزيعات األرباح وفقا

 ويت  إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر املرحلي املوجز املوحد. 
 

  الشامل األخر الدخل ما خالل  قاسة بالقيمة العادلةاملاكستثمارات  4-3-2

رات في أدوات حقوق امللكية عند اكعترا  املبدئي، يمكا للمجموعة أن تختار بش ل نهائي )على أسا  كل أداة على حدة( تصنيي اكستثما
الشامل الدخل . ك يجوز التصنيي بالقيمة العادلة ما خالل الشامل األخرالدخل املتوافقة م  أح ام الشريعة بالقيمة العادلة ما خالل 

 إذا كان اكستثمار في حقوق امللكية محتفظ به لغر  املتاجرة.  األخر 
 

 تاجرة إذا:يعترر األصل املالي أنه محتفظ به لغر  امل
  لغر  البي  في املستقبل القريب، أو 

ً
 ت  شراؤ  أساسا

  كان عند اكعترا  املبدئي جزء ما محفظة أدوات مالية محددة تديرها املجموعة وله طاب  فعلي حديأ للبصول على أرباح في فترات
 قصيرة، أو  

 مان مالي.كان أداة إسالمية مشتقة غير مصنفة وفّعالة ك داة تحوط إسالمية أو كض 
 

 بالقيمة العادلة.  الدخل الشامل األخر بالقيمة العادلة ما خالل مبدئًيا املوجودات  تقا 
ً
 بالقيمة و مبدئيا

ً
يت  قيا  ه   املوجودات كحقا

يي األرباح أو . ك يجوز إعادة تصنالدخل الشامل األخرالعادلة م  اكعترا  باألرباح والخسائر الناتجة عا التغير في القيمة العادلة ضما 
 الخسائر املتراكمة إلى األرباح أو الخسائر عند اكستبعاد. 

 

 املطلوبات املالية 4-4

 بالت لفة املطف ة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي أو بالقيمة العادلة ما خالل األرباح و 
ً
  الخسائر.يت  قيا  كافة املطلوبات املالية كحقا

أو عند تطبيق طريقة اكرتباط  لغاء اكعترا وبات املالية التي تنش  عندما ي ون تحويل أصل مالي غير مةهل إلعلى الرغ  ما ذلك، فنن املطل
املستمر، والضمانات املالية املصدرة ما قبل املجموعة، واكلتزامات املصدرة ما قبل املجموعة لتقدي  تسهيالت بمعدل ربح أقل ما سعر 

 املباسةية املبددة. السوق يت  قياسها وفقا للسياسات
 

    اكستثمارات العقارية 4-5

في العقارات التي يت  اكحتفاظ هها إما لتحقيق إيرادات إيجارية و/أو لزيادة رأ  املال )بما في ذلك العقارات قيد  اكستثمارات العقارية تتمثل
  بالت لفة اكستثمارات العقارية قيا  اإلنشاء له   األغرا (. يت 

ً
اكستهالك  املتراك  وخسائر انخفا  القيمة. يت  احتساب ستهالكاك  ناقصا

 .ما خالل الصندوق املشترك للبنكويت  تمويل ه   العقارات  سنة. 40مد   على الثابت القسط أسا  على لالستثمار في املباني
 

 

اكستثمارات تي ترتبط مباشرة بالقيمة العادلة له   املمولة ما صندوق ودائ  الوكالة بالقيمة العادلة وال اكستثمارات العقاريةيت  إدراج 

ستثمارات لال . يت  تحديد القيمة العادلة اكستثمارات العقارية. قامت املجموعة باختيار نموذج القيمة العادلة له   عوائدهاأو  العقارية

خررة حديثة في موق  وفئة العقارات ويتمت  بلة مقي  مستقل لديه مةهل معتر  به وذو ص دورًيا يجريهعلى أسا  التقيي  ال    العقارية

 األرباح والخسائر الناتجة عا التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة في الفترة التي تنش  فيها. تدرجاكستثمارية التي يت  تقييمها. 

على أ  مناف   وك ي ون ما املتوق  البصول  نهائية بصورة تخداماكس ما سببه عند أو استبعاد  عند باكستثمار العقار   إلغاء اكعترا  يت 
 عائداتبالعقار )املبتسبة على أنها الفرق بين صافي  إلغاء اكعترا اكستبعاد. يت  إدراج أ  أرباح أو خسائر ناتجة عا  ما مستقبلية اقتصادية

 . إلغاء اكعترا رحلي املوجز املوحد في الفترة التي يت  فيها اكستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في بيان األرباح أو الخسائر امل
 

 

 

ستدل اكستخدام في تغير هناك عندما ي ون  فقط اكستثمارات العقاريةإلى  تت  التحويالت  أو املالك إشغال العقار ما قبل ما خالل انتهاء عليه يم
 عندما ي ون  فقط اكستثمارات العقارية ما تت  التحويالت أو التطوير. بينماآخر أو اكنتهاء ما أعمال اإلنشاء  لطر  تشغيلي عقد إيجار بدء

ستدل اكستخدام هناك تغير في  البي . بغر  التطوير بدء أو املالك ما خالل إشغال العقار ما قبل عليه يم
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 )تتمة(السياسات املباسةية الهامة  .4
 

 

 اكستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة   4-6

تخدام يت  إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة واكئتالفات املشتركة ضما ه   املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة باس

 لبق
ً
 باكستثمار في الشركات الزميلة واكئتالفات املشتركة في طريقة اكحتساب وفقا

ً
 لطريقة حقوق امللكية، يت  اكعترا  مبدئيا

ً
وق امللكية. وفقا

 الشامل األخر الدخل بيان املركز املالي املرحلي املوجز املوحد بالت لفة ويت  تعديله فيما بعد لالعترا  بحصة املجموعة ما األرباح أو الخسائر و 

ت الزميلة واكئتالفات املشتركة. عندما تزيد حصة املجموعة ما خسائر الشركات الزميلة واكئتالفات املشتركة عا حصتها في ه   للشركا

 ما صافي استثمار املجموعة في 
ً
الشركات الزميلة واكئتالفات املشتركة )التي تتضما أ  حصص طويلة األجل، والتي في جوهرها، تش ل جزءا

لة واكئتالفات املشتركة(، تتوقي املجموعة عا اكعترا  بحصتها في الخسـائر الالحقة. يت  اكعترا  بالخسـائر اإلضافية فقط إلى الشركات الزمي

 مد  تكبد املجموعة التـزامات قانونية أو ضمنية أو قيامها بسداد دفعات بالنيـابة عا الشركة الزميلة واكئتالفات املشتركة.
 

 

 

ما منشآت املجموعة م  شركة زميلة أو ائتال  مشترك تاب  للمجموعة، يت  اكعترا  باألرباح أو الخسـائر الناتجة عا  عندما تتعامل أ 

في  املعامالت م  ه   الشركة الزميـلة أو اكئتال  املشترك في املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة للمجموعة فقط إلى مد  البصص

 اكئتال  املشترك التي ك تتعلق باملجموعة. الشركة الزميلة أو 
 

 

 

 ما التاري  ال   تصبح فيه الشركة املست
ً
ثمر يت  احتساب اكستثمار في شركة زميلة أو ائتال  مشترك باستخدام طريقة حقوق امللكية اعتبارا

  مشترك، فنن أ  زيادة في ت لفة اكستحواذ عا هها شركة زميلة أو ائتال  مشترك. عند اكستحواذ على اكستثمار في شركة زميلة أو ائتال 

تركة حصة املجموعة ما صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات القابلة للتحديد واكلتزامات الطارئة للشركات الزميلة واكئتالفات املش

يمة الدفترية لالستثمار. إن أ  زيادة في حصة املجموعة ما املعتر  هها في تاري  اكستحواذ، يت  اكعترا  هها كشهرة تجارية ويت  إدراجها في الق

ترا  هها صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات القابلة للتحديد واكلتزامات الطارئة عا ت لفة اكستحواذ، بعد إعادة التقيي ، فيت  اكع

 لتي ت  فيها اكستحواذ على اكستثمار.مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر املرحلي املوجز املوحد في الفترة ا
 

قيمة يت  تطبيق متطلبات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية لتحديد ما إذا كان ما الضرور  اكعترا  ب   خسارة ناتجة عا انخفا  ال

 فيما يتعلق باستثمار املجموعة في الشركة الزميلة واكئتال  املشتركة.
 

 ما التاري  ال   ل  يعد فيه اكستثمار يمثل شركة زميلة أو ائتال  مشترك. تتوقي املجموعة عا اس
ً
تخدام طريقة حقوق امللكية اعتبارا

 في ائتال  مشترك أو عندما يصبح 
ً
تستمر املجموعة في استخدام طريقة حقوق امللكية عندما يصبح اكستثمار في شركة زميلة استثمارا

 في شركة زميلة.  اكستثمار في ائتال  مشترك استثما
ً
 را

 

الزميلة عند استبـعاد أ  ما الشركات الزميلة واكئتالفات املشتركة وينتج عا ذلك اكستبعاد فقدان املجموعة لت ثيرها الهام على تلك الشركات 

ة العادلة أنها قيمته العادلة عند واكئتالفات املشتركة، يت  قيا  أ  استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة في ذلك التـاري ، ويت  اعتبار القيم

 للمعيار رق  
ً
ما املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. يت  إدراج الفرق بين القيمة الدفترية السـابقة  9اكعتـرا  املبـدئي به ك صل مالي وفقا

عادلة في تحديـد األرباح أو الخسـائر الناتجة ما استبعاد إلى البصة املبتفظ هها وبين قيمتها ال عائدةللشركات الزميلة واكئتالفات املشتركة ال

 في 
ً
 الدخل الشامل األخر تلك الشركات الزميلة واكئتالفات املشتركة. عالوة على ذلك، تقوم املجموعة باحتساب كافة املبالغ املعتر  هها سابقا

املطلوب إذا ما كانت الشركات الزميلة واكئتالفات املشتركة قد  فيما يتعلق هه   الشركات الزميلة واكئتالفات املشتركة على نفس األسـا 

 
ً
في  قامت مباشرة باستبعاد املوجودات أو املطلوبات ذات الصـلة. وعليه، إذا تمت إعـادة تصنيي أية أرباح أو خسائر ت  اكعترا  هها سابقا

إلى األرباح أو الخسـائر عند استبـعاد املوجودات أو املطلوبات ذات  ما قبل ه   الشركات الزميلة واكئتالفات املشتركة الدخل الشامل األخر 

قد الصلة، تقوم املجموعة بنعادة تصنيي األرباح أو الخسـائر ما حقوق امللكية إلى األرباح أو الخسـائر )كـتـعديل إعادة تصنيي( عندما تف

 الت ثير الهام على تلك الشـركات الزميـلة واكئتالفات املشتركة.
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 يضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة إ

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

  )تتمة(السياسات املباسةية الهامة  .4

 إدارة املخاطر املالية  4-7

فصاح عنها في البيانات املالية املوحدة إن أغرا  وسياسات املجموعة إلدارة املخاطر املالية تتوافق م  تلك األغرا  والسياسات التي ت  اإل 

 وللسنة املنتهية في ذلك التاري . 2018ديسمرر  31املدققة كما في 
 

 استثمارات في ص وك إسالمية   4-8

 يت  قيا  اكستثمارات في ص وك إسالمية بالت لفة املطف ة في حال تحقق كال الشرطين التاليين:

 مال يهد  إلى اكحتفاظ باملوجودات ما أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ وأن ي ون األصل محتفظ به ضما نموذج أع 

  أن ينتج عا الشروط التعاقدية الخاصة باألداة، في تواري  محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات للمبلغ األصلي والربح على املبلغ

 األصلي قيد السداد. 
 

 قيا  اكستثمارات في الص وك 
ً
 إليها ت اليي املعامالت. ويت  قياسها  تستوفياإلسالمية التي يت  مبدئيا

ً
ه   املعايير بالقيمة العادلة مضافا

 أ  انخفا  في القيمة، م  اكعترا  باألرباح على أسا  العائد الفعلي في اإل 
ً
 بالت لفة املطف ة على أسا  العائد الفعلي ناقصا

ً
يرادات ما كحقا

 مية في بيان األرباح أو الخسائر املرحلي املوجز املوحد.اكستثمارات في الص وك اإلسال 
 

 النقد واألرصدة لد  البنوك املركزية   .5

 التحليل حسب الفئة 5-1
 

 مدققة  غير مدققة  إيضاح 
 2018 ديسمرر  31 2019 يونيو  30  
 ألي دره  ألي دره   

    

  1,666,732  1,664,976  النقد في الصندوق 
    بنوك مركزية:  األرصدة لد 

    

  7,864,674  8,152,963 3-5 متطلبات األرصدة واكحتياطي لد  البنوك املركزية   

  13,014,120 11,442,258  مرابحات دولية م  مصر  اإلمارات العربية املتحدة املركز     

 22,545,526 21,260,197  اإلجمالي 
 

 التحليل حسب املوق  الجغرافي  5-2

 مدققة  مدققة  غير  
 2018 ديسمرر  31 2019 يونيو  30 
 ألي دره  ألي دره  

  22,071,987  20,697,269 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
  473,539 562,928 خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 22,545,526 21,260,197 اإلجمالي 
 

 

 متطلبات اكحتياطي النقد  اإللزامي  5-3

ل يت  اكحتفاظ بمتطلبات اكحتياطي لد  البنوك املركزية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وباكستان وكينيا بالعمالت املبلية لتلك الدو 

ـة ركزيوبالدوكر األمري ي. إن ه   اكحتياطيات غير متاحة لالستخدام في األنشطة اليومية للمجموعة، وك يمكا سببها بدون موافقة البنوك امل

 ذات الصلة. يتغير مستو  اكحتياطي املطلوب كل شهر بما يتوافق م  التوجيهات الصادرة عا البنوك املركزية ذات الصـلة.
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال
 

 ما البنوك واملةسسات املالية    طلوبامل .6

 التحليل حسب املوق  الجغرافي 6-1
 

 مدققة  غير مدققة  
 2018 ديسمرر  31 2019 يونيو  30 
 ألي دره  ألي دره  

  7,009,965  2,886,674 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
  1,287,067 1,625,377 خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 

  8,297,032 4,512,051 اإلجمالي 
 

 املوجودات التمويلية واكستثمارية اإلسالمية، صافي  .7

 التحليل حسب الفئة 7-1

 مدققة  غير مدققة  إيضاح 
 2018 ديسمرر  31 2019 يونيو  30  
 ألي دره  ألي دره   

    املوجودات التمويلية اإلسالمية 
  9,193,107  9,084,191  مرابحات سيارات
  23,925,516  27,129,024  طويلة األجل  –مرابحات دولية 
  5,041,379 5,117,482  مرابحات أخر  

 38,160,002  41,330,697  إجمالي املرابحات
    

  52,905,289  51,410,841  إجارات
  13,274,482  13,520,282  إجارة تمويل منزل  

  17,779,746  18,210,963  تمويل شخص ي
  1,187,724  1,150,365  استصناع

  1,201,860 1,320,195  طاقات ائتمان إسالمية ب

  126,943,343  124,509,103  
: اإليرادات املةجلة 

ً
 (3,677,805) (3,714,847)  ناقصا

: عقود اكستصناع املتعلقة بمقاولين واستشاريين 
ً
 (8,430) (7,499)  ناقصا

 120,822,868 123,220,997  إجمالي املوجودات التمويلية اإلسالمية
    

    املوجودات اكستثمارية اإلسالمية
  7,806,122  7,204,222  مشاركات

  11,712,531  12,103,386  مضاربات 
  10,124,436 13,572,678  وكاكت

 29,643,089 32,880,286  إجمالي املوجودات اكستثمارية اإلسالمية
    

 150,465,957 156,101,283  سالميةإجمالي املوجودات التمويلية واكستثمارية اإل 
: مخصصات انخفا  القيمة 

ً
 (5,727,372) (5,870,807) 3-7 ناقصا

 144,738,585 150,230,476  إجمالي املوجودات التمويلية واكستثمارية اإلسالمية، صافي 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30ة في أشهر املنتهي ستةلفترة ال
 

  )تتمة(املوجودات التمويلية واكستثمارية اإلسالمية، صافي  .7

 القيمة الدفترية للتعر  حسب فئة تصنيي املخاطر الداخلية وحسب املرحلة 7-2
 

  )غير مدقق( 2019 يونيو  30كما في 
 

 

 ره (خسائر اكئتمان املتوقعة )ألي د  القي  الدفترية اإلجمالية )ألي دره ( 

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

          

  7,149    -    -  7,149   43,867,609    -    -  43,867,609 منخفضة

  1,115,110    -  256,059  859,051   83,605,720    -  4,245,250  79,360,470 متوسطة

  885,212    -  711,882  173,330   23,220,933    -  9,477,899  13,743,034 عادلة

  3,863,336  3,863,336    -    -   5,407,021  5,407,021    -    - تعثر

  5,870,807  3,863,336  967,941  1,039,530   156,101,283  5,407,021  13,723,149  136,971,113 اإلجمالي

 

 )مدقق( 2018ديسمرر  31كما في 
 

 

 خسائر اكئتمان املتوقعة )ألي دره (  القي  الدفترية اإلجمالية )ألي دره ( 

 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 املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال
 

  )تتمة(املوجودات التمويلية واكستثمارية اإلسالمية، صافي  .7

 مخصص انخفا  القيمة 7-3

 مدققة  غير مدققة   

 2018 ديسمرر  31 2019 يونيو  30  

 ألي دره  ألي دره   
    

 5,732,668  5,727,372  الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 265,361 -  التقارير املالية ما املعايير الدولية إلعداد 9ق  الت ثير املتراك  لتطبيق املعيار ر 

    

عاد   5,998,029  5,727,372  (عرضهالرصيد في بداية الفترة/السنة )مم

  1,789,383  882,249  الفترة / السنةالقيمة خالل  خسائر انخفا 

 (869,492) (228,210)  خالل السنة  استردادات

 (1,165,634) (508,312)   مبالغ مشطوبة

 (24,914) (2,292)  الصر  وتعديالت أخر  

  5,727,372   5,870,807  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
 

 للمعيار مخصص انخفا  القيمة يستوفي 
ً
متطلبات املخصص  9رق   الدولي إلعداد التقارير املالية لجمي  املوجودات املالية للمجموعة طبقا

 التنظيمي املقررة ما قبل مصر  اإلمارات العربية املتحدة املركز . ول لك، ل  يت  ت ويا احتياطي تنظيمي ملخاطر اكئتمان.  
 

 التحليل حسب املوق  الجغرافي 7-4

 مدققة  دققة غير م  

 2018 ديسمرر  31 2019 يونيو  30  

 ألي دره  ألي دره    
    

 142,265,863  146,780,984  داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 8,200,094 9,320,299  خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 

    

 150,465,957  156,101,283  إجمالي املوجودات التمويلية واكستثمارية اإلسالمية

: مخصصات انخفا  القيمة
ً
 (5,727,372) (5,870,807) 3-7 ناقصا

 144,738,585 150,230,476  إجمالي املوجودات التمويلية واكستثمارية اإلسالمية، صافي 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

    مقاسة بالت لفة املطف ةاكستثمارات في ص وك إسالمية  .8

 التحليل حسب املوق  الجغرافي  8-1

 مدققة  غير مدققة  

 2018 ديسمرر  31 2019 يونيو  30 

 ألي دره  ألي دره  
   

  14,593,400  14,094,033 داخل اإلمارات العربية املتحدة

  6,249,685  5,946,125 خر  دول مجلس التعاون الخليجي األ 

  10,425,237 12,299,932 باقي دول العال  

 32,340,090  31,268,322  

: مخصص انخفا  القيمة
ً
 (89,797) (99,950) ناقصا

  31,178,525 32,240,140 اإلجمالي 
 

مليار دره  كما  3.2ثنائية بمبلغ ح ومية ت في ص وك تشتمل اكستثمارات في الص وك اإلسالمية داخل اإلمارات العربية املتحدة على استثمارا

 دره (. مليار  3.2: 2018ديسمرر  31) 2019 يونيو  30في 
 

 89.7: 2018) دره  مليون  99.9. تبلغ خسائر اكئتمان املتوقعة له   األرصدة 2019 يونيو  30في  1ضما املرحلة الص وك جمي   ت  تصنيي

 دره (. مليون 
 

     مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات أخر   .9

  التحليل حسب الفئة واملوق  الجغرافي    9-1
 

 

 داخل اإلمارات 

 العربية املتحدة 

دول مجلس التعاون 

 اإلجمالي  باقي دول العال  الخليجي األخر  

 ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره  

     )غير مدققة( 2019 يونيو  30
     

 بالقيمة العادلة مقاسةاستثمارات 

      الدخل الشامل األخر ما خالل   

  658,501   979   109,314   548,208  أدوات حقوق ملكية مدرجة 

  938,568   249,103   33,509   655,956  غير مدرجة  ات حقوق ملكية وصناديق استثماريةأدو 

  1,597,069   250,082   142,823   1,204,164  اإلجمالي 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 )تتمة( مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات أخر   .9

    )تتمة(التحليل حسب الفئة واملوق  الجغرافي  9-1
 

 

 داخل اإلمارات 

 العربية املتحدة 

دول مجلس التعاون 

 اإلجمالي  باقي دول العال  األخر   الخليجي

 ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره  

     )مدققة( 2018ديسمرر  31كما في 

 مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات 

      الدخل الشامل األخر ما خالل   

 717,707  1,133  118,058  598,516  أدوات حقوق ملكية مدرجة 

  970,117   233,532   51,342  685,243  صناديق استثمارية غير مدرجةأدوات حقوق ملكية و 

 1,687,824 234,665 169,400 1,283,759 اإلجمالي

 

 استثمارات عقارية .10

 املوق  الجغرافيفئة التحليل حسب  10-1

  

 عقارات أخر  

 استثمارات عقارية

 اإلجمالي  أراض ي  قيد اإلنشاء

 ألي دره   لي دره  أ ألي دره   ألي دره    

      )غير مدققة( 2019 يونيو  30

      القيمة الدفترية: 

  4,815,588  1,386,743  2,252,534  1,176,311  داخل اإلمارات العربية املتحدة 

  208,634  51,731    -  156,903  خارج اإلمارات العربية املتحدة 

  5,024,222  1,438,474  2,252,534  1,333,214  اإلجمالي
      

      )مدققة( 2018ديسمرر  31

      القيمة الدفترية: 

  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   اإلجمالي 
 

 

 

مليون  285.9التي تبلغ  اكستثمارات العقاريةللبنك باستثناء بعض صندوق مشترك بش ل عام عا طريق  اكستثمارات العقاريةيت  تمويل 

بالقيمة العادلة والتي يت   قاريةاكستثمارات الع، يت  إدراج ه   الوكالة. وفًقا ل لك صندوق  لها ما خالل: ك ش يء( والتي يت  تموي2018دره  )

 (.3تحديدها باستخدام مدخالت السوق غير القابلة للمالحظة )أ  املستو  
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال
 

 ال م  املدينة واملوجودات األخر   .11

: 2018) مليون دره  681ومبلغ مليون دره (  1.364: 2018)مليون دره   1.364، تضمنت ال م  املدينة األخر  مبلغ 2019 يونيو  30كما في 

 على التوالي. 3و  2 املرحلتينفي  مليون دره ( 681
 

 

 ودائ  العمالء     .12

 التحليل حسب الفئة   12-1

 مدققة غير مدققة  

 2018ديسمرر  31 2019 يونيو  30  

 ألي دره  ألي دره   
    

  33,323,139  34,462,833  حسابات جارية 

  20,023,434  22,276,977  حسابات توفير  

  101,796,429  99,702,473  ودائ  استثمارية 

  401,255  336,936  حسابات هامشية   

  9,640  9,683  احتياطي مخاطر استثمارات املودعين 

  103,419 108,478  ة الدف  مطلوبرباح حصة املودعين ما األ 

  155,657,316 156,897,380  اإلجمالي 
 

 ص وك مصدرة         .13

 فيما يلي تحليل أدوات الص وك املصدرة ما املجموعة: 
 

 مدققة غير مدققة   

 2018ديسمرر  31 2019 يونيو  30   

 لي دره أ ألي دره  اكستحقاقتاري   السنو  املتوق معدل الربح  

 2.754.750  2,754,750  2020يونيو  ٪2. 92 ص وك مصدرة ما البنك 

 1.836.500  1,836,500 2021 يونيو  ٪3. 60 ص وك مصدرة ما البنك 

 3.673.000  3,673,000 2022فرراير  ٪3. 66 ص وك مصدرة ما البنك 

 3.660.594  3,662,095 2023فرراير  ٪3. 63 ص وك مصدرة ما البنك

 256.987  257,050  2019ديسمرر  نقطة أسا  150أشهر +  3ليبور لـ   وك مصدرة ما البنكص

 106.135  98,115 2027يونيو  نقطة أسا  50أشهر +  6كيبور لـ  ص وك مصدرة ما شركة تابعة

 83.002 73,515 2023ديسمرر  نقطة أسا  175أشهر +  3كيبور لـ  ص وك مصدرة ما شركة تابعة

 12.370.968 12,355,025   لي اإلجما

 

 رأ  املال        .14

سه  عاد   6.589.585.179: 2018دره  ل ل سه  ) 1سه  عاد  مصرح به بواق   6.589.585.179، ت  إصدار 2019 يونيو  30كما في 

 دره  ل ل سه ( وت  دف  قيمتها بال امل.  1مصرح به بواق  
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 لية املوجزة املوحدة إيضاحات حول املعلومات املالية املرح

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 ص وك ما الشق األول         .15

 التحليل حسب اإلصدار  15-1
 

 قيمة اإلصدار فترة املطالبة  معدل الربح املتوق  تاري  اإلصدار منش ة ذات أغرا  خاصة )"املصدر"(

 ما يعادله باأللي دره 
      

 )مدقق( مدقق()غير     

 2018ديسمرر  31 2019يونيو  30    

 2013مار   د  آ  بي تير ون ص وك ليمتد

 يت  6. 25
ً
٪ سنويا

 اسداد  نصي سنويً 

 مار في أو بعد 

2019  - 3,673,000 

      

 2015يناير  ( ليمتد2د  آ  بي تير ون ص وك )

 يت  6. 75
ً
٪ سنويا

 اسداد  نصي سنويً 

في أو بعد يناير 

2021  3,673,000  3,673,000  

    

  

 2019يناير  ( ليمتد3د  آ  بي تير ون ص وك )

 يت  6. 25
ً
٪ سنويا

 اسداد  نصي سنويً 

في أو بعد يناير 

2025  2,754,750 - 

    6,427,750 7,346,000 
 

نوية مباشرة وغير مضمونة )ذات أولويـة على تتمثل الص وك ما الشق األول في سندات دائمة ليس لها تـاري  سداد محدد وتش ل التزامات ثا

 رأ  املال فقط( للبنك م  مراعاة أح ام وشروط اتفاقية املضاربـة. ت  إدراج الص وك ما الشق األول في بورصة إيرلندا وسوق دبي املالي/

عد ذلك التاري  ويخض  ذلك لشروط محددة ناسداك دبي، ويحق للبنك املطالبة هها بعد "تاري  املطالبة األول" أو في أ  تاري  دف  أرباح ب

 إلعادة السداد.
 

يت  استثمار صافي املتحصالت ما الص وك ما الشق األول باملضاربة م  البنك )املضارب( على أسا  مشترك غير مقيد باألنشطة العامة 

نف  عا طريق وعاء املضاربة العـام.
م
 للبنك التي ت

 

صدر، حسب ما تيار عدم القيام بتوزيعات أرباح مضاربة كما هو متوق ، وك تعترر تلك الواقعة تعثر في السداد. وفي يقرر  وحد ، اخ يجوز للمم

صدر عدم الدف ، أو في حال حدوث عدم ا
م
لدف ، ك تلك البالة، ك تتراك  أرباح املضاربة ولكا يت  التنازل عنها إلى املصدر. وفي حال اختيار امل

دف  أية توزيعات أو أربـاح، أو القيام بسداد أية دفعات أخر  على األسه  العادية الصادرة عا البنك، كما يعلا يقوم البـنك بـ )أ( إعالن أو 

ستحواذ البنك أنه لا يقوم بتوزيعات أو أرباح أو أ  دفعات أخر  على األسه  العادية الصادرة ما قبله، أو )ب( شراء أو إلغاء أو تقليص أو اك 

 مباشرة على األسـه  العادية التي يصدرها البـنك. بطريقة مباشرة أو غير 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 احتياطيات أخر  وأسه  خزينة .16

   البركات في اكحتياطيات األخر  وأسه  الخزينة 16-1

 :2018ديسمرر  31و 2019 يونيو  30املنتهيتين في  ةأسه  الخزينة خالل الفترة / السنات األخر  و فيما يلي حركة اكحتيـاطي
 

 

 اكحتياطي

 القانوني

 اكحتياطي 

 العام

 اكحتياطي النظامي 

 عالوة أسه  ملخاطر اكئتمان

 أسه  

 اإلجمالي  خزينة

 ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   

2019       

  10,860,963  (31,316)     -     -   2,350,000   8,542,279  2019يناير  1الرصيد في 

  10,860,963  (31,316)     -     -   2,350,000   8,542,279 2019 يونيو  30الرصيد في 

       

2018       

  7,785,557  (20,716)     -   390,000   2,350,000   5,066,273  2018يناير  1الرصيد في 

 (381,861)     -     -  (381,861)     -     -  9رق  إلعداد التقارير املالية  الدوليت ثير تطبيق املعيار 

       

عاد   - 2018يناير  1الرصيد في    7,403,696  (20,716)     -   8,139   2,350,000   5,066,273  عرضهمم

  3,465,406  (10,600)  3,476,006     -     -     -  إصدار أسه  حقوق 

    -     -  (3,476,006)    -     -   3,476,006  تحويل إلى اكحتياطي القانوني

 (8,139)     -     -  (8,139)     -     -  تحويل إلى األرباح املبتجزة

  10,860,963  (31,316)     -     -   2,350,000    8,542,279  2018ديسمرر  31الرصيد في 
 

 13.6: 2018ديسمرر  31مليون سه  ما أسه  الخزينة ) 13.6، يتضما رصيد اكحتياطيات األخر  وأسه  الخزينة 2019 يونيو  30كما في 

 مليون دره (. 31.3: 2018ديسمرر  31مليون دره  ) 31.3 مليون سه  ما أسه  الخزينة( بقيمة
 

 

  عهدات الطارئةاكلتزامات والت .17

 : 2018ديسمرر  31و 2019 يونيو  30كما في  اكلتزامات والتعهدات الطارئةفيما يلي تحليل 

 مدققة غير مدققة 

 2018ديسمرر  31 2019 يونيو  30 

 ألي دره  ألي دره  

   :اكلتزامات والتعهدات الطارئة

 13.580.728  13,733,995 خطابات ضمان 

 1.851.911  1,828,349 اعتمادات مستندية 

 17.818.629 18,570,218 ارتباطات تسهيالت غير مسبوبة

 33.251.268 34,132,562 اكلتزامات والتعهدات الطارئةإجمالي 

   اكرتباطات األخر :

 867.525 935,493 ارتباطات مصروفات رأسمالية

 867.525 935,493 إجمالي اكرتباطات األخر  

 34.118.793 35,068,055 الطارئة واملطلوباتاكلتزامات إجمالي 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 خسائر انخفا  القيمة، صافي   .18

مليون دره   654.2اكستثمارية اإلسالمية البالغة تشتمل خسائر انخفا  القيمة على صافي خسائر اكنخفا  في قيمة املوجودات التمويلية و 

مليون دره   81.3بقيمة مليون دره (، وصافي خسائر انخفا  قيمة املوجودات املالية األخر   393.0: 2018 يونيو  30( )3-7)راج  إيضاح 

 مليون دره (. 25.0: 2018يونيو  30ره  )مليون د 10.8وصافي املبرر للموجودات غير املالية بقيمة  مليون دره ( 23.8 :2018 يونيو  30)
 

 ربحية السه  األساسية واملخفضة   .19

العائدة إلى مال ي البنك، بعد خص  م افآت أعضاء مجلس  الربح للفترةيت  احتساب ربحية السه  األساسية واملخفضة ما خالل تقسي  

 وسط املرجح لعدد األسه  القائمة خالل الفترة كما يلي: اإلدارة واألرباح العائدة لباملي الص وك ما الشق األول، على املت
 

 يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  يونيو 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 2019 2018 2019 2018 

 ألي دره  ألي دره  ألي دره  ألي دره  

  2,384,614   2,719,119  1,211,481  1,382,825 الربح للفترة العائدة إلى مال ي البنك 

 (501)    -    -    -  م افآت أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة 

 (238,745) (238,745)    -    - األرباح العائدة إلى حاملي الص وك ما الشق األول 

 1,382,825  1,211,481 2,480,374  2,145,368 

 5,652,491  6,575,952 5,747,164  6,575,952 سه  باآلك (املتوسط املرجح لعدد األسه  القائمة خالل الفترة )عدد األ 

 0.38  0.38 0.21  0.21 ربحية السه  األساسية واملخفضة )دره  للسه  الواحد(

 

 النقد وما يعادله  .20

 غير مدققة غير مدققة 

 2018 يونيو  30 2019 يونيو  30 

 ألي دره  ألي دره  
   

  21,886,273  21,260,197 ملركزية النقد واألرصدة لد  البنوك ا

  6,859,630  4,512,051 ما بنوك ومةسسات مالية  طلوبامل

 (12,036,763) (16,942,741) إلى بنوك ومةسسات مالية  طلوبامل

 8,829,507  16,709,140 

: األرصدة والو 
ً
 (199,694) (92,715) هرأش 3تواري  استحقاق تمتد ألكثر ما  دائ  لد  بنوك ومةسسات مالية ذاتناقصا

: امل
ً
 5,530,918 4,492,911 أشهر 3 أكثر ماتواري  استحقاق إلى البنوك واملةسسات املالية ذات  طلوبزائدا

 22,040,364 13,229,703 اإلجمالي 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 املعلومات حول القطاعات        .21

 القطاعات املعلنة 21-1

يت  تعريي القطاعات املعلنة على أسا  التقارير الداخلية حول م ونات املجموعة التي تت  مراجعتها بش ل منتظ  ما قبل الجهة الرئيسية 

 طاع وتقيي  أدائه.املسةولة عا اتخاذ القرارات التشغيلية لد  املجموعة ههد  تخصيص املوارد للق
 

 يت  تقسي  القطاعات املعلنة لد  املجموعة إلى القطاعات الرئيسية التالية: 
 

يتولى بش ل رئيس ي ودائ  العمالء ما األفراد وتقدي  املرابحات اكستهالكية والسل  وتمويل املنزل  قطاع الخدمات املصرفية لألفراد: -

 التجار . وتسهيالت التمويل ل األموالوتسهيالت تحوي اكئتمان واإلجارة وبطاقات
  

الجارية وإدارة  والبسابات والودائ  األخر   اكئتمانية والتسهيالت يتولى بش ل رئيس ي تسهيالت التمويل قطاع الخدمات املصرفية للشركات: -

 النقد ومنتجات إدارة املخاطر للعمالء ما الشركات واملةسسات.
  

ل رئيس ي إدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق التي يتعر  لها البنك بصورة عامة ويقدم يتولى بش  قطاع الخزينة: -

 بندارة محفظة الص وك اإلسالمية ويخصص 
ً
خدمات الخزينة للعمالء. كما يقوم قطاع الخزينة أيضا

 أدوات مالية إلدارة املخاطر امل كورة أعال .
  

 ر  واكستثمارات العقارية األخر  للشركات التابعة.يتولى التطوير العقا قطاع التطوير العقار : -
  

 الرئيسية أعال  بما في ذلك الخدمات املصرفية اكستثمارية. خدمات األعمالأخر  بخال   مهام :أخر   -
 

 إن السياسات املباسةية للقطاعات املعلنة امل كورة أعال  هي نفس السياسات املباسةية للمجموعة.
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 لومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة إيضاحات حول املع

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

   )تتمة(املعلومات حول القطاعات  .21

 ربحية القطاع 21-2

 
م
 لخص فيما يتعلق بقطاعات أعمال املجموعة:  يقدم الجدول التالي بيان األرباح أو الخسائر املرحلي املوجز املوحد امل

 

 اإلجمالي أخر   التطوير العقار   الخزينة الخدمات املصرفية للشركات ات املصرفية لألفرادالخدم 

 

 املنتهية في أشهر  ستةالفترة 

 يونيو 30

 املنتهية في أشهر  ستةالفترة 

 يونيو 30

 في املنتهية أشهر  ستةالفترة 

 يونيو 30

 املنتهية في أشهر  ستةالفترة 

 يونيو 30

 ة فياملنتهي أشهر  ستةالفترة 

 يونيو 30

 املنتهية في أشهر  ستةالفترة 

 يونيو 30

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 ة()غير مدقق )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   

  4,036,466  4,699,227  255,584  679,610  174,136  117,551  335,736  455,216  1,569,061  1,769,399  1,701,949  1,677,451 صافي اإليرادات التشغيلية

 (1,187,125) (1,200,770) (183,600) (181,656) (83,775) (76,275) (29,322) (32,802) (180,183) (185,031) (710,245) (725,006) املصروفات التشغيلية 

  2,849,341  3,498,457  71,984  497,954  90,361  41,276  306,414  422,414  1,388,878  1,584,368  991,704  952,445 صافي اإليرادات التشغيلية 

انخفا  القيمة  )خسائر( / عكس

 (391,807) (724,731)  742 (11,120)    - (6,901) (14,331) (9,586)  54,894 (334,257) (433,112) (362,867) للفترة، صافي  

 ضريبة مصرو  الربح للفترة قبل

  2,457,534  2,773,726  72,726  486,834  90,361  34,375  292,083  412,828  1,443,772  1,250,111  558,592  589,578 الدخل 

 (17,005) (20,760)           ضريبة الدخل  مصرو 

  2,440,529  2,752,966           الربح للفترة 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

   )تتمة(املعلومات حول القطاعات  .21

 املركز املالي للقطاع 21-3

 يقدم الجدول التالي املوجودات واملطلوبات املتعلقة بقطاعات أعمال املجموعة:  
 اإلجمالي            أخــر               تطوير العقار  ال        الخزينة            الخدمات املصرفية للشركات   الخدمات املصرفية لألفراد     

 ديسمرر  31 يونيو 30 ديسمرر  31 يونيو 30 ديسمرر  31 يونيو 30 ديسمرر  31 يونيو 30 ديسمرر  31 يونيو 30 ديسمرر  31  يونيو  30 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( قة()مدق )غير مدققة( 

 ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره   

  223,682,159  228,170,341  40,323,967  36,431,841  5,836,167  5,987,743  33,636,724  35,316,456  107,308,095  113,024,911  36,577,206  37,409,390 القطاع ت موجودا

  189,555,415  194,919,839  28,726,018  33,040,687  1,306,539  1,282,200  828,067  1,407,808  89,828,168  87,159,969  68,866,623  72,029,175 مطلوبات القطاع 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 املعامالت م  األطرا  ذات العالقة        .22

إلدارة والجهات ذات العالقة هه  والشركات الزميلة تررم املجموعة معامالت م  املساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي ا )أ(

 لشروط متفق عليها بين الطرفينواكئتالفات املشتركة لد  املجموعة ضما سياق األعمال اكعتيادية 
ً
 . وفقا

 

ي تعترر ح ومة ، فنن املساه  الرئيس ي للبنك هو مةسسة دبي لالستثمارات، وهي الشركة الت2018ديسمرر  31و 2019 يونيو  30كما في  )ب(

 دبي أكرر املساهمين هها.   
 

ت  ح   األرصدة واملعامالت بال امل بين البنك وشركاته التابعة والتي تعترر أطرا  ذات عالقة باملجموعة عند توحيد البيانات املالية  )ج(

 ول  يت  اإلفصاح عنها في ه ا اإليضاح.
 

 ا  ذات العالقة املدرجة في ه   املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة: فيما يلي األرصدة واملعامالت الهامة م  األطر  )د(
 

 كبار املساهمين  

أعضاء مجلس اإلدارة 

 وكبار موظفي اإلدارة 

الشركات الزميلة 

 اإلجمالي  واكئتالفات املشتركة 

 ألي دره   ألي دره   ألي دره   ألي دره  

     )غير مدققة( 2019 يونيو  30كما في 

  1,531,231   3,538   43,093   1,484,600  املوجودات التمويلية واكستثمارية اإلسالمية

  556,487     -     -   556,487  اكستثمار في ص وك 

  1,544,196   7,043   208,890   1,328,263  ودائ  العمالء 

  1,186   1,186     -     -   اكلتزامات والتعهدات الطارئة
     

     )مدققة( 2018ديسمرر  31كما في 

 1,537,965   4,487   48,878   1,484,600  املوجودات التمويلية واكستثمارية اإلسالمية

 1,498,303     -     -   1,498,303  اكستثمار في ص وك 

 4,410,374   15,499   131,988   4,262,887  ودائ  العمالء 

 116   110   6     -   عهدات الطارئةاكلتزامات والت
     

 املنتهية ستة أشهر لفترة ال

 )غير مدققة( 2019 يونيو  30في 

    

  33,356   131   1,188   32,037  اإليرادات ما معامالت التمويل اإلسالمي

  16,366     -     -   16,366  اإليرادات ما الص وك اإلسالمية

  60,856   1   2,893   57,962  لص وك ما األرباححصة املودعين وحاملي ا
     

 املنتهية ستة أشهر لفترة ال

 )غير مدققة( 2018 يونيو  30في 

    

  37,315   191   456   36,668  اإليرادات ما معامالت التمويل اإلسالمي

  30,537     -     -   30,537  اإليرادات ما الص وك اإلسالمية

  78,824     -   1,220   77,604  وحاملي الص وك ما األرباح حصة املودعين
 

ل  يت  اكعترا  ب   مخصصات لالنخفا  في القيمة مقابل املوجودات التمويـلية واكستثمارية اإلسالمية املقدمة إلى أطرا  ذات  )هـ(

 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةالموعة خالل فترة املصدرة لصالح أطرا  ذات عالقة باملج اكلتزامات والتعهدات الطارئةعالقة أو 

 : ك ش يء(.2018 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةال)فترة  2019
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         )تتمة(املعامالت م  األطرا  ذات العالقة  .22

 : 2018و 2019 يونيو  30في  املنتهية أشهر  ستةال ظفي اإلدارة لد  البنك خالل فترةة إلى كبار مو طلوبفيما يلي التعويضات املدفوعة / امل )و(
 

 غير مدققة  غير مدققة  

 2018 يونيو  30 2019 يونيو  30 

 ألي دره  ألي دره  

  38,144  42,296 رواتب وامتيازات أخر  

 488 1,227 هاية الخدمةتعويضات ن

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية          .23

 بصورة متكررة قاسة بالقيمة العادلةاملالقيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة  23-1

 
ً
 قيمة العادلة:لل لتدرج تسلسليلخص الجدول املبين أدنا  القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة وفقا

 

     )غير مدققة(  2019 يونيو  30

 اإلجمالي 3املستو   2املستو   1املستو   

 ألي دره  ألي دره  ألي دره  ألي دره  
     

      الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة ما خالل ا مدرجةاستثمارات 

  658,501    -    -  658,501 أدوات حقوق ملكية مدرجة 

  938,568  938,568    -    - حقوق ملكية وصناديق غير مدرجة  أدوات
     

     موجودات أخر  

 736,350    - 736,350    - مشتقةموجودات إسالمية 

 2,333,419 938,568 736,350 658,501 املقاسة بالقيمة العادلةإجمالي املوجودات املالية 
     

 

     مطلوبات أخر  

 496,270 208,684 287,586 - أخر  و  مية مشتقةإسال  مطلوبات
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  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات املالية  .23

  )تتمة(بصورة متكررة  سة بالقيمة العادلةقااملالقيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة  23-1
 

     )مدققة(  2018ديسمرر  31

 اإلجمالي 3املستو   2املستو   1املستو   

 ألي دره  ألي دره  ألي دره  ألي دره  
     

      الدخل الشامل األخر استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة ما خالل 

 717,707    -    - 717,707 أدوات حقوق ملكية مدرجة 

 970,117 970,117    -    - أدوات حقوق ملكية وصناديق غير مدرجة 
     

     موجودات أخر  

 515,502    - 515,502    - مشتقةموجودات إسالمية 

 2,203,326 970,117 515,502 717,707 املقاسة بالقيمة العادلةإجمالي املوجودات املالية 
     

 657,399 204,935 452,464 - أخر  و  مية مشتقةإسال  مطلوبات
 

 . 2018ديسمرر  31والسنة املنتهية في  2019 يونيو  30خالل الفترة املنتهية في  3و 2و 1ل  تكا هناك تحويالت بين املستويات 
 

 . ل األخرالشامالدخل للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة ما خالل  3مطابقة قيا  القيمة العادلة للمستو   23-2

 مدققة غير مدققة   

 2018 ديسمرر  31 2019 يونيو  30  

 ألي دره  ألي دره   

 1,001,251 970,117  يناير 1الرصيـد في 

 (38,889) (38,270)   الدخل الشامل األخر الخسائر في 

 7.755    -   مضا  خالل السنة

 - 6,721  تسويات وتحركات أخر  خالل الفترة / السنة

 970,117 938,568  صيد في نهاية الفترة الر 
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 معدل كفاية رأ  املال      .24

 مدققة  غير مدققة  

 2018 ديسمرر  31 2019 يونيو  30 

 ألي دره  ألي دره  
   

   املال  قاعدة رأ 

 21,815,694  24,102,996 الشق األول ما حقوق األسه  العادية

 6,978,700 6,427,750 الشق األول ما رأ  املال اإلضافي
   

 28,794,394  30,530,746 الشق األول ما رأ  املال 

 2,021,725 2,125,057 الشق الثاني ما رأ  املال 

 30,816,119 32,655,803 إجمالي قاعدة رأ  املال 
   

   املوجودات املرجبة باملخاطر 

  161,737,978  170,004,564 مخاطر اكئتمان 

  1,520,866  2,044,194 مخاطر السوق 

  13,266,610 14,202,287 املخاطر التشغيلية 

 176,525,454 186,251,045 إجمالي املوجودات املرجبة باملخاطر 
   

    معدكت كفاية رأ  املال

 ٪12.4 ٪12.9 معدل الشق األول ما رأسمال حقوق األسه  العادية
   

 ٪16.3 ٪16.4 معدل الشق األول ما رأسمال 
   

 ٪17.5 ٪17.5 إجمالي معدل رأ  املال
 

 وقواعد وقوانين مصر  اإلمارات العربية املتـحدة املركز . 3يرتكز احتساب معدل كفاية رأ  املال على بازل 
 

 يعات األرباح           توز  .25

قائ  دره  ل ل سه   0.35على توزي  أرباح نقدية بواق   2019 مار  6بتاري   الجمعية العمومية السنوية املنعقدةخالل وافق املساهمون 

 .2018ديسمرر  31مليون دره  للسنة املنتهية في  6/2.301حيأ بلغت توزيعات األرباح 
 

 

 موسميـة النتائج .26

 2019 يونيو  30في  املنتهية أشهر  ستةالاملوحد لفترة  سجيل أ  إيرادات ذات طبيعة موسمية في بيان األرباح أو الخسائر املرحلي املوجز ل  يت  ت

 .2018 يونيو  30و 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

 التابعة           الشركات  .27

 فيما يلي البصص الهامة التي تمتلكها املجموعة بش ل مباشر أو غير مباشر في الشركات التابعة:   (أ)

 
 الت سيس والعمليات بلد الرئيس ي النشاط التابعة اس  الشركة

 وحقوق التصويت التي امللكيـة نسبة وحصص

 تحتفظ هها املجموعة

 2018ديسمرر  31 2019 يونيو  30    

      

 ٪100. 0 ٪100. 0 باكستان مصرفية  خدمات املبدود باكستان اإلسالمي دبي بنك  .1

 ٪92. 0 ٪92. 0 اإلمارات العربية املتحدة 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 ةالوساط خدمات ذ.م.م املالية اإلسـالمية للخدمات شركة دبي  .4

 ٪44. 9 ٪44. 9 اإلمارات العربية املتحدة التطوير العقار   شركة ديار للتطوير العقار  ش.م.ع   .5

 ٪60. 0 ٪60. 0 اإلمارات العربية املتحدة مالية وقانونية استشارات م.م.املالية ذ لالستشارات الشريعة دار  .6

 ٪99. 5 ٪99. 5 اإلمارات العربية املتحدة عمالية خدمات م.م.ذ للخدمات التنمية شركة  .7

 ٪100. 0 ٪100. 0 مصر التطوير العقار   العقارية البديأ التطوير  .8

 ٪100. 0 ٪100. 0 مصر التطوير العقار   العقار   لالستثمار البديأ التعمير  .9

 ٪100. 0 ٪100. 0 مصر التطوير العقار   العقار   لالستثمار البديثة التنمية  .10

 ٪99. 0 ٪99. 0 اإلمارات العربية املتحدة إدارة العقارات شركة نسيج لخدمات إدارة العقارات  .11

 ٪99. 5 ٪99. 5 اإلمارات العربية املتحدة طباعة م.م.ذ اإلسالمي دبي بنك مطبعة  .12

 ٪100. 0 ٪100. 0 اإلمارات العربية املتحدة اكستثمار  اإلسالمي لالستثمار العقار  املبدود  .13

 ٪100. 0 ٪100. 0 اإلمارات العربية املتحدة تجارة السيارات  مركز دبي التجار  اإلسالمي ذ.م.م  .14

 ٪100. 0 ٪100. 0 اإلمارات العربية املتحدة التطوير العقار   شركة مدينة بدر للعقارات ذ.م.م  .15
 

 ما ملصلبته البنك هها يحتفظ 12و 11و 7و 4املنشآت  في املتبقية فنن حقوق امللكية أعال ، املبينة امللكية املسجلة إلى حصص باإلضافة )ب(  

 إسمية. ترتيبات خالل
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  ستةاللفترة 
 

             )تتمة(الشركات التابعة  .27

التالية إلدارة معامالت محددة تتضما صناديق استثمارية، وما املتوق  إغالق تلك  األغرا  الخاصة ت  ت سيس املنشآت ذات )ج(

 املنشآت فور إنجاز املعامالت ذات الصلة. 
 

 الرئيس ي النشاط ذات الغر  الخاص اس  املنش ة 

 الت سيس  بلد

 امللكيـة وحقوق التصويت حصص والعمليات

 2018 ديسمرر  31 2019 يونيو  30    

 ٪100. 0 ٪100. 0 لوكسمبورج اكستثمار  هولدانفست لالستثمار العقار    .16

 ٪100. 0 ٪100. 0 فرنسا اكستثمار  فرنسا اكستثمار العقار  سا   .17

 ٪100. 0 ٪100. 0 فرنسا اكستثمار  ا  آ  آر ال باربانيرز  .18

 ٪100. 0 ٪100. 0 فرنسا اكستثمار  ا  س ي آ  لو سيفايا   .19

 ٪100. 0 ٪100. 0 فرنسا اكستثمار  ل استيت سا فيند  ري  .20

21.  

بي ا  ا  آر اينودزفانغيستي بيتايلونجسفيرفالتونغ جي ام 

 ٪100. 0 ٪100. 0 النمسا اكستثمار  بي اتش

 ٪100. 0 ٪100. 0 املانيا اكستثمار  األملانية اإلسالمية القابضة جي ام بي اتش  .22

 ٪100. 0 ٪100. 0 املانيا ار اكستثم رايا لوجيستكس جي ام بي اتش  .23

 ٪100. 0 ٪100. 0 هولندا اكستثمار  جي القابضة بي في  .24

 ٪100. 0 ٪100. 0 اإلمارات العربية املتحدة اكستثمار  .م.م.ذ منطقة حرة التجار   للتمويل اإلسالمي  .25

 ٪100. 0 ٪100. 0 اإلمارات العربية املتحدة اكستثمار  م.م.ذ ح م أتالنتيك جلي  .26

 ٪100. 0 ٪100. 0 اإلمارات العربية املتحدة اكستثمار  .م.م.للشبا منطقة حرة ذ اإلسالمية أوشانيك شركة  .27

 ٪40. 0 ٪40. 0 األردن  اكستثمار  شركة الشرق األوسط لل ابالت املتخصصة   .28

 ٪100. 0 ٪100. 0 اإلمارات العربية املتحدة اكستثمار  ليفانت ون انفستمنت ليمتد  .29

 ٪100. 0 ٪100. 0 كايمان جزر  اكستثمار  ليمتد بيترا  .30

 ٪99. 0 ٪99. 0 اإلمارات العربية املتحدة اكستثمار  م.م.ذ لالستثمار سقيا شركة  .31

 ٪99. 0 ٪99. 0 اإلمارات العربية املتحدة اكستثمار  م..م.ذ لالستثمار نايل بلو شركة  .32

 ٪100. 0 ٪100. 0 جزر كايمان اكستثمار  د  آ  بي ا  إم ليمتد  .33

 ٪100. 0 ٪100. 0 جزر كايمان اكستثمار األمين   .34
 

يحتفظ هها البنك ملصلبته ما خالل  32و  31املنش تين  املتبقية باإلضافة إلى حصص امللكية املسجلة املبينة أعال ، فنن حقوق امللكية )د(

 ترتيبات اسمية.
 

 معلومات املقارنة              .28

املقارنة الواردة في بيان األرباح أو الخسائر املرحلي املوجز املوحد واإليضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة  ت  تعديل بعض أرقام

 املوحدة لتتوافق م  العر  البالي.
 

 اعتماد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة              .29

 .2019 يوليو  16ية املوجزة املوحدة ما قبل مجلس اإلدارة وت  التصريح بنصدارها بتاري  ت  اعتماد ه   املعلومات املالية املرحل
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