بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
تقرير املراجعة واملعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021

بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
تقريراملراجعة واملعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
صفحات
تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

1

بيان املركز املالي املرحلي املوجز املوحد

2

بيان الربح أو الخسارة املرحلي املوجز املوحد

3

بيان الدخـل الشامل املرحلي املوجز املوحد

4

بيان التغيرات في حقوق امللكية املرحلي املوجز املوحد

5

بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز املوحد

6

إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

38 - 7

د ل ت آند توش )ال ق اﻷوسط(
بنا ة  ،٣الطابق ٦
إعمار سك ر
داون تاون د
ص.ب٤٢٥٤ :
د
اﻹمارات الع ة المتحدة
هاتف+٩٧١ (٠) ٤ ٣٧٦ ٨٨٨٨ :
فا س+٩٧١ (٠) ٤ ٣٧٦ ٨٨٩٩ :

www.deloitte.com

السادة أعضاء مجلس اﻹدارة ا
بنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع.
دي
اﻹمارات العر ية اﳌتحدة

من

تقرر حول مراجعة اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية

مقدمـة

قمنا بمراجعة بيان اﳌركز اﳌا اﳌوجز اﳌوحد اﳌرفق لبنك د ي اﻹسﻼمي ش .م .ع ،.د ي ،اﻹمارات العرية اﳌتحدة )" البنك "( والشر ات التا عة له
)مشار إل ا م ًعا ب ـ "ا موعة"( كما  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ل من بيان الدخل اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد ،و يان الدخل الشامل اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد ،و يان
التغ ات حقوق اﳌلكية اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد و يان التدفقات النقدية اﳌرح اﳌوجز اﳌوحد لف ة الستة أش ر اﳌن ية بذلك التار خ .إن اﻹدارة مسؤولة
ً
عن إعداد ذه اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية وعرض ا وفقا للمعيار ا اس الدو رقم " :٣٤التقار ر اﳌالية اﳌرحلية" .إن مسؤولي نا إبداء إست تاج حول
ً
ذه اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية إس نادا إ مراجعتنا.

نطاق اﳌراجعـة

ً
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدو حول عمليات اﳌراجعة رقم " ،٢٤١٠مراجعة اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية ال يجر ا مدقق ا سابات اﳌستقل
للم شأة" .تتضمن مراجعة اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية القيام بإجراء اﻹستفسارات ،ش ل رئ من اﻷ اص اﳌسؤول ن عن اﻷمور اﳌالية وا اس ية،
ً
ً
و تباع إجراءات تحليلية و جراءات مراجعة أخرى .إن نطاق اﳌراجعة أقـل جو ر ا من نطاق القيام بالتدقيق وفقا للمعاي الدوليـة للتدقيق ،و التا  ،فإ ا
ﻻ تمكننا من ا صول ع تأكيد حول جميع اﻷمور ال امـة ال يمكن أن ي ي ا التدقيق .لذا ،فإننا ﻻ نبدي رأي تدقيق شأ ا.

اﻹست تـاج

ً
ً
إس نادا إ مراجعتنا ،لم ي ب ن لنا ما يدعونا إ اﻹعتقاد بأن اﳌعلومات اﳌالية اﳌرحلية اﳌرفقة لم يتم إعداد ا ،من جميع النوا ا و ر ة ،وفقا للمعيار
ا اس الدو رقم  " : ٣٤التقار ر اﳌالية اﳌرحلية".
ديلو ت آند توش )الشرق اﻷوسط(

مو الرم
رقم القيد ٨٧٢
دي
اﻹمارات العرية اﳌتحدة
 ٢٧يوليو ٢٠٢١
السادة أك أحمد ) ،(١١٤١سي تيا ور ي ) ،(٩٩٥جورج نجم ) ،(٨٠٩محمد جﻼد ) ،(١١٦٤محمد خم س التح ) ،(٧١٧مو الرم ) ،(٨٧٢معتصم مو
) ،(٧٠١سم مدبك ) (٣٨٦مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي ا سابات بوزارة اﻻقتصاد ،دولة اﻹمارات العرية اﳌتـحدة.

)(١

الدجا ي ) ،(٧٢٦عباده محمد وليد القوت )  ،(١٠٥٦راما بادمانا ا أشارا

بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
بيان الربح أو الخسارة املرحلي املوجزاملوحد (غيرمدقق)

لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
فترة الثالثة أشهراملنتهية في
 30يونيو

إيضاح

2021
ألف درهــم

2020
ألف درهــم

فترة الستة أشهراملنتهية في
 30يونيو
2021
ألف درهــم

2020
ألف درهــم

صافي اإليرادات
اإليرادات من املعامالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية
اإليرادات من االستثمارات األخرى املقاسة بالقيمة العادلة ،صافي
اإليرادات من العقارات املحتفظ بها للتطوير والبيع ،صافي
اإليرادات من العقارات االستثمارية
حصة (الخسارة)  /الربح من شركات زميلة وائتالفات مشتركة
إيرادات أخرى

2,223,263
410,355
12,319
26,996
32,300
103,470
186,004

2,619,671
459,853
22,891
7,113
11,848
()806
144,280

4,448,273
835,542
13,174
52,044
55,011
96,144
341,569

5,536,598
873,287
44,165
30,302
33,996
()1,058
306,798

إجمالي اإليرادات
ناقصا :حصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح

2,994,707
()592,223

3,264,850
()972,595

5,841,757
()1,213,672

6,824,088
()2,100,777

صافي اإليرادات

2,402,484

2,292,255

4,628,085

4,723,311

املصروفات التشغيلية
مصروفات املوظفين
املصروفات العمومية واإلدارية
استهالك عقارات استثمارية
استهالك ممتلكات ومعدات

()389,960
()198,149
()14,672
()31,518

()369,707
()212,675
()15,931
()33,464

()715,590
()435,992
()30,614
()63,822

()927,257
()447,209
()26,745
()69,309

إجمالي املصروفات التشغيلية

()634,299

()631,777

()1,246,018

()1,470,520

صافي اإليرادات التشغيلية قبل صافي خسائرانخفاض القيمة
مصاريف انخفاض القيمة ،صافي
الربح من صفقة شراء

1,768,185
()747,005
-

1,660,478
()636,716
-

3,382,067
()1,498,268
-

3,252,791
()2,119,627
1,014,654

الربح للفترة قبل مصروفات ضريبة الدخل
مصروفات ضريبة الدخل

1,021,180
()10,633

1,023,762
()16,457

1,883,799
()20,222

2,147,818
()29,949

صافي أرباح الفترة

1,010,547

1,007,305

1,863,577

2,117,869

19
30

عائـد إلى:
مالكي البنك
الحصص غير املسيطرة

1,007,753
2,794

1,009,040
()1,735

1,853,715
9,862

2,120,590
()2,721

صافي الربـح للفترة

1,010,547

1,007,305

1,863,577

2,117,869

0.12

0.13

0.21

0.26

ربحية السهم األساسية واملخفضة (درهم لكل سهم)

20

تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحة  7إلى  38جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.

()3

بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
بيان الدخل الشامل اآلخراملرحلي املوجزاملوحد (غيرمدقق)

لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
فترة الثالثة أشهراملنتهية في
 30يونيو

صافي الربح للفترة

فترة الستة أشهراملنتهية في
 30يونيو

2021
ألف درهــم

2020
ألف درهــم

2021
ألف درهــم

2020
ألف درهــم

1,010,547

1,007,305

1,863,577

2,117,869

بنود الدخل ( /الخسائر) الشاملة األخرى
البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقا إلى األرباح أو الخسائر:
ربح ( /خس ـ ـ ـ ــارة) القيمة العادلة السـ ـ ـ ــتثمارات أخرى م ـ ـ ـ ــجلة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،صافي

9,809

738

75,755

()63,084

البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقا إلى األرباح أو الخسائر:
فروق أسعار الصرف الناتجة من تحويل العمليات الخارجية ،صافي

()106,859
()1,664

34,161
27,584

()92,009
7,495

()116,831
()47,466

الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى للفترة

()98,714

62,483

()8,759

()227,381

إجمالي الدخل الشامل للفترة

911,833

1,069,788

1,854,818

1,890,488

ربح ( /خسارة) القيمة العادلة الستثمارات الصكوك

عائد إلى:
مالكي البنك
الحصص غير املسيطرة

909,110
2,723

1,072,347
()2,559

1,845,158
9,660

1,897,194
()6,706

911,833

1,069,788

1,854,818

1,890,488

إجمالي الدخل الشامل للفترة

تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحة  7إلى  38جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.

()4

بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
بيان التغيرات في حقوق امللكية املرحلي املوجزاملوجز(غيرمدقق)
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
 -------------------------------------------------حقوق امللكية املنسوبة إلى مالكي البنك -----------------------------------------------------------احتياطيات أخرى
احتياطي صرف
احتياطي القيمة
صكوك الشق
األول
األرباح املحتجزة
العمالت
العادلة لالستثمارات
وأسهم خزينة
رأس املال
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الحصص غير
املسيطرة
ألف درهم

إجمالي حقوق
امللكية
ألف درهم

الخسائر الشاملة األخرى للفترة

6,589,585
-

6,427,750
-

11,112,963
-

()1,174,698
()106,565

()1,094,745
()116,831

10,131,960
2,120,590
-

31,992,815
2,120,590
()223,396

2,739,256
()2,721
()3,985

34,732,071
2,117,869
()227,381

إجمالي (الخسائر)  /الدخل الشامل للفترة

-

-

-

()106,565

()116,831

2,120,590

1,897,194

()6,706

1,890,488

651,159
-

1,836,500
-

2,923,705
()252,000
-

-

-

()2,529,489
()128
()267,440
()188
252,000
()175

()2,529,489
()128
3,574,864
1,836,500
()267,440
()188
()175

()6,707

()2,529,489
()128
3,574,864
1,836,500
()267,440
()188
()6,882

الرصيد في  30يونيو 2020

7,240,744

8,264,250

13,784,668

()1,281,263

()1,211,576

9,707,130

36,503,953

2,725,843

39,229,796

الرصيد في  1يناير2021
صافي الربح للفترة
الربح ( /الخسارة)الشاملة األخرى للفترة

7,240,744
-

11,937,250
-

13,784,668
-

()1,102,451
83,452

()1,176,707
()92,009

9,859,636
1,853,715
-

40,543,140
1,853,715
()8,557

2,587,235
9,862
()202

43,130,375
1,863,577
()8,759

إجمالي الربح الشامل للفترة

-

-

-

83,452

()92,009

1,853,715

1,845,158

9,660

1,854,818

-

1,836,500
()5,509,500
-

-

-

-

()1,445,422
13,896
()352,378
()2,547
()1,000

()1,445,422
13,896
1,836,500
()5,509,500
()352,378
()2,547
()1,000

()1,398

()1,445,422
13,896
1,836,500
()5,509,500
()352,378
()2,547
()2,398

7,240,744

8,264,250

13,784,668

()1,018,999

()1,268,716

9,925,900

36,927,847

2,595,497

39,523,344

الرصيد في  1يناير2020
صافي الربح ( /الخسارة) للفترة

املعامالت مع املالكين امل جلة مباشرة ضمن حقوق امللكية
توزيعات األرباح (إيضاح )26
الزكاة
إصدار أسهم
إضافة أسهم من الشق األول عند االستحواذ على أعمال تجارية (إيضاح )29
توزيع أرباح صكوك من الشق األول
تكاليف إصدار صكوك من الشق األول
االحتياطي التنظيمي ملخاطر االئتمان
أخرى

املعامالت مع املالكين امل جلة مباشرة ضمن حقوق امللكية
توزيعات األرباح (إيضاح )27
تعديالت الزكاة
إصدار صكوك من الشق األول
استرداد صكوك من الشق األول
توزيعات أرباح صكوك من الشق األول
تكاليف إصدار صكوك من الشق األول
أخرى
الرصيد في  30يونيو 2021

تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحة  7إلى  38جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.
()5

بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجزاملوحد (غيرمدقق)

لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
لفترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو
2020
2021
(غير مدقق)
(غيرمدقق)
ألف درهــم
ألف دره ــم
األنشطة التشغيلية
أرباح الفترة قبل مصروفات ضريبة الدخل
تسويات لـ:
حصة الخسارة من الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة
إيرادات من عقارات
توزيعات االرباح
خسارة من استبعاد استمثارات أخرى
إعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ربح بيع استثمارات في صكوك اسالمية
ربح استبعاد استثمارات عقارية
إستهالك ممتلكات ومعدات
ربح من بيع ممتلكات ومعدات
استهالك عقارات استثمارية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إطفاء خصم الصكوك
تكلفة انخفاض القيمة ،صافي
ربح من صفقة الشراء

1,883,799

2,147,818

()96,144
()52,044
()13,174
()237,887
()9,564
63,822
()14,061
30,614
16,317
1,584
1,498,268
33,898

1,058
()30,302
()43,776
()389
()1
()149,430
69,309
()6,259
26,745
18,517
2,153
2,119,627
()1,014,654
37,207

3,105,428

3,177,623

النقص في الودائع واملرابحات الدولية املستحقة خالل فترة تزيد عن ستة أشهر
النقص ( /الزيادة) في املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
(النقص)  /الزيادة في الذمم املدينة واملوجودات األخرى
الزيادة في ودائع العمالء
(النقص)  /الزيادة في املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,157,326
()2,430,202
12,315,179
()6,447,062
()120,044

42,792
()21,173,320
893,031
7,219,960
10,176,697
()1,898,054

النقد الناتج من ( /املستخدم في) العمليات
تعويضات نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين

7,580,625
()7,666
()18,921

()1,561,271
()27,063
()24,975

صافي النقد الناتج من ( /املستخدم في) األنشطة التشغيلية

7,554,038

()1,613,309

()2,897,691
()68,592
()70,237
()134,938
203,415
84,640
()9,077
13,174
1,832

457,315
()154,373
()70,848
()65,837
80,598
()43,566
43,776
7,788

صافي النقد (املستخدم في)  /الناتج من األنشطة االستثمارية

()2,877,474

254,853

األنشطة التمويلية
إصدار أدوات تمويل صكوك
إعادة سداد أدوات تمويل صكوك
إصدار صكوك من الشق األول
استرداد صكوك من الشق األول
توزيع أرباح صكوك من الشق األول
تكاليف إصدار صكوك من الشق األول
توزيعات أرباح مدفوعة

3,673,000
()1,836,500
1,836,500
()5,509,500
()352,378
()2,547
()1,445,422

4,781,173
()4,407,568
()267,440
()188
()2,529,489

صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

()3,636,847

()2,423,512

صافي الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية الفترة
النقد وما يعادله من اندماج أعمال

1,039,717
33,883,760
-

()3,781,968
22,229,709
9,110,587

تأثير التغيرات في أسعار الصرف على رصيد النقد املحتفظ به بالعمالت األجنبية

6,781

()20,722

النقد وما يعادله في نهاية الفترة (اإليضاح )21

34,930,258

27,537,606

استهالك املوجودات غير امللموسة
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

النقص في الذمم الدائنة واملطلوبات األخرى

ضرائب مدفوعة
األنشطة االستثمارية
صافي الحركة في االستثمارات في صكوك إسالمية مقاسة بالتكلفة املطفأة
إضافات إلى االستثمارات العقارية
شراء ممتلكات ومعدات ،بالصافي
شراء عقارات محتفظ بها للبيع والتطوير
املتحصالت من استبعاد عقارات محتفظ بها للبيع والتطوير
املتحصالت من استبعاد االستثمارات العقارية
صافي الحركة في استثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
توزيعات األرباح املستلمة
صافي الحركة في استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحة  7إلى  38جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
 -1التأسيس واألنشطة الرئيسية
تأسس بنك دبي اإلسالمي (شركة مساهمة عامة) ("البنك") بموجب املرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ  29صفر  1395هجري،
املوافق  12مارس  1975بغرض تقديم الخدمات املصرفية والخدمات املتعلقة بها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية .تم الحقا ت جيله كشركة مساهمة عامة
بموجب قانون الشركات التجارية رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته) .لقد سرى العمل بالقانون االتحادي رقم  2لسنة  2015واملعدل بالقرار بقانون اتحادي رقم
 26لسنة  2020بشأن الشركات التجارية اعتبارا من  1يوليو  ،2015ليحل محل القانون االتحادي الحالي رقم  8لسنة .1984
تتضمن هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة أنشطة البنك والشركات التابعة له كما هو مبين في إيضاح  29من هذه املعلومات املالية املرحلية
املوجزة املوحدة (يشار إليها مجتمعة باسم "املجموعة").
تم إدراج البنك في سوق دبي املالي (رمز املؤشر.)"DIB" :
تقوم املجموعة بصورة رئيسية بتقديم الخدمات املصرفية للشركات واألفراد والخدمات املصرفية االستثمارية وتقوم بتنفيذ عملياتها من خالل فروعها املحلية
وشركاتها التابعة الخارجية .يتم بيان األنشطة الرئيسية لشركات املجموعة في اإليضاح ( 29أ) من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.
إن العنوان امل جل للمكتب الرئيس ي للبنك هو ص.ب  ،1080دبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
تطبيق املعاييرالدولية إلعداد التقاريراملالية الجديدة واملعدلة
2
املعاييرالدولية للتقاريراملالية الجديدة واملعدلة املطبقة بدون أي تأثيرجوهري على البيانات املالية املوجزة املوحدة
1-2
تم اعتماد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية ،والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير ،2021
في هذه البيانات املالية .لم يترتب على تطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة أي تأثير مادي على املبالغ املدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن
قد تؤثر على املحاسبة للمعامالت أو الترتيبات املستقبلية.
 تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9واملعيار املحاسبي الدولي رقم  39واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  7واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم
 4واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16املتعلق باملرحلة الثانية من إصالحات معدل الفائدة املعياري (راجع إيضاح .)31
تم تطبيق املعاييرالدولية للتقاريراملالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصداروغيرالسارية بعد
2-2
لم تقم املجموعة بعد باالعتماد املبكر للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يتم العمل بها بعد .إن اإلدارة
بصدد إجراء تقييم لتأثير املتطلبات الجديدة.
ّ
واملعدلة
املعاييرالدولية إلعداد التقاريراملالية الجديدة

سارية للفترات السنوية التي
تبدأ في أو بعد

تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  16املمتلكات واآلالت واملعدات املتعلقة باملتحصالت قبل االستخدام املقصود.

 1يناير 2022

تعديل على معيار املحاسبة الدولي  37املخصصات واملطلوبات الطارئة واملوجودات املحتملة املتعلقة بالعقود املرهقة.

 1يناير 2022

تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  :3عمليات دمج األعمال املتعلقة باإلشارة إلى اإلطار املفاهيمي

 1يناير 2022

التحسينات السنوية على املعيار الدولية إلعداد التقارير املالية 2020-2018

 1يناير 2022

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

1ينايـر 2023

تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم  1عرض البيانات املالية فيما يتعلق بتعريف األهمية الجوهرية

 1يناير 2022

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  17عقود التأمين

1ينايـر 2022

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

1ينايـر 2023

تعديل على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  10البيانات املالية املوحدة ومعيار املحاسبة الدولي رقم  28االستثمارات في تم إرجاء تاريخ السريان ألجل
غير مسمى
الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة فيما يتعلق بمعالجة بيع أو مساهمة املوجودات من املستثمرين
تتوقع اإلدارة اعتمــاد هــذه املعــايير والتفس ـ ـ ــيرات والتعــديالت الجــديــدة في البيــانــات املــاليــة للمجموعــة في فترة التطبيق األولي ،وأال يترتــب على اعتمــاد هــذه املعــايير
والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد أي تأثير جوهري على البيانات املالية للبنك في فترة التطبيق األولي.
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
 -3أسس اإلعداد
 1-3بيان االلتزام
يتم إعداد هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة وفقا للمعيار املحابس ي الدولي رقم " .34التقارير املالية املرحلية" الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة
الدولية واملتطلبات السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  2لعام "( 2015قانون الشركات اإلماراتي لعام  )"2015واملعدل بقرار بقانون
اتحادي رقم  26لسنة  2020والقرار بقانون اتحادي رقم ( )14لسنة .2018
ال تتضمن هذه املعلومات املالية املرحلية املوحدة املوجزة جميع املعلومات املطلوبة ملجموعة كاملة من البيانات املالية املوحدة للمعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية ويجب قراءتها باالقتران مع البيانات املالية املوحدة املدققة للمجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  .2020ومع ذلك ،يتم تضمين اإليضاحات التفسيرية
املختارة لتناول األحداث واملعامالت الجوهرية من أجل فهم التغيرات في املركز واألداء املالي للمجموعة منذ آخر بيانات مالية مدققة سنوية موحدة كما في
وللسنة املنتهية في  31ديسمبر .2020
 2-3إستخدام التقديرات واإلفتراضات
يتطلب إعداد هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية واملبالغ
امل جلة للموجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات .وقد يختلف املبلغ الفعلي عن هذه التقديرات.
عند إعداد هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة ،فإن األحكام الجوهرية التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة واملصادر
الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة هي نفس تلك املطبقة على البيانات املالية املوحدة املدققة كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر .2020
السياسات املحاسبية الهامة
-4
إن السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد هذه املعلومات املالية املوجزة املوحدة تتفق مع تلك املفصح عنها في البيانات املالية املوحدة املدققة كما في
وللسنة املنتهية 31.ديسمبر .2020
فيما يلي ملخص للسياسات املحاسبية الهامة املطبقة في إعداد هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة:
اندماج األعمال
1-4
يتم احتساب اندماج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ ،أي عندما يتم نقل السيطرة إلى املجموعة .يتم قياس املقابل املحول في
الحيازة بشكل عام بالقيمة العادلة ،وكذلك صافي املوجودات املحددة املستحوذ عليها .يتم اختبار أي شهرة تنشأ سنويا ملعرفة انخفاض قيمتها .يتم إثبات أي
ربح من صفقة الشراء في الربح أو الخسارة على الفور .يتم احتساب تكاليف املعاملة عند تكبدها ،باستثناء ما إذا كانت تتعلق بإصدار أدوات تمويل أو حقوق
ملكية إسالمية.
ال يشمل املقابل املحول املبالغ املتعلقة بتسوية العالقات املوجودة مسبقا .يتم االعتراف بهذه املبالغ بشكل عام في الربح أو الخسارة.
يتم قياس أي مقابل محتمل مستحق السداد بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء .إذا تم تصنيف املقابل املحتمل كحقوق ملكية ،فلن تتم إعادة قياسه ويتم
احتساب التسوية ضمن حقوق امللكية .بخالف ذلك ،يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل املحتمل في الربح أو الخسارة.
تصنيف وقياس األدوات املالية
2-4
 1-2-4االعتراف والقياس األولي
يتم االعتراف باملوجودات واملطلوبات املالية عندما تصبح شركة املجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم قياس املوجودات واملطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة .تكاليف املعامالت التي تعزى مباشرة إلى حيازة أو إصدار موجودات ومطلوبات مالية (بخالف
ُ
املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) تضاف إلى القيمة العادلة للموجودات املالية أو املطلوبات املالية أو تخصم
منها ،حسب االقتضاء ،عند االعتراف األولي .يتم االعتراف بتكاليف املعامالت املنسوبة مباشرة إلى شراء املوجودات املالية أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة املوحد.
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
-4
تصنيف وقياس األدوات املالية (تتمة)
2-4
 2-2-4تصنيف املـوجودات املالية
يتم الحقا قياس األرصدة لدى البنوك املركزية واملستحق من البنوك واملؤسسات املالية واملوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واالستثمارات في صكوك
إسالمية وبنود من الذمم املدينة واملوجودات األخرى التي ينطبق عليها الشروط التـالية بالتكلفة املطفأة ناقصا خسائر انخفاض القيمة واإليرادات املؤجلة ،إن
وجدت (باستثناء تلك املوجودات املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر أو الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف املبدئي):



أن تكون املوجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
أن ينتـج عن البـنود التعاقدية الخاصة باألداة ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقديـة تمثل فقط دفعات للمبلغ األصلي وأرباح على املبلغ األصلي قيد السداد.

يتم قياس كافة املوجودات املالية األخرى الحقا بالقيمة العادلة.
 3-2-4تقييم نموذج األعمال
تقوم املجموعة بإجراء تقييم ملوضوعية نموذج األعمال الذي يتم في إطاره االحتفاظ باألصل على مستوى املحفظة حيث يوضح ذلك بشكل أفضل الطريقة
التي يتم وفقا لها إدارة األعمال وتقديم املعلومات إلى اإلدارة .تتضمن املعلومات التي تم أخذها باالعتبار على ما يلي:





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
كيفية تعويض مديري األعمال – على سبيل املثال؛ ما إذا كانت التعويضات ترتكز على القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو التدفقات النقدية
التعاقدية التي تم تحصيلها.
مدى تكرار وقيمة وتوقيت املبيعات التي تعتبر من األمور الهامة التي يتم مراعاتها أثناء تقييم البنك.

يستند تقييم نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة بصورة معقولة دون األخذ بعين االعتبار ’أسوأ السيناريوهات‘ أو ’السيناريوهات الحرجة‘ .إذا تحققت
التدفقات النقدية بعد االعتراف املبدئي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للبنك ،ال يقوم البنك بتغيير تصنيف املوجودات املتبقية املحتفظ بها في نموذج
األعمال ،ولكن يتم إدراج تلك املعلومات عند املض ي قدما في تقييم املوجودات املالية املنشأة أو املشتراة حديثا.
إن املوجودات املالية املحتفظ بها للبيع أو إلدارتها والتي ُيقيم أداؤها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
حيث أنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية كما لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لبيع املوجودات املالية.
 4-2-4تقييم خصائص التدفق النقدي
تتضمن خصائص التدفق النقدي التعاقدي تقييم السمات التعاقدية ألداة ما لتحديد ما إذا قد ينتج عنها تدفقات نقدية تتوافق مع الترتيب التمويلي األساس ي.
تتوافق التدفقات النقدية التعاقدية مع ترتيب التمويل األساس ي في حال كانت تمثل التدفقات النقدية املتعلقة فقط بدفعات املبلغ األصلي والربح على املبلغ
األصلي القائم.
ألغراض هذا التقييمُ ،يعرف "املبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل املالي عند االعتراف املبدئي ،في حين ُيعرف "الربح" على أنه املقابل للقيمة الزمنية
للمال واملخاطر االئتمانية املتعلقة باملبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية محددة ومقابل التكاليف ومخاطر التمويل األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة
والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة إلى هامش معدل الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات املبلغ األصلي والربح ،يأخذ البنك باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة .ويتضمن ذلك
تقييم ما إذا كان األصل املالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األصل بهذا الشرط.
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يتم تقييم املوجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير.
يقوم البنك بتطبيق منهجية ترتكز على ثالث مراحل لقياس مخصص خسائر االئتمان باستخدام منهجية خسائر االئتمان املتوقعة وفقا ملتطلبات املعيار
الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ،9وذلك للفئات التالية من األدوات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة:
 املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي تمثل أدوات مالية واستثمارات في صكوك؛
 أدوات مصدرة خارج امليزانية العمومية؛
 عقود ضمانات مالية مصدرة؛
 املستحق من بنوك ومؤسسات مالية؛
 األرصدة لدى املصارف املركزية؛ و
 موجودات مالية أخرى.
تنتقل املوجودات املالية عبر ثالث مراحل استنادا إلى التغير في مخاطر االئتمان منذ االعتراف املبدئي.
ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة من استثمارات األسهم.
نموذج انخفاض قيمة خسائراالئتمان املتوقعة
يشمل نموذج خسائر االئتمان املتوقعة منهج يتكون من ثالث مراحل يرتكز على التغير في الجودة االئتمانية للموجودات املالية منذ االعتراف املبدئي .تعكس
خسائر االئتمان املتوقعة القيمة الحالية للعجز في النقد املتعلق بحاالت التعثر عن السداد إما ( )1على مدى فترة االثنى عشر شهرا التالية أو ( )2على مدى
العمر املتوقع لألداة املالية بناء على التراجع االئتماني من البداية.






طبقا للمرحلة  – 1في حالة عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف املبدئي ،سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان املتوقعة ملدة
 12شهرا .يتم احتساب خسائر االئتمان املتوقعة ملدة  12شهر بأنها الجزء من خسائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر األداة املالية التي تمثل خسائر
االئتمان املتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر ألداة مالية املحتملة خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير .يقوم البنك باحتساب مخصص خسائر االئتمان
املتوقعة ملدة  12شهرا استنادا إلى توقع حدوث تعثر خالل فترة االثنى عشر شهرا التي تلي تاريخ التقرير .يتم تطبيق احتماليات التعثر املتوقع خالل 12
شهرا على التنبؤ بالتعرض عند التعثر ويتم ضربها في الخسارة املحتملة عند التعثر ويتم تخفضيها بمعدل الربح الفعلي األصلي التقريبي.
طبقا للمرحلة  – 2في حالة وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف املبدئي ولكن ال تعتبر األدوات املالية قد تعرضت النخفاض ائتماني،
سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان املتوقعة بناء على املدة املرجحة الحتمالية التعرض للتعثر .يتم تقدير احتمالية التعثر والخسارة املحتملة
عند التعثر على مدى عمر األداة ويتم تخفيض العجز النقدي املتوقع بمعدل الربح الفعلي األصلي التقريبي.
بموجب املرحلة  – 3في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير ،سوف يتم تصنيف هذه األدوات املالية كأدوات تعرضت
النخفاض ائتماني وسوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر املوجودات املالية بافتراض أن نسبة احتمالية التعثر هي .٪100

عند تقدير خسائر االئتمان املتوقعة لاللتزامات غير امل حوبة ،يقوم البنك بتقدير الجزء املتوقع من االلتزام التي سيتم سحبه على مدى عمره املتوقع .وبذلك
تستند خسائر االئتمان املتوقعة إلى القيمة الحالية للعجز املتوقع في التدفقات النقدية في حالة سحب التمويل .يتم تخفيض العجز النقدي املتوقع بمعدل
الربح الفعلي املتوقع التقريبي على التمويل.
يتم قياس التزام البنك بموجب كل ضمان باملبلغ املعترف به مبدئيا ناقصا اإلطفاء املتراكم املعترف به ضمن بيان الدخل ،أو مخصص خسائر االئتمان املتوقعة،
أيهما أعلى .ولهذا الغرض ،يقوم البنك بتقدير خسائر االئتمان املتوقعة استنادا إلى القيمة الحالية للمدفوعات املتوقعة لتعويض حامل الضمان عن خسائر
االئتمان التي يتكبدها .يتم تخفيض العجز بمعدل الخصم املعدل في ضوء املخاطر املناسب للتعرض.
ّ
ومدعمة بأدلة للظروف االقتصادية املستقبلية عند تحديد
يمثل نموذج خسائر االئتمان املتوقعة نظرة مستقبلية ويقتض ي االستناد إلى توقعات معقولة
الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان املتوقعة.
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جائحة كوفيد  19والخسارة االئتمانية املتوقعة
يواصل تفش ي فيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19في العالم في أوائل عام  2020في التأثير على الحياة العادية وبيئة األعمال التجارية بطرق شتى ،كما ألقى
بظالله على االقتصاد العاملي والنظم البنكية بشكل كبير ،سواء من منظور األعمال واملحاسبة وإعداد التقارير .وقد اتخذت الحكومات والبنوك في العديد من
البلدان تدابير استثنائية للتخفيف من التأثيرات املالية واالقتصادية لـجائحة كوفيد  .19وتشمل تدابير الدعم مجموعة من إيقاف عمليات السداد اختياريا
للعمالء ،ودعم السيولة وتخفيف رأس املال من قبل الجهات الرقابية.
استعرضت املجموعة الظروف والبيئة االستثنائية التي نجمت عن جائحة كوفيد  ،19جنبا إلى جنب مع اإلجراءات التي يوفرها البنك املركزي لدولة اإلمارات
العربية املتحدة بموجب خطة الدعم االقتصادي املستهدف لتحديد متطلبات الخسائر االئتمانية املتوقعة كما في تاريخ التقرير ،حسب االقتضاء .وقد قامت
املجموعة بمراجعة أيضا املبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية في  27مارس  2020ولجنة بازل الصادرة في  4أبريل  2020بشأن
تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة.
ووفقا إلرشادات لجنة بازل ،يجب أن تأخذ البنوك في الحسبان إجراءات الدعم الطارئة عند حساب الخسائر االئتمانية املتوقعة .كما وافقت على تعديالت
على الترتيبات االنتقالية ملعاملة رأس املال التنظيمي للخسائر االئتمانية املتوقعة.
قياس خسائراالئتمان املتوقعة
يحتسب البنك خسائر االئتمان املتوقعة استنادا إلى سيناريوهات قائمة على االحتمالية لقياس العجز النقدي املتوقع املخفض بمعدل الربح الفعلي التقريبي.
يتمثل العجز النقدي في الفرق بين التدفقات النقدية املستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك الحصول عليها .يراعي املعيار الدولي
إلعداد التقارير املالية رقم  9احتساب خسائر االئتمان املتوقعة على أنها حاصل ضرب احتمالية التعثر والخسارة املحتملة عند التعثر والتعرض عند التعثر.
قام البنك بوضع منهجيات ونماذج مع األخذ بعين االعتبار الحجم النسبي للمحافظ ونوعيتها ودرجة تعقيدها.
تستند هذه املعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخليا وغيرها من البيانات اإلحصائية وتخضع للتعديل لتوضيح املعلومات االستشرافية.
فيما يلي تفاصيل هذه املعايير/املدخالت اإلحصائية:



احتمالية التعثر – تتمثل في تقدير احتمالية على مدى فترة زمنية معينة؛
التعرض عند التعثر – يتمثل في تقدير التعرض للتعثر في تاريخ مستقبلي مع اعتبار التغيرات املتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير؛ و

الخسارة املحتملة عند التعثر – يتمثل في تقدير الخسارة املترتبة على حدوث حالة تعثر في وقت معين .يستند التعرض عند التعثر إلى الفرق بين التدفقات
النقدية التعاقدية املستحقة والتدفقات النقدية التي كان يتوقع املقرض الحصول عليها (والتدفقات النقدية املتوقعة عموما في حالة حسابات املرحلة  ،)3بما
في ذلك التدفقات النقدية من مصادرة الضمان .يتم عادة التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض عند التعثر.
العوامل االقتصادية العامة واملعلومات االستشر افية والسيناريوهات املتعددة
يتطلب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  9ت قدير عادل ومرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتمالية من خالل تقييم نطاق النتائج املحتملة الذي
يتضمن التنبؤات الخاصة بالظروف االقتصادية املستقبلية.
عند تقدير خسائر االئتمان املتوقعة ،يأخذ البنك باالعتبار ثالثة سيناريوهات (سيناريو أساس ي ،سيناريو إيجابي ،سيناريو سلبي) بمعدالت أوزان ترجيح نسبتها
 %40و  %30و  %30على التوالي .يرتبط كل سيناريو منها بالدرجات املختلفة الحتمالية التعثر .تتضمن أيضا عملية تقييم السيناريوهات املتعددة احتمالية
تحصيل التمويالت املتعثرة ،بما في ذلك احتمالية سداد التمويالت باإلضافة إلى قيمة الضمان أو املبلغ الذي سوف يتم الحصول عليه مقابل بيع األصل.
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العوامل االقتصادية العامة واملعلومات االستشر افية والسيناريوهات املتعددة (تتمة)
يعتمد البنك في نماذج خسائر االئتمان املتوقعة على معلومات استشرافية واسعة النطاق كمدخالت اقتصادية مثل:
 أسعار العقارات  -أبو ظبي ودبي
 عرض النقود
 سعر الصرف الفعال  -املؤشر الحقيقي
 التمويالت الحكومية العامة  -اإلنفاق
 أسعار السلع
 الرقم القياس ي ألسعار املستهلك
 الحسابات القومية  -تعويضات العاملين
 الحسابات القومية  -االستيراد الفعلي للسلع والخدمات
يجب إدراج العوامل االقتصادية العامة واملعلومات االستشرافية ضمن عملية قياس خسائر االئتمان املتوقعة وتحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في
مخاطر االئتمان منذ تقديم االئتمان .يجب أن توضح عملية قياس خسائر االئتمان املتوقعة في كل فترة تقرير معلومات مناسبة ومدعمة بأدلة في تاريخ التقرير
حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات املتعلقة بالظروف االقتصادية املستقبلية .إن املدخالت والنماذج املستخدمة الحتساب خسائر االئتمان
املتوقعة قد ال ترصد دائما جميع سمات السوق في تاريخ البيانات املالية .لبيان تلك السمات ،يتم أحيانا إجراء تعديالت نوعية أو تسويات باعتبارها تعديالت
مؤقتة عندما تكون تلك الفروقات جوهرية إلى حد بعيد.
تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطراالئتمان
يتم إجراء تقييم للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي .من أجل تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل املالي زادت بصورة جوهرية منذ
بداية نشأة األصل املالي ،يقوم البنك بمقارنة بمخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر املتوقع لألصل املالي في تاريخ التقرير بمخاطر التعثر عند بداية نشأة
األصل املالي باستخدام مؤشرات املخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات إدارة املخاطر املتبعة حاليا من قبل البنك .سوف يتم تقييم التغير في مخاطر
االئتمان في تاريخ كل تقرير وذلك لكل أصل يعتبر هام بصورة منفردة وعلى مستوى القطاعات بالنسبة لحاالت التعرض الفردي.
يتم تحويل مجموعة املوجودات من املرحلة  1إلى املرحلة  2عندما:
 تتغير احتمالية التعثر إلى درجة تتجاوز الحد املوضوع من البنك فيما يتعلق باالعتراف املبدئي؛
 تكون األداة متأخرة السداد ألكثر من  30يوما؛ و
ُ
 تعتبر مخاطر االئتمان املرتبطة باألداة مرتفعة استنادا إلى املعايير النوعية املوضوعة من قبل البنك.
تبقى األدوات املحولة إلى املرحلة  2من املرحلة  1في نفس املرحلة حتى تفي باملعايير املوضوعة على مدى فترة محددة طبقا لسياسة البنك.
ترتكز عملية التحويل من املرحلة  2إلى املرحلة  3على ما إذا كانت املوجودات املالية قد تعرضت النخفاض في التصنيف االئتماني في تاريخ التقرير.
الحكم االئتماني القائم على الخبرة
تتطلب منهجية البنك فيما يتعلق بتكوين مخصص خسائر االئتمان املتوقعة أن يقوم البنك باستخدام حكمه االئتماني القائم على الخبرة ليشمل التأثير املقدر
للعوامل التي لم يتم رصدها في نتائج نموذج خسائر االئتمان املتوقعة في جميع فترات التقارير.
أثناء قياس خسائر االئتمان املتوقعة ،يتعين على البنك أن يضع باعتباره أقص ى فترة تعاقدية يتعرض خاللها البنك ملخاطر االئتمان .كما يجب األخذ بعين
االعتبار جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة املتوقعة ،بما في ذلك خيارات السداد مقدما وخيارات التمديد والتجديد.
ال يزال تعريف التعثر الذي يتبعه البنك لتقييم االنخفاض في القيمة متطابق مع توجيهات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ،9دون اللجوء إلى
االفتراضات كما يتوافق مع املتطلبات التنظيمية .إن السياسة املتعلقة بشطب معامالت التمويل ظلت دون تغيير.
العمراملتوقع
عند قياس خسائر االئتمان املتوقعة ،يأخذ البنك باعتباره أقص ى فترة تعاقدية يتعرض خاللها البنك ملخاطر االئتمان .كما يجب األخذ بعين االعتبار جميع
الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة املتوقعة ،بما في ذلك خيارات السداد مقدما وخيارات التمديد والتجديد.
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تعريف التعثر
يعتبر البنك أن األصل املالي متعثر السداد عندما:
 يكون من غير املحتمل ،ألسباب مالية أو غير مالية ،أن يفي املتعامل بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه البنك دون لجوء البنك التخاذ إجراءات مثل
مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أو
َ
 يعجز املتعامل عن الوفاء بأي من التزاماته االئتمانية املادية تجاه البنك ملدة تزيد عن  90يوما.
عند تقييم ما إذا كان املتعامل تعثر عن السداد ،يأخذ البنك باالعتبار املؤشرات التالية:
( )1مؤشرات نوعية – مثل اإلخالل املادي بالتعهد؛
( )2مؤشرات كمية – مثل التأخر عن السداد أو عدم سداد التزام آخر من قبل نفس العميل  /مجموعة العميل تجاه البنوك؛ و
( )3بناء على البيانات املعدة داخليا والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.
إن املدخالت املستخدمة في تقييم ما إذا كان هناك أداة مالية في حالة تعثر عن السداد وأهميتها قد تتغير بمرور الوقت لتعكس التغيرات في الظروف.
تسهيالت التمويل املعاد التفاوض عليها
يقوم البنك أحيانا بتقديم تنازالت أو إجراء تعديالت على الشروط األصلية للتمويل نظرا لألزمات املالية التي يواجهها املتعامل عوضا عن مصادرة الضمان أو
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الضمان .يعتبر البنك أن هذا التمويل متعثر السداد عندما يتم تقديم هذه التنازالت أو إجراء تلك التعديالت نتيجة األزمات
املالية الحالية أو املتوقعة للمتعامل والتي ما كان البنك ليوافق عليها في حال كان املتعامل في وضع مالي جيد .تشتمل املؤشرات على وجود أزمات مالية على عدم
الوفاء بالتعهدات أو تعرض العميل لظروف تجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية .قد ينطوي التعثر على تمديد اتفاقيات السداد واالتفاق على
شروط تمويل جديدة .فور إعادة التفاوض على الشروط ،يتم قياس أي انخفاض في القيمة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي الذي تم احتسابه قبل تعديل
شروط التمويل .طبقا لسياسة البنك ،تتم متابعة التمويل املتعثر للتأكد من استمرار سداد السدادات املستحقة في املستقبل .يتم تحديد التصنيف بين
املرحلة  2واملرحلة  3على أساس كل تمويل على حدة .إذا أظهرت هذه اإلجراءات وجود خسارة متعلقة بالتمويل ،يتم اإلفصاح عنها ومعاملتها كأصل تعرض
النخفاض في القيمة ضمن املرحلة  3لحين تحصيله أو شطبه.
إذا تم إعادة التفاوض بشأن التمويل أو تعديله دون إلغاء االعتراف به ،يقوم البنك بإعادة تقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان .كما يضع
البنك بعين االعتبار مدى ضرورة تصنيف املوجودات ضمن املرحلة  .3فور تصنيف األصل كتمويل متعثر ،يظل ضمن هذه الفئة لفترة اختبار ممتدة حتى 12
شهر على األقل .من أجل إعادة تصنيف التمويل خارج فئة التمويل املتعثر ،يتعين على العميل الوفاء بجميع املعايير التالية:
 يجب أن تكون جميع التسهيالت املقدمة للعميل منتظمة السداد؛
ُ مض ي فترة االختبار التي تبلغ مدتها سنة واحدة اعتبارا من التاريخ الذي تم فيه اعتبار التمويل منتظم السداد؛ و
 سداد أكثر من سدادة ذات قيمة منخفضة من املبلغ األصلي أو الربح بصورة منتظمة خالل فترة االختبار.
التمويل املستحوذ عليه
يتم قياس جميع التمويالت املشتراة مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء .نتيجة لذلك ،ال يتم ت جيل أي مخصص لخسائر االئتمان املتوقعة في بيان املركز
املالي املوحد في تاريخ الشراء .قد يتناسب التمويل املكتسب مع أي من الفئتين :التمويل التشغيلي أو التمويل املشترى أو الناش ئ منخفض القيمة االئتمانية
(املشترى أو الناشئة منخفضة القيمة االئتمانية).
يتبع التمويل التشغيلي املشترى نفس املحاسبة مثل التمويل التشغيلي الناش ئ وينعكس في املرحلة  1في تاريخ االستحواذ .وتخضع تلك االئتمانات لخسائر
االئتمان املتوقعة ملدة  12شهرا والتي يتم ت جيلها كمخصص لخسائر االئتمان املتوقعة في بيان الربح أو الخسارة املوحد عندما تتخطى القيمة الدفترية لتلك
املوجودات القيم االسمية للتعرض املكتسب .يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة الذي تم إعداده لهذا التمويل في تاريخ االقتناء في إيرادات األرباح على مدى
العمر الزمني لذلك التمويل.
يتم عرض التمويل املشترى أو الناش ئ منخفض القيمة االئتمانية بشكل منفصل ويخضع دائما ملخصص على مدى العمر الزمني لخسائر االئتمان .يتم ت جيل
أي تغييرات في التدفقات النقدية املتوقعة منذ تاريخ الحيازة كمصاريف  /استرداد في مخصص خسائر االئتمان في بيان الربح أو الخسارة املوحد في نهاية كل
فترات التقارير الالحقة لتاريخ االستحواذ.
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إدارة السيولة في ظل كوفيد19-
4-4
لقد ألقت األزمات املترتبة على تفش ي فيروس كوفيد 19-بظاللها كذلك على السيولة في األسواق العاملية واإلقليمية .ونظرا للتأثير الذي أحدثته تلك األزمة على
االقتصاد بوجه عام ،فقد قام املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل استباقي بمعالجة األزمة وذلك من خالل توفير تمويل بتكلفة صفرية لجميع
البنوك املؤهلة وتخفيف متطلبات االحتياطي النقدي التنظيمي للبنوك .من أجل تحويل مزايا إجراءات دعم السيولة للعمالء ،،قام املصرف املركزي لدولة
اإلمارات العربية املتحدة بتخفيض الحد األدنى لنسب السيولة (نسب تغطية السيولة ونسب املوجودات الثابتة املؤهلة) بنسبة .٪30
تعقد لجنة إدارة السيولة ولجنة إدارة السيولة في البنك اجتماعات منتظمة للتركيز بشكل خاص على إدارة السيولة .لقد أخذ البنك باالعتبـار بشكل استباقي
النظر في خيارات جديدة لتوسيع قاعدة االلتزامات (تغيير فترات العمل والعملة) والتركيز على خطة تمويل سوق رأس املال .يقوم البنك بتعزيز مخزون السيولة
لديه من خالل توقيت املدفوعات للعمالء مع التركيز بشدة على تعزيز عالقات الودائع عبر جميع قطاعات العمالء.
استثمارات في الصكوك اإلسالمية
5-4
يتم قياس االستثمارات في الصكوك اإلسالمية بالتكلفة املطفأة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:
 أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية ؛ و
 أن يترتب على الشروط التعاقدية لألداة في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات رأس املال واألرباح على املبلغ األصلي القائم.
يتم قياس االستثمارات في الصكوك اإلسالمية التي تستوفي هذه املعايير مبدئيا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف املعامالت .يتم قياسها الحقا بالتكلفة
املطفأة باستخدام أساس العائد الفعلي ناقصا أي انخفاض في القيمة ،مع االعتراف بالربح على أساس العائد الفعلي في الدخل من االستثمارات في الصكوك
ُ
اإلسالمية في بيان الربح أو الخسارة املرحلي املوجز املوحد .تقاس االستثمارات في الصكوك اإلسالمية بالقيمة ال عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما
يتم تحقيق الهدف من األعمال عن طريق كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية وعند استيفاء شروط األصل املالي ملعيار اختبار
رأس املال والفائدة عليه.
استثمارات أخرى
6-4
 1-6-4االستثمارات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق امللكية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،إال إذا قامت املجموعة
بتعيين استثمار غير محتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف املبدئي.
يتم قياس املوجودات املالية (بخالف أدوات حقوق امللكية) التي ال تستوفي معايير التكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .باإلضافة إلى
ذلك ،يتم قياس املوجودات املالية (بخالف أدوات حقوق امل لكية) التي تستوفي معايير التكلفة املطفأة ولكن تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يمكن تصنيف املوجودات املالية (بخالف أدوات حقوق امللكية) على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة عند االعتراف املبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من تناقض القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ عن قياس املوجودات أو
املطلوبات أو االعتراف باألرباح والخسائر عليها على أسس مختلفة .لم تقم املجموعة بتخصيص أي موجودات مالية (بخالف أدوات حقوق امللكية) كما في
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم إعادة تصنيف املوجودات املالية من التكلفة املطفأة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند تغيير نموذج األعمال بحيث ال يتم استيفاء معايير
التكلفة املطفأة .ال ُيسمح بإعادة تصنيف املوجودات املالية (بخالف أدوات حقوق امللكية) املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف
األولي.
يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير ،مع إثبات أي أرباح أو خسائر ناشئة عن إعادة
القياس في بيان الربح أو الخسارة املرحلي املوجز املوحد.
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان الربح أو الخسارة املرحلي املوجز
املوحد عندما يتم إثبات حق املجموعة في استالم أرباح األسهم .يتم إدراج توزيعات األرباح من االستثمار في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر في بيان األرباح أو الخسائر املرحلي املوجز املوحد عندما يتم إثبات حق املجموعة في تلقي توزيعات األرباح ما لم تمثل األرباح بوضوح
استرداد جزء من تكلفة االستثمار.
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 2-6-4االستثمارات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند االعتراف املبدئي ،يمكن للمجموعة إجراء انتخابات غير قابلة لإللغاء (على أساس كل أداة على حدة) بهدف تحديد االستثمارات في أدوات حقوق امللكية
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .ال ُيسمح تحديد االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إذا كان االستثمار في األسهم محتفظا به لغرض املتاجرة.
يتم االحتفاظ باملوجودات املالية للتداول إذا:
 تم شراؤها بشكل أساس ي بغرض بيعها على املدى القريب ؛ أو
 كانت تمثل عند االعتراف األولي جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها املجموعة معا ولديها دليل على نمط فعلي حديث لتحقيق األرباح على املدى
القصير .أو
 كانت أدوات مشتقة إسالمية غير مصنفة ومؤهلة كأداة تحوط إسالمية أو ضمان مالي.
يتم قياس املوجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف املعاملة .الحقا ،يتم قياسها بالقيمة العادلة
مع األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة املعترف بها في الدخل الشامل االخر .لن يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة التراكمية إلى الربح
أو الخسارة من االستبعادات.
املطلوبات املالية
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يتم قياس جميع املطلوبات املالية الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،فإن
املطلوبات املالية التي تنشأ عندما ال يكون تحويل أصل مالي مؤهال إللغاء االعتراف أو عند تطبيق نهج املشاركة املستمرة ،والضمانات املالية الصادرة عن
املجموعة ،وااللتزامات الصادرة عن املجموعة لتوفير تسهيالت بسعر فائدة أقل من سعر السوق تقاس وفقا للسياسات املحاسبية املحددة.
إدارة املخاطراملالية
8-4
تتوافق أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية للمجموعة مع تلك التي تم الكشف عنها في البيانات املالية املوحدة املدققة كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر
.2020
العقارات االستثمارية
9-4
العقارات االستثمارية هي العقارات املحتفظ بها لكسب اإليجارات و  /أو لزيادة رأس املال (بما في ذلك العقارات قيد اإلنشاء لهذه األغراض) .يتم قياس
االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وخسارة انخفاض القيمة .يتم احتساب استهالك االستثمار في املباني على أساس القسط الثابت على
مدى  40عاما .ويتم تمويل هذه العقارات من الصندوق املشترك للبنك
يتم إدراج العقارات االستثمارية املمولة من صندوق ودائع الوكالة بالقيمة العادلة والتي ترتبط مباشرة بالقيمة العادلة لهذه العقارات االستثمارية أو العوائد
منها .قامت املجموعة باختيار نموذج القيمة العادلة لهذه العقارات االستثمارية ،حيث يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية على أساس التقييم
الذي يجريه دويا مقيم مستقل لديه مؤهالت معترف بها وذو صلة ولديه خبرة حديثة في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي يجري تقييمها .يتم إدراج األرباح
والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.
يتم إلغاء االعتراف بالعقار االستثماري عند استبعاده أو عند سحبه من االستخدام بصورة نهائية وال يكون من املتوقع الحصول على أي منافع اقتصادية
مستقبلية من االستبعاد .يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف بالعقار (املحتسبة على أنها الفرق بين صافي املتحصالت من االستبعاد والقيمة
الدفترية لألصل) ضمن بيان األرباح أو الخسائر املوحد في الفترة التي يتم فيها إلغاء االعتراف بالعقار.
تتم التحويالت إلى العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام ُيستدل عليه من خالل انتهاء إشغال العقار من قبل املالك أو بدء عقد
ُ
إيجار تشغيلي لطرف آخر أو االنتهاء من أعمال اإلنشاء أو التطوير .تجرى التحويالت من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام
ُيستدل عليه من خالل إشغال العقار من املالك أو بدء التطوير للبيع.
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السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
-4
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
10-4
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة في هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية.
بموجب طريقة حقوق امللكية ،يتم االعتراف باالستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة مبدئيا في بيان املركز املالي املرحلي املوحد املوجز بالتكلفة ويتم
تعديله بعد ذلك إلثبات حصة املجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة واملشاريع املشتركة .عندما تتجاوز حصة املجموعة في
خسائر الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة حصة املجموعة في تلك الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة (والتي تتضمن أي حصص طويلة األجل تشكل في
جوهرها جزءا من صافي استثمار املجموعة في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة) ،تتوقف املجموعة عن االعتراف بحصتها من الخسائر اإلضافية .يتم
االعتراف بالخسائر االضافية فقط إلى الحد الذي تكبدت فيه املجموعة التزامات قانونية أو بناءة أو دفعت نيابة عن الشركة الزميلة واملشروع املشترك.
عند إجراء أي من منشآت املجموعة معامالت مع شركة زميلة أو مشروع مشترك للمجموعة ،يتم قيد األرباح والخسائر الناتجة عن املعامالت مع الشركة
الزميلة أو املشروع املشترك في املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة للمجموعة فقط بقدر حصة الشركة الزميلة أو مشروع مشترك غير متعلق باملجموعة.
يتم احتساب االستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ الذي يصبح فيه املستثمر فيه شركة زميلة أو مشروع
مشترك .عند حيازة االستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك ،فإن أي زيادة في تكلفة االستحواذ على حصة املجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات واملطلوبات املحتملة املحددة للشركات الزميلة واملشاريع املشتركة املعترف بها في تاريخ االستحواذ هي :معترف بها كشهرة ،والتي يتم تضمينها ضمن
القيمة الدفترية لالستثمار .يتم إثبات أي زيادة في حصة املجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة القابلة للتحديد على
تكلفة الشراء بعد إعادة التقييم مباشرة في بيان الربح أو الخسارة املرحلي املوجز املوحد في الفترة التي يكون فيها االستثمار مستحوذ عليه.
يتم تطبيق متطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة انخفاض في القيمة فيما يتعلق باستثمار املجموعة
في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة.
تتوقف املجموعة عن استخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة أو مشروع مشترك .تستمر املجموعة في
استخدام طريقة حقوق امللكية عندما يصبح االستثمار في شركة زميلة استثمارا في مشروع مشترك أو يصبح االستثمار في مشروع مشترك استثمارا في شركة
زميلة.
عند استبعاد الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة التي ينتج عنها فقدان املجموعة نفوذا كبيرا على تلك الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة ،يتم قياس أي
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ وتعتبر القيمة العادلة كقيمة عادلة عند االعتراف املبدئي كأصل مالي .وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير
املالية رقم  .9يتم تضمين الفرق بين القيمة الدفترية السابقة للشركات الزميلة واملشاريع املشتركة املنسوبة إلى الفوائد املحتفظ بها وقيمتها العادلة في تحديد
الربح أو الخسارة من استبعاد الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة .باالضافة إلى ذلك ،تحتسب املجموعة جميع املبالغ املعترف بها سابقا في الدخل الشامل
االخر فيما يتعلق بتلك الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة على نفس االساس املطلوب إذا قامت تلك الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة باالستبعاد مباشرة
في املوجودات أو املطلوبات ذات الصلة .لذلك ،إذا تم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة املعترف به مسبقا في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركات الزميلة
واملشاريع املشتركة إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد املوجودات أو املطلوبات ذات الصلة ،تقوم املجموعة بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق امللكية
إلى الربح أو الخسارة ( كتعديل ناتج من إعادة التصنيف) عندما يفقد تأثيرا كبيرا على الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة.
املوجودات غيرامللموسة
11-4
املوجودات غير امللموسة ذات االعمار االنتاجية املحدودة التي يتم شراؤها بشكل منفصل يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا اإلطفاء املتراكم وخسائر انخفاض القيمة
املتراكمة .يتم االعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي املقدر بأربعة سنوات .تتم مراجعة العمر االنتاجي املقدر وطريقة اإلطفاء
في نهاية كل فترة تقرير ،مع تأثير أي تغيرات في التقدير يتم احتسابها على أساس مستقبلي .املوجودات غير امللموسة ذات العمر اإلنتاجي غير املحدد والتي يتم
شراؤها بشكل منفصل يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة املتراكمة.
يتم إلغاء االعتراف باألصل غير امللموس عند االستبعاد ،أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو االستبعاد .يتم االعتراف باألرباح
أو الخسائر الناتجة عن إلغاء تحقق أصل غير ملموس ،مقاسة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ،في الربح أو الخسارة عند عدم
تحقق األصل.
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النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية
التحليل حسب الفئة

إيضاح
النقد في الصندوق
األرصدة لدى بنوك مركزية:
أرصدة متطلبات االحتياطي لدى البنوك املركزية

3-5

مرابحات دولية لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي
اإلجمالي

غيرمدقق
 30يونيو 2021
ألف درهم
2,003,841

مدقق
 31ديسمبر 2020
ألف درهم
2,200,174

6,561,287
25,500,311

9,505,265
17,500,149

34,065,439

29,205,588

إن األرصدة لدى البنوك املركزية في املرحلة األولى كما في  30يونيو  2021و  31ديسمبر .2020
2-5

التحليل حسب املوقع الجغرافي

داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

غيرمدقق
 30يونيو 2021
ألف درهم
33,559,380
506,059

مدقق
 31ديسمبر 2020
ألف درهم
28,756,268
449,320

اإلجمالي

34,065,439

29,205,588

 3-5متطلبات االحتياطي النقدي اإللزامي
يتم االحتفاظ باالحتياطي اإللزامي لدى البنوك املركزية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية باكستان اإلسالمية وكينيا بالعمالت املحلية لتلك الدول
وبالدوالر األمريكي .إن هذه االحتياطيات غير متاحة لالستخدام في األنشطة اليومية للمجموعة ،وال يمكن سحبها بدون موافقة البنوك املركزيـة ذات الصلة.
يتغير مستوى االحتياطي املطلوب بشكل دوري بما يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن البنوك املركزية املعنية.
.6
1-6

املستحق من البنوك واملؤسسات املالية
التحليل حسب املوقع الجغرافي

داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

غيرمدقق
 30يونيو 2021
ألف درهم
1,494,370
1,313,925

مدقق
 31ديسمبر 2020
ألف درهم
3,721,327
2,727,264

اإلجمالي

2,808,295

6,448,591

يقع املطلوب من البنوك واملؤسسات املالية ضمن املرحلة  1كما في  30يونيو  2021و  31ديسمبر .2020
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املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي
التحليل حسب الفئة

إيضاح
املوجودات التمويلية اإلسالمية
مرابحات سيارات
مرابحات دولية – طويلة األجل
مرابحات أخرى
إجمالي املرابحات

غيرمدقق
 30يونيو 2021
ألف درهم

مدقق
 31ديسمبر 2020
ألف درهم

8,451,471
41,185,766
5,247,509

8,739,071
49,225,764
6,356,245

54,884,746

64,321,080

58,686,374
21,070,942
20,649,930
805,637
2,107,842

59,619,862
20,769,759
20,694,070
873,582
1,954,023

ناقصا :عقود االستصناع املتعلقة بمقاولين واستشاريين

158,205,471
()3,564,434
()6,784

168,232,376
()3,707,679
()6,784

إجمالي املوجودات التمويلية اإلسالمية

154,634,253

164,517,913

إجارات
إجارة تمويل سكني
تمويل شخص ي
استصناع
بطاقات ائتمان إسالمية
ناقصا :اإليرادات املؤجلة

املوجودات االستثمارية اإلسالمية
مشاركات
مضاربات

7,064,852
11,499,306
29,980,426

6,710,619
9,764,912
24,096,435

إجمالي املوجودات االستثمارية اإلسالمية

48,544,584

40,571,966

إجمالي املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

203,178,837

205,089,879

()8,889,204

()8,400,848

194,289,633

196,689,031

وكاالت

3-7

ناقصا :مخصصات انخفاض القيمة
إجمالي املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي
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القيمة الدفترية للتعرض حسب فئة تصنيف املخاطرالداخلية وحسب املرحلة
2-7
كما في  30يونيو ( 2021غيرمدقق)

املرحلة 1

املرحلة 2

القيم الدفترية اإلجمالية (ألف درهم)
مشتراة أو ناشئة منخفضة
القيمة االئتمانية
املرحلة 3

اإلجمالي

املرحلة 1

املرحلة 2

خسائراالئتمان املتوقعة (ألف درهم)
مشتراة أو ناشئة منخفضة
القيمة االئتمانية
املرحلة 3

اإلجمالي

منخفضة
متوسطة
عادلة

52,397,172
104,971,772
14,045,787
-

8,273,335
10,363,908
-

11,952,566

1,174,297

52,397,172
113,245,107
24,409,695
13,126,863

9,880
722,679
198,226
-

566,143
472,941
-

6,864,068

55,267

9,880
1,288,822
671,167
6,919,335

اإلجمالي

171,414,731

18,637,243

11,952,566

1,174,297

203,178,837

930,785

1,039,084

6,864,068

55,267

8,889,204

متعثـرة

كما في  31ديسمبر( 2020مدقق)

املرحلة 1

املرحلة 2

القيم الدفترية اإلجمالية (ألف درهم)
مشتراة أو ناشئة منخفضة
القيمة االئتمانية
املرحلة 3

اإلجمالي

املرحلة 1

املرحلة 2

خسائراالئتمان املتوقعة (ألف درهم)
مشتراة أو ناشئة منخفضة
القيمة االئتمانية
املرحلة 3

اإلجمالي

منخفضة
متوسطة
عادلة

67,446,626
91,197,679
17,900,696
-

6,431,144
10,052,806
-

10,838,957

1,221,971

67,446,626
97,628,823
27,953,502
12,060,928

19,162
773,725
339,785
-

312,057
624,562
-

6,314,658

16,899

19,162
1,085,782
964,347
6,331,557

اإلجمالي

176,545,001

16,483,950

10,838,957

1,221,971

205,089,879

1,132,672

936,619

6,314,658

16,899

8,400,848

متعثـرة
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املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي (تتمة)
مخصص انخفاض القيمة:

إيضاح

املرحلة 1
ألف درهم
1,132,672

املرحلة 2
ألف درهم
936,619

املرحلة 3
ألف درهم
6,314,658

مشتراة أو ناشئة منخفضة
القيمة االئتمانية
ألف درهم
16,899

اإلجمالي
ألف درهم
8,400,848

19

()185,703
()16,184

244,263
()141,798
-

1,136,906
141,798
()746,631
17,337

38,368
-

1,233,834
()746,631
1,153

الرصيد في  30يونيو

930,785

1,039,084

6,864,068

55,267

8,889,204

( 2020مدقق)

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة 2
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

مشتراة أو ناشئة منخفضة
القيمة االئتمانية
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الرصيد في  1يناير

1,075,996

965,945

4,038,742

-

6,080,683

خسائر انخفاض القيمة خالل السنة
نقل إلى مراحل أخرى
شطب
تعديالت الصرف وتعديالت أخرى

56,676
-

225,236
()254,562
-

3,510,583
254,562
()1,642,234
153,005

16,899
-

3,809,394
()1,642,234
153,005

الرصيد في  31ديسمبر

1,132,672

936,619

6,314,658

16,899

8,400,848

( 2021غيرمدقق)
الرصيد في  1يناير
صافي انخفاض القيمة خالل الفترة
نقل إلى مراحل أخرى
شطب
تعديالت الصرف وتعديالت أخرى
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
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املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي (تتمة)
التحليل حسب املوقع الجغرافي

إيضاح
داخل اإلمارات العربية املتحدة
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
مجموع املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
ناقصا :مخصص انخفاض القيمة

3-7

مجموع املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي
8
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غيرمدقق
 30يونيو 2021
ألف درهم
191,396,901
11,781,936

مدقق
 31ديسمبر 2020
ألف درهم
193,079,071
12,010,808

203,178,837
()8,889,204

205,089,879
()8,400,848

194,289,633

196,689,031

االستثمارات في صكوك إسالمية
التحليل حسب املوقع الجغرافي

داخل اإلمارات العربية املتحدة
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
باقي دول العالم

غيرمدقق
 30يونيو 2021
ألف درهم
18,749,682
10,404,072
9,509,552

مدقق
 31ديسمبر 2020
ألف درهم
19,664,339
7,216,564
8,580,988

ناقصا :مخصص انخفاض القيمة

38,663,306
()146,118

35,461,891
()106,976

اإلجمالي

38,517,188

35,354,915

تش ــمل االس ــتثمارات في الص ــكوك اإلس ــالمية اس ــتثمارات في ص ــكوك ثنائية تبلغ  5.8مليار درهم كما في  30يونيو  31( 2021ديس ــمبر  5.8 :2020مليار درهم).
يشمل االستثمار في الصكوك اإلسالمية مبلغ  945.1مليون درهم ( 31ديسمبر  1.0 :2020مليار) مقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
يبلغ االستثمار في الصكوك املصنفة في املرحلة  2واملرحلة  3في  30يونيو  2021مبلغ  302مليون درهم ( 31ديسمبر  :2020ال ش يء) و  44.2مليون درهم
ديسمبر  44.2 :2020مليون درهم) على التوالي.
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
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استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة
التحليل حسب الفئة واملوقع الجغرافي
داخل اإلمارات
العربية املتحدة
ألف درهم

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى
ألف درهم

باقي دول العالم
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

 30يونيو ( 2021غيرمدقق)
استثمارات يمقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات حقوق ملكية مدرجة
أدوات حقوق ملكية غير مدرجة

106,102
51,665

117,522
29,567

1,190
889,882

224,814
971,114

اإلجمالي

157,767

147,089

891,072

1,195,928

 31ديسمبر( 2020مدقق)
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات حقوق ملكية مدرجة
أدوات حقوق ملكية غير مدرجة

98,941
46,785

93,823
29,418

903
841,092

193,667
917,295

اإلجمالي

145,726

123,241

841,995

1,110,962

 .10العقارات االستثمارية
 1-10التحليل حسب املوقع الجغرافي
عقارات استثمارية
قيد اإلنشاء
ألف درهم

عقارات أخرى
ألف درهم

أراض ي
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

 30يونيو ( 2021غيرمدقق)
القيمة الدفترية:
داخل اإلمارات العربية املتحدة
خارج اإلمارات العربية املتحدة

2,602,564
-

1,339,381
-

1,909,949
51,731

5,851,894
51,731

إجمالي القيمة الدفترية

2,602,564

1,339,381

1,961,680

5,903,625

 31ديسمبر( 2020مدقق)
القيمة الدفترية:
داخل اإلمارات العربية املتحدة
خارج اإلمارات العربية املتحدة

2,629,054
-

1,339,211
-

1,927,027
51,731

5,895,292
51,731

إجمالي القيمة الدفترية

2,629,054

1,339,211

1,978,758

5,947,023

 .11الذمم املدينة واملوجودات األخرى
إن الذمم املدينة األخرى صـ ـ ــافي الذمم املدينة من بيع ممتلكات بمبلغ  592مليون درهم ( 31ديسـ ـ ــمبر  592 :2020مليون درهم) كما هو موضـ ـ ــح في املرحلة .2
كما تش ـ ــمل ال ـ ــحب على املكش ـ ــوف واملس ـ ــتحق من العمالء ،والتي ال تتوافق مع تعريف املوجودات التمويلية واالس ـ ــتمثارية اإلس ـ ــالمية ،تتض ـ ــمن ص ـ ـافي مبلغ
 1،519مليون درهم ( 31ديسمبر  1،254 :2020مليون درهم) موضح في املرحلة .3
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
12
1-12

ودائع املتعاملين
التحليل حسب الفئة

حسابات جارية
حسابات توفير
ودائع استثمارية
حسابات هامشية
احتياطي مخاطر استثمارات املودعين
حصة املودعين من األرباح مستحقة السداد

غيرمدقق
 30يونيو 2021
ألف درهم
51,919,080
37,877,667
128,113,586
339,218
14,149
45,643

مدقق
 31ديسمبر 2020
ألف درهم
50,246,390
35,594,493
119,642,844
373,260
13,941
54,290

اإلجمالي

218,309,343

205,925,218

.13
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املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية
التحليل حسب الفئة

حسابات جارية لدى بنوك
تسهيل بتكلفة صفرية من مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي
ودائع استثمارية

غيرمدقق
 30يونيو 2021
ألف درهم
129,085
2,400,000
4,692,988

مدقق
 31ديسمبر 2020
ألف درهم
404,023
3,200,000
9,892,055

اإلجمالي

7,222,073

13,496,078

راجع إيضاح  26للحصول على تفاصيل تسهيل التكلفة الصفرية من مصرف اإلمارات املركزي.
صكوك مصدرة
.14
فيما يلي تحليل أدوات الصكوك املصدرة من املجموعة:
معدل الربح
السنوي املتوقع

االستحقاق

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

صكوك مدرجة – بورصة إيرلندا  /ناسداك دبي
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من شركة تابعة

فبراير 2022
فبراير 2023
فبراير 2025
يناير 2026
يونيو 2026
مارس 2021
أبريل 2023

%3.66
%3.63
%2.95
%2.95
%1.96
%3.60
%4.47

3,673,000
3,668,127
2,750,015
4,780,064
3,673,000
1,880,000

3,673,000
3,666,627
2,749,371
4,780,625
1,836,500
1,870,258

إيداع خاص
صكوك مصدرة من شركة تابعة
صكوك مصدرة من شركة تابعة

كيبور لـ  6أشهر  50 +نقطة أساس
كيبور لـ  3أشهر  175 +نقطة أساس

اإلجمالي
()23

يونيو 2027
ديسمبر 2023

96,692
73,348

95,316
72,434

20,594,246

18,744,131

بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
رأس املـال
.15
كما في  30يونيو  ،2021تم إصدار ودفع  7,240,744,377سهم عادي مصرح به بقيمة  1درهم للسهم ( 7,240,744,377 :2020سهم عادي بقيمة درهم
للسهم) بالكامل.
صكوك من الشق األول
.16
 1-16التحليل حسب اإلصدار
منشأة ذات أغراض خاصة ("جهة اإلصدار")

تاريخ اإلصدار

معدل الربح املتوقع

فترة املطالبة

دي آي بي تير ون صكوك ( )3ليمتد

يناير 2019

دي آي بي تير ون صكوك ( )4ليمتد

نوفمبر 2020

دي آي بي تير ون صكوك ( )5ليمتد

أبريل 2021

دي آي بي تير ون صكوك ( )2ليمتد

يناير 2015

نور تير ون صكوك ليمتد

مايو 2016

 ٪60.25سنويا يتم
سداده نصف سنويا
 ٪4.63سنويا يتم
سداده نصف سنويا
 ٪3.38سنويا يتم
سداده نصف سنويا
 ٪6.75سنويا يتم
سداده نصف سنويا
 ٪60.25سنويا يتم
سداده نصف سنويا

قيمة اإلصدار
بما يعادل ألف درهم

في أو بعد يناير 2025

 31ديسمبر2020
2,754,750

 31ديسمبر2019
2,754,750

في أو بعد مايو 2026

3,673,000

3,673,000

في أو بعد أكتوبر 2026

1,836,500

-

في أو بعد يناير 2021

-

3,673,000

في أو بعد يونيو 2021

-

1,836,500

8,264,250

11,937,250

تتمثل الصكوك من الشق األول في سندات دائمة ليس لها تـاريخ سداد محدد وتشكل التزامات ثانوية مباشرة وغير مضمونة (ذات أولويـة على رأس املال فقط)
للبنك مع مراعاة أحكام وشروط اتفاقية املضاربـة .تم إدراج الصكوك من الشق األول في بورصة إيرلندا وسوق دبي املالي /ناسداك دبي ،ويحق للبنك املطالبة
بها بعد "تاريخ املطالبة األول" أو في أي تاريخ سداد أرباح بعد ذلك التاريخ ويخضع ذلك لشروط محددة إلعادة السداد.
ُ
يتم استثمار صافي املتحصالت من الصكوك من الشق األول باملضاربة مع البنك (املضارب) على أساس مشترك غير مقيد باألنشطة العامة للبنك التي تنفذ
عن طريق وعاء املضاربة العـام.
يجوز ُ
للمصدر ،حسب ما يقرره وحده ،اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح مضاربة كما هو متوقع ،وال تعتبر تلك الواقعة تعثر في السداد .وفي تلك الحالة ،ال
ُ
تتراكم أرباح املضاربة ولكن يتم التنازل عنها إلى املصدر .وفي حال اختيار املصدر عدم السداد ،أو في حال حدوث عدم السداد ،ال يقوم البـنك بـ (أ) إعالن أو
سداد أية توزيعات أو أربـاح ،أو القيام بسداد أية سدادات أخرى على األسهم العادية الصادرة عن البنك ،كما يعلن البنك أنه لن يقوم بتوزيعات أو أرباح أو
أي سدادات أخرى على األسهم العادية الصادرة من قبله ،أو (ب) شراء أو إلغاء أو تقليص أو االستحواذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على األسـهم العادية
التي يصدرها البـنك.
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
احتياطيات أخرى وأسهم خزينة
.17
الحركات في االحتياطيات األخرى وأسهم الخزينة
1-17
فيما يلي حركة االحتيـاطيات األخرى وأسهم الخزينة خالل الفترة املنتهية في  30يونيو  2021والسنة املنتهية في  31ديسمبر :2020
االحتياطي
القانوني
ألف درهم

االحتياطي
العام
ألف درهم

االحتياطي النظامي
ملخاطراالئتمان
ألف درهم

عالوة أسهم
ألف درهم

أسهم خزينة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

( 2021غيرمدقق)
الرصيد في  1يناير2021

11,465,984

2,350,000

-

-

()31,316

13,784,668

الرصيد في  30يونيو 2021

11,465,984

2,350,000

-

-

()31,316

13,784,668

( 2020مدقق)
الرصيد في  1يناير 2020
تحويل إلى األرباح املحتجزة
إصدار أسهم
تحويل إلى االحتياطي القانوني

8,542,279
2,923,705

2,350,000
-

252,000
()252,000
-

2,923,705
()2,923,705

()31,316
-

11,112,963
()252,000
2,923,705
-

الرصيد في  31ديسمبر 2020

11,465,984

2,350,000

-

-

()31,316

13,784,668

كما في  30يونيو  ،2021يتضمن رصيد االحتياطيات وأسهم الخزينة األخرى  13.6مليون سهم خزينة ( 13.6 :2020مليون سهم خزينة) بقيمة  31.3مليون
( 31.3 :2020مليون درهم).
االرتباطات وااللتزامات الطارئة
.18
فيما يلي تحليل االرتباطات وااللتزامات الطارئة كما في  30يونيو  2021و  31ديسمبر :2020
غيرمدقق
 30يونيو 2021
ألف درهم

مدقق
 31ديسمبر 2020
ألف درهم

االرتباطات وااللتزامات الطارئة:
خطابات ضمان
اعتمادات مستندية
ارتباطات تسهيالت غير م حوبة

11,403,916
1,867,360
16,807,005

13,362,142
1,480,532
26,004,328

إجمالي االرتباطات وااللتزامات الطارئة

30,078,281

40,847,002

االرتباطات األخرى:
ارتباطات مصروفات رأسمالية
إجمالي االرتباطات األخرى

1,135,839

1,090,986

1,135,839

1,090,986

إجمالي االرتباطات وااللتزامات الطارئة

31,214,120

41,937,988

مخصصات انخفاض القيمة،بالصافي
.19
تشمل مخصصات انخفاض القيمة صافي مخصص انخفاض القيمة على املوجودات املالية واالستثمارية اإلسالمية البالغة  1.233.8مليون درهم (راجع إيضاح
 30( )3-7يونيو  2.088.3 :2020مليون درهم) وصافي الرسوم على املوجودات املالية األخرى بمبلغ  195.5مليون درهم ( 30يونيو  81.7 :2020درهم) مليون
درهم) وصافي الرسوم على املوجودات غير املالية بمبلغ  69.0مليون درهم ( 30يونيو  :2020صافي املدفوع  50.4مليون درهم).
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
 .20ربحية السهم األساسية واملخفضة
تم احتساب ربحية السهم األساسية واملخفضة من خالل تقسيم أرباح السنة العائدة إلى مالكي البنك بعد خصم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واألرباح العائدة
إلى حاملي الصكوك من الشق األول على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي:
فترة الثالثة أشهراملنتهية في  30يونيو

فترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو

2021
ألف درهم
1,007,753
()142,328

2020
ألف درهم
1,009,040
()57,390

2021
ألف درهم
1,853,715
()1,000
()352,378

2020
ألف درهم
2,120,590
()267,440

865,425

951,650

1,500,337

1,853,150

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (باأللف)

7,227,111

7,227,111

7,227,111

7,202,066

ربحية السهم األساسية واملخفضة (درهم للسهم)

0.12

0.13

0.21

0.26

أرباح الفترة العائدة إلى مالكي البنك
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعهة
الربح العائد إلى حاملي الصكوك من الشق األول

.21

النقد وما يعادله
غيرمدقق
 30يونيو 2021

غير مدقق
 30يونيو 2020

34,065,439
2,808,295
()7,222,073

27,525,750
8,002,809
()22,070,230

ناقصا :األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من  3أشهر

29,651,661
5,278,597

13,458,329
()7,132
14,086,409

املجموع

34,930,258

27,537,606

النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية
املستحق من بنوك ومؤسسات مالية
املستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية

زائدا :املبالغ املستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالية تمتد تواريخ استحقاقها ألكثر من  3أشهر

 .22املعلومات حول القطاعات
 1-22القطاعات املعلنة
يتم تعريف القطاعات املعلنة على أساس التقارير الداخلية حول مكونات املجموعة التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهة الرئيسية املسؤولة عن
اتخاذ القرارات التشغيلية لدى املجموعة بهدف تخصيص املوارد للقطاع وتقييم أدائه.
يتم تقسيم القطاعات املعلنة لدى املجموعة إلى خمسة قطاعات رئيسية كما يلي:
 قطاع الخدمات املصرفية لألفراد: قطاع الخدمات املصرفية للشركات: -قطاع الخزينة:

يتولى بشكل رئيس ي ودائع العمالء من األفراد وتقديم املرابحات االستهالكية والسلم وتمويل املنزل
واإلجارة وبطاقات االئتمان وتسهيالت تحويل األموال والخدمات املصرفية املميزة وإدارة الثروات.
يتولى بشكل رئيس ي تسهيالت التمويل والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية وإدارة
النقد ومنتجات إدارة املخاطر للعمالء من الشركات واملؤسسات.
يتولى بشكل رئيس ي إدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق التي يتعرض لها البنك بصورة عامة ويقدم
خدمات الخزينة للعمالء .كما يقوم قطاع الخزينة أيضا بإدارة الصكوك اإلسالمية لدى البنك ويخصص
أدوات مالية إلدارة املخاطر املذكورة أعاله.

 -قطاع التطوير العقاري:

يتولى التطوير العقاري واالستثمارات العقارية األخرى للشركات التابعة.

 -أخرى:

تتضمن مهام أخرى بخالف الخدمات الرئيسية املذكورة أعاله بما في ذلك االستمثارات املباشرة

تماثل السياسات املحاسبية للقطاعات املذكورة أعاله السياسات املحاسبية للمجموعة.
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
املعلومات حول القطاعات (تتمة)
.22
 2-22ربحية القطاعات
يعرض الجدول التالي األرباح أو الخسائر وبعض املعلومات حول املوجودات واملطلوبات فيما يتعلق بقطاعات األعمال املعلنة لدى املجموعة:
الخدمات املصرفية للشركات

الخدمات املصرفية لألفراد
فترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو

صافي اإليرادات التشغيلية
املصاريف التشغيلية
¤
صافي اإليرادات التشغيلية
مصاريف انخفاض القيمة للفترة ،صافي

التطويرالعقاري

الخزينة

أخرى

فترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو

اإلجمالي

فترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو

فترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو

فترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو

2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

2020
(غير مدقق)
ألف درهم

2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

2020
(غير مدقق)
ألف درهم

2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

2020
(غير مدقق)
ألف درهم

2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

2020
(غير مدقق)
ألف درهم

2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

2020
(غير مدقق)
ألف درهم

2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

2020
(غير مدقق)
ألف درهم

1,796,375
()573,539

2,078,541
()737,457

1,577,823
()210,414

1,712,962
()264,319

805,108
()36,788

608,596
()57,192

120,470
()90,881

119,205
()98,262

328,309
()334,396

204,007
()313,290

4,628,085
()1,246,018

4,723,311
()1,470,520

1,222,836

1,341,084

1,367,409

1,448,643

768,320

551,404

29,589

20,943

()6,087

()109,283

3,382,067
()1,498,268
-

3,252,791
()2,119,627
1,014,654

1,883,799
()20,222

2,147,818
()29,949

1,863,577

2,117,869

الربح من صفقة شراء
ربح الفترة قبل مصروف ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل
الربـح للفترة

فترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو

 3-22املركزاملالي للقطاعات
يعرض الجدول التالي املوجودات واملطلوبات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى املجموعة:
الخدمات املصرفية لألفراد

الخدمات املصرفية للشركات

 30يونيو 2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
(مدقق)
ألف درهم

 30يونيو 2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

موجودات القطاعات

48,716,860

49,489,685

143,336,468

145,728,116

مطلوبات القطاعات

93,254,715

90,952,775

126,622,752

115,429,744

التطويرالعقاري

الخزينة

أخرى

اإلجمالي

 31ديسمبر 2020
(مدقق)
ألف درهم

 30يونيو 2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
(مدقق)
ألف درهم

 30يونيو 2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
(مدقق)
ألف درهم

 30يونيو 2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
(مدقق)
ألف درهم

 30يونيو 2021
(غيرمدقق)
ألف درهم

43,157,199

39,408,050

5,319,305

5,477,731

53,252,310

49,452,871

293,782,142

289,556,453

2,685,130

3,043,591

901,988

1,072,125

30,794,213

35,927,843

254,258,798

246,426,078
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 31ديسمبر 2020
(مدقق)
ألف درهم

بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
 .23املعامالت مع األطراف ذات العالقة
(أ) تبرم املجموعة معامالت مع املساهمين واملديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين واملعنين بهم والشركات الزميلة للمجموعة واملشاريع املشتركة ،وذلك في سياق
العمل العادي بشروط متفق عليها بين الطرفين.
(ب) كما في  30يونيو  2021و  31ديسمبر  ،2020كان املساهم الرئيس ي في البنك هو مؤسسة دبي لالستثمار ،وهي شركة تمثل حكومة دبي أكبر مساهميها.
(ج) تم استبعاد األرصدة واملعامالت بين البنك وشركاته التابعة ،والتي تمثل أطراف ذات صلة باملجموعة ،بالكامل عند التوحيد ولم ُيفصح عنها في هذا اإليضاح.
(د) إن األرصدة واملعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة املدرجة في هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة هي كما يلي:
املساهمون الرئيسيون
ألف درهم

أعضاء مجلس اإلدارة
وكبارموظفي اإلدارة
ألف درهم

الشركات الزميلة
واالئتالفات املشتركة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

كما في  30يونيو ( 2021غيرمدقق)
املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
االستثمار في صكوك
ودائع العمالء
االرتباطات وااللتزامات الطارئة

1,851,900
161,493
2,688,875
-

92,719
162,091
35,459

1,044
36,515
51,186

1,945,663
161,493
2,887,481
86,645

كما في  31ديسمبر( 2020مدقق)
املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
االستثمار في صكوك
ودائع العمالء
االرتباطات وااللتزامات الطارئة

1,851,900
157,747
2,102,644
-

112,583
206,536
64,734

1,363
6,847
1,186

1,965,846
157,747
2,316,027
65,920

لفترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو ( 2021غيرمدقق)
اإليرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
اإليرادات من االستثمار في صكوك إسالمية
حصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح

17,550
3,366
10,357

1,989
691

39
28

19,578
3,366
11,076

لفترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو ( 2020غيرمدقق)
اإليرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
اإليرادات من االستثمار في صكوك إسالمية
حصة املودعين وحاملي الصكوك من األرباح

24,867
9,287
22,710

1,270
1,801

78
-

26,215
9,287
24,511

(ه) لم يتم االعتراف بأي مخصصات النخفاض القيمة مقابل املوجودات التمويـلية واالستثمارية اإلسالمية املقدمة إلى أطراف ذات عالقة أو االرتباطات
وااللتزامات الطارئة املصدرة لصالح األطراف ذات العالقة للمجموعة خالل فترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو ( 2021فترة الستة أشهر املنتهية في 30
يونيو  :2020صفر).
(و) بلغت التعويضات املدفوعة  /املستحقة لكبار موظفي اإلدارة بالبنك خالل فترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو  2021و  2020ما يلي:
غير مدقق
غيرمدقق
 30يونيو 2020
 30يونيو 2021
ألف درهم
ألف درهم
الرواتب واالمتيازات األخرى
42,867
39,316
تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
592
566
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
القيمة العادلة لألدوات املالية
.24
 1-24القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة املقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر
يلخص الجدول املبين أدناه القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة وفقا لتسلسل القيمة العادلة:
املستوى 2
املستوى 1
 30يونيو ( 2021غيرمدقق)
ألف درهم
ألف درهم
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
1,169,901
أدوات حقوق ملكية مدرجة
أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية غير مدرجة

املستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

971,114

1,169,901
971,114

موجودات أخرى
موجودات مشتقة إسالمية

-

2,025,298

-

2,025,298

املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة

1,169,901

2,025,298

971,114

4,166,313

مطلوبات أخرى
مطلوبات إسالمية مشتقة

-

1,922,352

-

1,922,352

 31ديسمبر( 2020مدقق)

املستوى 1
ألف درهم

املستوى 2
ألف درهم

املستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات مدرجة
أدوات غير مدرجة

1,227,476
-

917,295

-

1,227,476
917,295

موجودات أخرى
موجودات مشتقة إسالمية

-

1,888,534

-

1,888,534

املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة

1,227,476

1,888,534

917,295

4,033,305

مطلوبات أخرى
مطلوبات إسالمية مشتقة

-

1,704,417

1,704,417

-

لم يتم أجراء أية تحويالت بين املستويات  1و  2و  3خالل الفترة املنتهية في  30يونيو  2021والسنة املنتهية في  31ديسمبر .2020
 2-24تسوية قياس القيمة العادلة للمستوى  3للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
غيرمدقق
 30يونيو 2021
ألف درهم
917,295
الرصيـد في  1يناير
44,456
الربح ( /الخسارة) في الدخل الشامل اآلخر
15,993
إضافات
إضافة من االستحواذ على أعمال
()6,669
توزيعات خالل الفترة  /السنة
أخرى
39
الرصيد في نهاية الفترة

971,114
()29

مدقق
 31ديسمبر 2020
ألف درهم
713,363
()209,905
390,074
23,763
917,295

بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
معدل كفاية رأس املال
.25
إن الجهة التنظيمية الرئيسية للمجموعة هي مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي الذي يحدد ويراقب متطلبات رأس املال للمجموعة .تخضع املجموعة
والعمليات البنكية ألقسام البنك لإلشراف املباشر من قبل الجهات التنظيمية املحلية املعنية.
ينقسم رأس املال النظامي للمجموعة إلى الفئات التالية:
الشق األول لألسهم العادية ،الذي يشمل رأس املال املدفوع بالكامل واالحتيـاطي القانوني واالحتياطي العام واألرباح املحتجزة واحتياطي تحويل العمالت

واحتياطي القيمة العادلة لالستثمار .تشتمل التعديـالت التنظيمية طبقا ملقررات بازل  3على موجودات الضريبة املؤجلة املخصومة واالستثمارات في
املؤسسات املصرفية واملالية والنقص في املخصصات عن الخسائر املتوقعة؛
الشق األول من رأس املال الذي يتضمن الشق األول لألسهم العادية باإلضافة إلى بنود أخرى تشمل أدوات الشق األول من رأس املال وبعض الحصص

غير املسيطرة في الشركات التابعة؛ و
الشق الثاني من رأس املال ،الذي يشمل مخصص انخفاض القيمة الجماعي واملطلوبات الثانوية املؤهلة ،إن وجدت.

تم االعتراف بالبنك كأحد البنوك ذات األهمية النظامية على املستوى املحلي ( )SIB-Dخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2018وبناء على ذلك ،يتعين علينا
الحفاظ على هامش إضافي للبنوك ذات األهمية النظامية على املستوى املحلي بنسبة  ٪0.5إضافة إلى مصد لحماية راس املال بنسبة .%2.5
وفقا للوائح البنك املركزي لبازل  ،3تبلغ الحد األدنى ملتطلبات رأس املال كما في  30يونيو  2021نسبة  ٪13.5بما في ذلك مصد لحماية راس املال بنسبة ٪2.5
وهامش إضافي للبنوك ذات األهمية النظامية على املستوى املحلي بنسبة  ٪0.5ومع ذلك ،اعتبارا من  15مارس  2021حتى  31ديسمبر ُ ،2020يسمح للبنوك
باالستفادة من مصد حماية رأس املال بحد أقص ى  ٪60واستخدام  ٪100من الهامش اإلضافي للبنوك ذات األهمية النظامية على املستوى املحلي دون عواقب
رقابية ،كجزء من التدابير املعتمدة من مصرف اإلمارات املركزي من أجل دعم البنوك على التعاطي مع أزمة فيروس (كوفيد  .)19عالوة على ذلك ،أصدر البنك
املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة توجيهات بشأن األحكام املحاسبية ومتطلبات رأس املال – الترتيبات االتنقالية بتاريخ  22أبريل  .2021وتسمح هذه
التحوطات املالية للبنوك بإضافة زيادات في مخصصات املرحلة  1و  2وفق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  9من  31ديسمبر  2020إلى رأس املال
التنظيمي واملرحلي على مدى  5سنوات.
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
.25

معدل كفاية رأس املال (تتمة)
غيرمدقق
 30يونيو 2021
ألف درهم

مدقق
 31ديسمبر 2020
ألف درهم

قاعدة رأس املال
الشق األول من حقوق امللكية العادية

28,432,578
8,264,250

26,928,161
11,937,250

الشق األول من رأس املال
الشق الثاني من رأس املال

36,696,828
2,610,978

38,865,411
2,561,671

مجموع قاعدة رأس املال

39,307,806

41,427,082

الشق األول من رأس املال اإلضافي

املوجودات املرجحة باملخاطر

املخاطر التشغيلية

208,878,232
4,738,633
17,023,587

204,933,644
2,582,249
16,564,437

إجمالي املوجودات املرجحة باملخاطر

230,640,452

224,080,330

مخاطر االئتمان
مخاطر السوق

معدالت رأس املال

%17.0
%15.9
%12.3

معدل كفـاية رأس املال
معدل الشق األول من رأسمال
معدل الشق األول من حقوق امللكية العادية

%18.5
%17.3
%12.0

يعتمد احتساب نسبة كفاية رأس املال وفقا ملقررات بازل  3وقوانين مصرف اإلمارات املركزي.
خطة الدعم االقتصادي املوجهة (تتمة)
.26
من أجل معالجة التداعيات والعواقب االقتصادية لفيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-بشكل فعال ،أعلن البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة عن
برنامج خطة الدعم االقتصادي املوجهة شامل .كجزء من البرنامج ،وفر املصرف املركزي لجميع البنوك تسهيالت صفرية التكلفة هي تسهيالت سيولة مضمونة
لنقل الفوائد لعمالئها .تضمن البرنامج توفير إعفاء مؤقت للعمالء من سداد األقساط على التسهيالت غير املسددة لجميع عمالء القطاع الخاص ومتعاملي
البنك األفراد املتضررين.
كما في  30يونيو  ،2021استفادت املجموعة من تسهيالت بقيمة  2،400مليون درهم ( 31ديسمبر  3،200 :2020مليون درهم) والتي تم استخدامها بالكامل
لتوفير اإلعفاء من املدفوعات للعمالء املتأثرين .راجع إيضاح رقم .13
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
خطة الدعم االقتصادي املوجهة (تتمة)
.26
املو افقة على املبالغ املؤجلة واألرصدة القائمة
1-26
يقدم الجدول التالي تحليال لتكوين األقساط املؤجلة من قبل متعاملي البنك من الشركات واملستهلكين.
مجموع األقساط املؤجلة
ألف درهم
 30يونيو ( 2021غيرمدقق)
متعاملي البنك من األفراد
متعاملي البنك من الشركات
املجموع

التأجيالت القائمة
التعرض املتعلق
عدد العمالء
بالتأجيالت املعتمدة في تاريخ التقرير
ألف درهم
ألف درهم

9,013,237
571,641

30,361,042
4,640,882

2,733,477
8,006

243
54,580

9,584,878

35,001,924

2,741,483

54,823

تحليل تجميع خطة الدعم االقتصادي املوجهة في إطارالتوجيهات املشتركة ملصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي
2-26
وفقا ملتطلبات اإلرشادات املشتركة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي بتاريخ  15أبريل  ،2020قام البنك بتقسيم عمالئه املستفيدين تأجيل
السداد إلى مجموعتين على النحو التالي:
املجموعة  :1العمالء الذين ال ُيتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في جدارة االئتمان الخاصة بهم ،بما يتجاوز مشكالت السيولة ويتأثرون مؤقتا وبشكل معتدل
بأزمة كوفيد .19-بالنسبة لهؤالء العمالءُ ،يعتقد أن تأجيل السداد فعال ،وبالتالي ال ُيتوقع أن تتأثر القيمة االقتصادية للتسهيالت بشكل جوهري .وسيبقى
هؤالء العمالء في املرحلة الحالية وفق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ،9على األقل طوال مدة األزمة ،أو فترة ضائقتهم ،أيهما أقصر.
املجموعة الثانية :العمالء املتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في جدارتهم االئتمانية ،باإلضافة إلى أمور السيولة التي سيتم معالجتها عن طريق تأجيل السداد.
بالنسبة لهؤالء العمالء ،ويتوفر تدهور كاف في مخاطر االئتمان لالنتقال من املرحلة وفق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  .9ويواصل البنك مراقبة
الجدارة االئتمانية لهؤالء العمالء ،وبخاصة املؤشرات على عدم القدرة على سداد أي من التزاماتهم عند استحقاقها.
تحليل تجميع خطة الدعم االقتصادي املوجهة في إطارالتوجيهات املشتركة ملصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي (تتمة)
2-26
يقدم الجدول أدناه تحليال لألرصدة القائمة والخسائر االئتمانية املتوقعة للعمالء املستفيدون من تأجيل السداد:
املجموعة 1
ألف درهم
 30يونيو ( 2021غيرمدقق)
متعاملي البنك من الشركات
التعرضات
الخسائر االئتمانية املتوقعة
صافي التعرض القائم
متعاملي البنك من املستهلكين
التعرضات
الخسائر االئتمانية املتوقعة
صافي التعرض القائم
املجموع
التعرضات

املجموعة 2
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

22,894,404
()307,100

7,466,638
()291,177

30,361,042
()598,277

22,587,304

7,175,461

29,762,765

3,837,045
()69,317

803,837
()274,683

4,640,882
()344,000

3,767,728

529,154

4,296,882

الخسائر االئتمانية املتوقعة

26,731,449
()376,417

8,270,475
()565,860

35,001,924
()942,277

صافي التعرض القائم

26,355,032

7,704,615

34,059,647
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
خطة الدعم االقتصادي املوجهة (تتمة)
.26
الحركة في مقدارالتعرض عند التعثـر
3-26
فيما يلي تحليل إلجمالي التغييرات في مقدار التعرض عند التعثر منذ  31ديسمبر  2019للعمالء املستفيدين من تأجيل السداد:
املجموعة 2
املجموعة 1
ألف درهم
ألف درهم
 30يونيو ( 2021غيرمدقق)
5,287,319
31,130,906
التعرض عند التعثر كما في  1يناير 2020
128,300
219,612
الزيادة بسبب اإلعفاءات وفق خطة الدعم االقتصادي الشاملة
()774,737
()989,476
حركات أخرى
4,640,882
30,361,042
التعرض عند التعثركما في  31ديسمبر2020

املجموع
ألف درهم
36,418,225
347,912
()1,764,213
35,001,924

االنتقال بين املراحل
4-26
فيما يلي تحليل لالنتقال بين املراحل منذ  31ديسمبر  2019للعمالء املستفيدين من تأجيل السداد:
املرحلة 2
املرحلة 1
ألف درهم
ألف درهم
متعاملي البنك من الشركات
6,934,521
24,154,324
التعرض عند التعثر كما في  1يناير 2021
منقول من املرحلة األولى إلى مراحل أخرى
3,629,735
()3,684,788
منقول من املرحلة الثانية إلى مراحل أخرى
()607,924
حركات أخرى
()352,243
()417,621

املرحلة 3
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

42,061
55,053
607,924
-

31,130,906
()769,864

20,051,915

9,604,089

705,038

30,361,042

املرحلة 1
ألف درهم

املرحلة 2
ألف درهم

املرحلة 3
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

التعرض عند التعثركما في  31ديسمبر2020

متعاملي البنك من املستهلكين
التعرض عند التعثر كما في  1يناير
منقول من املرحلة األولى إلى مراحل أخرى
منقول من املرحلة الثانية إلى مراحل أخرى
حركات أخرى

4,028,413
()502,233
()389,180

1,153,853
431,417
()214,222
()257,257

105,053
70,816
214,222
-

5,287,319
()646,437

التعرض عند التعثركما في  31ديسمبر2020

3,137,000

1,113,791

390,091

4,640,882
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
خطة الدعم االقتصادي املوجهة (تتمة)
.26
التغييرفي مخصصات الخسائراالئتمانية املتوقعة حسب قطاع األعمال ملتعاملي البنك من الشركات
5-26
فيما يلي تحليل للتغيير في مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة حسب قطاع األعمال منذ  31ديسمبر  2020ملتعاملي البنك من الشركات املستفيدين من
تأجيل السداد:
ألف درهم
 30يونيو ( 2021غيرمدقق)
مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة كما في  1يناير 2021
عقارات ومقاوالت
التجارة
املؤسسات املالية
الخدمات وغيرها
التصنيع

411,030
147,040
19,976
()393
21,508
()884

الخسائراالئتمانية املتوقعة في  30يونيو 2021

598,277

التغييرفي مخصصات الخسائراالئتمانية املتوقعة حسب املنتجات ملتعاملي البنك من األفراد
6-26
فيما يلي تحليل للتغيير في مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة حسب املنتجات منذ  31ديسمبر  2019ملتعاملي البنك من العمالء املستفيدين من تأجيل
السداد:
ألف درهم
 30يونيو ( 2021غيرمدقق)
164,746
مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة كما في  1يناير 2021
136,797
التمويل الشخص ي
37,624
تمويل السكن
4,175
تمويل السيارات
بطاقات ائتمانية إسالمية
658
الخسائراالئتمانية املتوقعة في  30يونيو 2021

344,000

يحتفظ البنك بتعديالت تتعلق بكوفيد 19-بقيمة  297مليون درهم .وتعتقد اإلدارة أنه في حين أظهرت قطاعات العمالء واألعمال املختلفة عمليات استرداد
متواضعة خالل الفترة من يونيو حتى ديسمبر  ،2020فإن تأثيرات االئتمان املتأخرة ستظهر بمجرد اكتمال فترة خطة الدعم االقتصادي املوجهة .وفقا لذلك،
يحتفظ البنك بتعديالت تتعلق بكوفيد 19-دون أي تخصيص إضافي للقطاع والعمالء كما في  30يونيو .2021
توزيعات األرباح
.27
وافق املساهمون في الجمعية العمومية السنوية املنعقدة بتاريخ  16مارس  2021على توزيع أرباح نقدية بقيمة  0.20درهم للسهم الواحد بواقع 1,445.4
درهم للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2020
موسمية النتائج
.28
لم يتم ت جيل أي دخل موسمي في بيان الربح أو الخسارة املرحلي املوجز املوحد لفترتي الستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو  2021و  30يونيو .2020
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
.29
(أ)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

(ب)

الشركات التابعة
فيما يلي الحصص الهامة التي تمتلكها املجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات التابعة:
اسم الشركة التابعة

النشاط الرئيس ي

بلد التأسيس والعمليات

بنك دبي اإلسالمي باكستان املحدود
نور بنك ش.م.ع.
تمويل ش.م.ع
بنك دبي اإلسالمي كينيا
شركة دبي للخدمات املالية اإلسـالمية ذ.م.م
شركة ديار للتطوير العقاري ش.م.ع
دار الشريعة لالستشارات املالية والقانونية ذ.م.م
شركة التنمية للخدمات ذ.م.م
التطوير الحديث العقارية
التعمير الحديث لالستثمار العقاري
التنمية الحديثة لالستثمار العقاري
شركة نسيج لخدمات إدارة العقارات
مطبعة بنك دبي اإلسالمي ذ.م.م
اإلسالمي لالستثمار العقاري املحدود
مركز دبي التجاري اإلسالمي ذ.م.م
كريك سبتمبرن ليمتد م ح ذ.م.م.
شركة مدينة بدر للعقارات ذ.م.م
بريميم لخدمات التسويق ذ.م.م.
نور بي بي أو ذ.م.م.
زوايا رياليتي ذ.م.م.

خدمات مصرفية
خدمات مصرفية
تمويل
خدمات مصرفية
خدمات الوساطة
التطوير العقاري
استشارات مالية وقانونية
خدمات عمالية
التطوير العقاري
التطوير العقاري
التطوير العقاري
إدارة العقارات
طباعة
االستثمار
تجارة السيارات
االستثمار
التطوير العقاري
خدمات التعهيد والتسويق
خدمات التعهيد والتسويق
خدمات إدارة العقارات

باكستان
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
كينيا
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
مصر
مصر
مصر
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة

نسبة وحصص امللكيـة وحقوق التصويت التي
تحتفظ بها املجموعة
 31ديسمبر 2020
 30يونيو 2021
%100.0
%100.0
%100.0
%92.0
%92.0
%100.0
%100.0
%95.5
%95.5
%44.9
%44.9
%60.0
%99.0
%99.5
%99.5
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0
%99.0
%99.0
%99.5
%99.5
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0
%99.0
%99.0
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0

باإلضافة إلى حصص امللكية امل جلة املبينة أعاله ،فإن حقوق امللكية املتبقية في املنشآت  5و  7و  8و  12و  13و  17يحتفظ بها البنك ملصلحته
من خالل تعاقدات اسمية.
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
 .29الشركات التابعة (تتمة)
فيما يلي قائمة املنشآت ذات األغراض الخاصة إلدارة معامالت محددة تتضمن صناديق استثمارية ،ويتوقع إغالقها فور إنجاز املعامالت ذات الصلة.

.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38

(د)

اسم املنشأة ذات الغرض الخاص

النشاط الرئيس ي

بلد التأسيس والعمليات

هولدانفست لالستثمار العقاري
فرنسا االستثمار العقاري ساس
اس آى آر ال باربانيرز
اس س ي آي لو سيفاين
اإلسالمي للتمويل التجاري منطقة حرة ذ.م.م
شركة الشرق األوسط للكابالت املتخصصة
ليفانت ون انفستمنت ليمتد
بيترا ليمتد
ديار لالستثمار ذ.م.م.
ديار للتمويل ذ.م.م
شركة سقيا لالستثمار ذ.م.م
شركة بلو نايل لالستثمار ذ.م.م
بنك دبي اإلسالمي إف إم ليمتد
األمين
شركة نور صكوك املحدودة
صكوك نور املستوى  1املحدودة
شهادات نور املنظمة املحدودة.
نور املشتقات املحدودة

االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار

لوكسمبورج
فرنسا
فرنسا
فرنسا
اإلمارات العربية املتحدة
األردن
اإلمارات العربية املتحدة
جزر كايمان
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
جزر كايمان
جزر كايمان
جزر كايمان
جزر كايمان
جزر كايمان
جزر كايمان

نسبة وحصص امللكيـة
وحقوق التصويت
التي تحتفظ بها املجموعة
 31ديسمبر 2020
 30يونيو 2021
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪40 .0
٪40 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
ملكية نفعية
ملكية نفعية
ملكية نفعية
ملكية نفعية
٪99 .0
٪99 .0
٪99 .0
٪99 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0
٪100 .0

باإلضافة إلى حصص امللكية امل جلة املبينة أعاله ،يحتفظ البنك ملصلحته بحقوق امللكية املتبقية في املنشآت  29و  30و  31و  32بتعاقدات اسمية.

دمج األعمال  -االستحواذ على نوربنك
30
 1-30االستحواذ على نوربنك
خالل شهر يناير  ،2020استحوذ البنك على  ٪99.999من أسهم نور بنك ش.م.ع"(.نور بنك" أو "املنشأة") ،وهو منشأة تعمل في الخدمات املصرفية املتوافقة
مع الشريعة اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية املتحدة .استحوذ البنك على أسهم نور بنك من كبار مساهميه ،وبذلك حصل على حصة مسيطرة .تم االنتهاء
من عملية االستحواذ عن طريق صفقة مقايضة األسهم بنسبة مبادلة متفق عليها من  1سهم من بنك دبي اإلسالمي إلى  5.49سهم من نور بنك بإصدار
 651,159,198سهما جديدا للبنك.
خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2020استحوذ البنك على األسهم املتبقية في نور بنك من مساهمي األقلية ،ما جعله شركة تابعة مملوكة بالكامل.
مقابل الشراء وصافي املوجودات القابلة للتحديد املستحوذ عليها
2-30
تم احتساب االستحواذ باستخدام طريقة املحاسبة في الشراء ،وبناء عليه ،تم ت جيل املوجودات املستحوذ عليها واملطلوبات املفترضة واملقابل املتبادل بالقيمة
العادلة املقدرة في تاريخ االستحواذ .تم تحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات من قبل خبير مستقل.
تم تخصيص مقابل الشراء (املشار إليه أيضا باسم "سعر الشراء") الخاص باالستحواذ على املوجودات واملطلوبات املشتراة باستخدام قيمها العادلة األولية
في تاريخ االستحواذ .فيما يلي احتساب مقابل الشراء وتخصيصه لصافي موجودات املنشأة بناء على القيم العادلة لكل منها اعتبارا من تاريخ االستحواذ وعملية
الشراء الناتجة عن ذلك .يمثل الربح الناتج عن صفقة الشراء بناء على تخصيص سعر الشراء املؤقت الفرق بين مقابل الشراء والقيمة العادلة لصافي
املوجودات القابلة للتحديد.
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
دمج األعمال  -االستحواذ على نوربنك (تتمة)
30
مقابل الشراء وصافي املوجودات القابلة للتحديد املستحوذ عليها (تتمة)
2-30
وقد يتم إجراء تعديل تخصيص سعر الشراء خالل فترة اثني عشر شهرا من تاريخ دمج األعمال ،حيث يتم الحصول على مزيد من املعلومات حول القيمة
العادلة للموجودات املستحوذ عليها واملطلوبات املتكبدة ،بما في ذلك التوافق في نموذج األعمال ،إذا لزم األمر .تم االنتهاء من فترة القياس ولم يتم تحديد أي
تعديالت أخرى.
كانت القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة لنور بنك كما في تاريخ االستحواذ كما يلي:
ألف درهم

املوجودات املكتسبة واملطلوبات املفترضة
املوجودات
النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية
املستحق من البنوك واملؤسسات املالية
املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
استثمارات في الصكوك اإلسالمية وأدوات حقوق امللكية
استثمارات أخرى
العقارات االستثمارية
الذمم املدينة واملوجودات األخرى
ممتلكات و معدات
املوجودات غير امللموسة

5,771,887
3,868,255
30,686,184
4,328,624
390,074
979,168
1,145,841
188,329
287,000

مجموع املوجودات (أ)

47,645,362

املطلوبات
ودائع العمالء
املستحق للبنوك واملؤسسات املالية
إصدار الصكوك
الذمم الدائنة واملطلوبات األخرى
صكوك الفئة 1

35,287,630
529,555
3,760,150
1,641,963
1,836,500

إجمالي املطلوبات (ب)

43,055,798

القيمة العادلة لصافي املوجودات املحددة املستحوذ عليها (ج) = (أ) ( -ب)
حصة من صافي املوجودات املحددة املستحوذ عليها (د)

4,589,564
4,589,518

مقابل االستحواذ (هـ)

3,574,864

الشهرة السلبية عند االستحواذ (د) ( -هـ)

1,014,654

واعتبارا من  1نوفمبر  ،2020استحوذ البنك على جميع املوجودات وتحمل جميع التزامات نور بنك .وبناء عليه ،أوقف نور بنك عملياته اعتبارا من  1نوفمبر
"( 2020تاريخ الدمج") .لم يتم إجراء أي عمليات مصرفية أخرى منذ ذلك الحين .وسيتم تحمل أية مطالبات محتملة تنشأ في املستقبل من قبل الشركة األم.
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بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع.
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021
إصالحات معيارية ملعدل الربح
31
ال يزال تأثير استبدال األسعار املعروضة بين البنوك ("اإليبـور") بأسعار بديلة خالية من املخاطر على منتجات وخدمات املجموعة مجال التركيز الرئيس ي.
تتعرض املجموعة للعقود التي تشير إلى معدالت اإليبور ،مثل الليبور ،والتي تمتد إلى ما بعد عام  2021عندما يكون من املحتمل أن يتوقف نشرها.
بدأت اإلدارة مشروعا لضمان انتقال املجموعة إلى أنظمة األسعار الجديدة بعد عام  2021من خالل النظر في التغييرات في منتجاتها وخدماتها وأنظمتها
وتقاريرها .املشروع مهم من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على جميع جوانب عملياته من عقود العمالء واملعامالت إلى عمليات إدارة مخاطر البنوك واألرباح.
تواصل املجموعة التعامل مع أصحاب املصلحة الداخليين والخارجيين لدعم االنتقال املنظم والتخفيف من املخاطر الناتجة عن االنتقال.
 .32املو افقة على املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
تمت املوافقة على املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التصريح بإصدارها في  27يوليو .2021
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