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ن  م   السادة أعضاء مجلس اإلدارة  ا

ي اإلسالمي   ش. م. ع.  بنك د

ي    د

ية املتحدة    اإلمارات العر

  

  مقدمـة 

بيان   املا املوجزقمنا بمراجعة  ي اإلسالميلاملرفق    املوحد  املركز  ية املتحدةش. م. ع.  بنك د ي، اإلمارات العر البنك ")  ، د عة له    ("  ات التا والشر

ا  بــم  (مشار إل موعة")  ًعا  تم   ٣٠كما     "ا ل من    ٢٠٢١  س سارة  بيانو ا أو  ح  يان  ،  املوحداملوجز    املرح  الر الشامل  و املوجز   املرحالدخل 

يان  ،  املوحد ات  حقوق  و ة ااملوحد  املوجز    املرحالتدفقات النقدية  يان  و املوحد  املوجز    املرح  امللكيةالتغ رللف خ. إن    سعة أش ية بذلك التار املن

ذه    اإلدارة    املالية املرحلية  املعلوماتمسؤولة عن إعداد 
ً
ا وفقا اس الدو رقم    وعرض نا  إبداء "  :٣٤للمعيار ا ر املالية املرحلية". إن مسؤولي التقار

ذه امل تاج حول   إ مراجعتنا.  علومات املالية املرحليةإست
ً
نادا   إس

  

  نطاق املراجعـة 

املراجعة رقم   حول عمليات  الدو  للمعيار   
ً
بمراجعتنا وفقا قمنا  ال  ٢٤١٠لقد  املرحلية  املالية  املعلومات  "مراجعة  املستقل  يجر،  سابات  ا ا مدقق 

ش ن عن األمو   ة". تتضمن مراجعة املعلومات املالية املرحليةأللم اص املسؤول ل رئ من األ ش ية،  القيام بإجراء اإلستفسارات،  اس ر املالية وا

 للمعاي الدوليـة لل
ً
 من نطاق القيام بالتدقيق وفقا

ً
ا ر جراءات مراجعة أخرى. إن نطاق املراجعة أقـل جو تباع إجراءات تحليلية و ا  و ، فإ التا تدقيق، و

ا التدقيق. لذا ي امـة ال يمكن أن ي صول ع تأكيد حول جميع األمور ال ا. ال تمكننا من ا شأ   ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق 
  

تـاج     اإلست

املعلومات   بأن  اإلعتقاد  إ  يدعونا  ما  لنا  ن  ب ي لم  مراجعتنا،  إ   
ً
نادا املوحدةإس املوجزة  املرحلية  النوا   املالية  جميع  من  ا،  إعداد يتم  لم  املرفقة 

اس الدو رقم   للمعيار ا
ً
ة، وفقا ر و ر املالية  ٣٤ا   املرحلية".: " التقار

  

ت آند توش (الشرق األوسط  )ديلو

  

  

  

  

  مو الرم

  ٨٧٢ رقم القيد

ي   د

ية املتحدة   اإلمارات العر

ر   ٢٦  ٢٠٢١أكتـو

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

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

 

)١(  

  

ق األوسط)   ت آند توش (ال ل  د
ة    ٦، الطابق ٣بنا

ر    إعمار سك
  داون تاون د 

  ٤٢٥٤ص.ب: 
  د  

ة المتحدة    اإلمارات الع
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ل اإليضاحات املرفقة من الصفحة  ذه  ٣٧إ  ٧ش  ال يتجزأ من 
ً
  املالية املرحلية املوجزة املوحدة. البياناتجزءا

)٣(  

  

  

سارةبيان  ح أو ا     (غ مدقق) املوحد املوجز  املرح الر

ة ال رلف ية   سعة أش تم  ٣٠املن   ٢٠٢١ س

  

ة      ية  الثالثةف ر املن   أش

تم  ٣٠   س

ة ال ر ف ية   سعة أش   املن

تم  ٣٠   س

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح  

ــم     ــم  ألف در ــم  ألف در ــم  ألف در   ألف در

            صا اإليرادات 

ة اإلسالمية  ثمار لية واالس    ٧٬٩٧٣٬٠٦٦   ٦٬٧٨٦٬٨٦٢   ٢٬٤٣٦٬٤٦٨   ٢٬٣٣٨٬٥٨٩    اإليرادات من املعامالت التمو

ية     ١٬٣١٧٬٨٧٠   ١٬٢٥٠٬٣٥٥   ٤٤٤٬٥٨٣   ٤١٤٬٨١٣    إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجن

ثمارات األخرى   ــ ــ ـــ ــــةاإليرادات من االسـ ـ ــ بالقيمة العادلة،   املقاسـ

  صا 

  

٤٥٬٣٦٤   ١٩٬٦٩٥   ١٬١٩٩   ٦٬٥٢١   

ر والبيع، صا  ا للتطو تفظ     ٤١٬٦٢٧   ٧٢٬٨٠٦   ١١٬٣٢٥   ٢٠٬٧٦٢    اإليرادات من العقارات ا

ة ثمار    ٥٠٬١١٠   ١٢٣٬٥١٣   ١٦٬١١٤   ٦٨٬٥٠٢    اإليرادات من العقارات االس

ح من  كةحصة الر ات زميلة وائتالفات مش    ١٣٬٤٣٥   ١١٦٬٧٥٧   ١٤٬٤٩٣   ٢٠٬٦١٣    شر

   ٤٥٠٬٢٧٦   ٥٧٥٬٦٨٦   ١٤٣٬٤٧٨   ٢٣٤٬١١٧    إيرادات أخرى 

   ٩٬٨٩١٬٧٤٨   ٨٬٩٤٥٬٦٧٤   ٣٬٠٦٧٬٦٦٠   ٣٬١٠٣٬٩١٧    إجما اإليرادات  

اح وك من األر ن وحام الص : حصة املودع
ً
  )٢٬٩٥٦٬٥٠١(  )١٬٧٩٦٬٦٧٦(  )٨٥٥٬٧٢٤(  )٥٨٣٬٠٠٤(    ناقصا

    ٦٬٩٣٥٬٢٤٧   ٧٬١٤٨٬٩٩٨  ٢٬٢١١٬٩٣٦   ٢٬٥٢٠٬٩١٣    صا اإليرادات 

            

شغيلية             املصروفات ال

ن   )١٬٣١١٬٢٨٧(  )١٬١٠١٬٢٢٠(  )٣٨٤٬٠٣٠(  )٣٨٥٬٦٣٠(    مصروفات املوظف

ة   )٦٧٨٬٣٥٦(  )٦٣٣٬٣٦٩(  )٢٣١٬١٤٧(  )١٩٧٬٣٧٧(    املصروفات العمومية واإلدار

ة ثمار الك عقارات اس   )٤٠٬٤٥٠(  )٤٧٬٩٢٤(  )١٣٬٧٠٥(  )١٧٬٣١٠(    اس

ات ومعدات الك ممتل   )١٠٣٬٩٦٠(  )٩١٬١٧٤(  )٣٤٬٦٥١(  )٢٧٬٣٥٢(    اس

شغيلية   )٢٬١٣٤٬٠٥٣(  )١٬٨٧٣٬٦٨٧(  )٦٦٣٬٥٣٣(  )٦٢٧٬٦٦٩(    إجما املصروفات ال

            

ــا   ــ ـ ــ ــائر انخفاض صــ ــ ـــ ــا خســ ــ ـــ ـــــــغيلية قبل صــ شــ اإليرادات ال

  القيمة

  

٤٬٨٠١٬١٩٤   ٥٬٢٧٥٬٣١١   ١٬٥٤٨٬٤٠٣   ١٬٨٩٣٬٢٤٤   

ف   )٢٬٦٥٠٬٠٦٧(  )٢٬١٧٣٬٨٠٩(  )٥٣٠٬٤٤٠(  )٦٧٥٬٥٤١(  ١٩  انخفاض القيمة، صا  مصار

ح من صفقة شراء    ١٬٠١٤٬٦٥٤     -  -  -  ٣٠  الر

ة ح للف بة الدخل الر    ٣٬١٦٥٬٧٨١   ٣٬١٠١٬٥٠٢   ١٬٠١٧٬٩٦٣   ١٬٢١٧٬٧٠٣    قبل مصروفات ضر

بة الدخل    )٤١٬٢٩٣(  )٣٢٬٢٦٥(  )١١٬٣٤٤(  )١٢٬٠٤٣(    مصروفات ضر

اح  ةصا أر   ٣٬١٢٤٬٤٨٨   ٣٬٠٦٩٬٢٣٧  ١٬٠٠٦٬٦١٩   ١٬٢٠٥٬٦٦٠     الف

  

:  عائـد   إ

          

ي البنك     ٣٬١٢٥٬٤٧٤  ٣٬٠٥٨٬٩٢٨   ١٬٠٠٤٬٨٨٤   ١٬٢٠٥٬٢١٣    مال

صص غ املسيطرة      )٩٨٦(  ١٠٬٣٠٩   ١٬٧٣٥   ٤٤٧    ا

ـح للصا  ة الر   ٣٬١٢٤٬٤٨٨   ٣٬٠٦٩٬٢٣٧  ١٬٠٠٦٬٦١٩   ١٬٢٠٥٬٦٦٠    ف

            

م) ل س م ل فضة (در م األساسية وا حية الس   ٠٫٣٧   ٠٫٣٦  ٠٫١١   ٠٫١٥  ٢٠  ر
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ً
  املالية املرحلية املوجزة املوحدة. البياناتجزءا

)٤(  

  

  

    (غ مدقق) املرح املوجز املوحد اآلخر  بيان الدخل الشامل

ة ال رلف ية   سعة أش تم ٣٠املن   ٢٠٢١ س

  

ية      ر املن ة الثالثة أش   ف

تم ٣٠   س

ة ال ر ف ية  سعة أش   املن

تم ٣٠   س

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ــم     ــم  ألف در ــم  ألف در ــم  ألف در   ألف در

            

ح صا   ةالر   ٣٬١٢٤٬٤٨٨   ٣٬٠٦٩٬٢٣٧    ١٬٠٠٦٬٦١٩    ١٬٢٠٥٬٦٦٠     للف

            

سائر) الشاملة األخرى  الدخلبنود               / (ا

            

سائر: اح أو ا  إ األر
ً

ا الحقا يف             البنود ال لن تتم إعادة تص

ــارة) ــ ــ ــ ـ ــ ح / (خســ لـة بـالقيمـة  ر ـــ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ثمـارات أخرى م ـــــ ـــ ـ ــ ـ القيمـة العـادلـة السـ

  )٨٤٬١٦١(    ١٤٢٬١١٤  )٢١٬٠٧٧(    ٦٦٬٣٥٩    من خالل الدخل الشامل اآلخر، صا  العادلة

            

سائر: اح أو ا  إ األر
ً

ا الحقا يف             البنود ال قد تتم إعادة تص

ارجية، صا  ل العمليات ا   )١٢٣٬٢٠٧(  )١١٨٬٣٣٩(  )٦٬٣٧٦(  )٢٦٬٣٣٠(    فروق أسعار الصرف الناتجة من تحو

ح / (خسارة) وك ر ثمارات الص   )١٠٬٩٩٥(   ٤٣٨    ٣٦٬٤٧١  )٧٬٠٥٧(    القيمة العادلة الس

            

سارة) ة الدخل / (ا   )٢١٨٬٣٦٣(    ٢٤٬٢١٣  ٩٬٠١٨    ٣٢٬٩٧٢    الشاملة األخرى للف

            

ة   ٢٬٩٠٦٬١٢٥   ٣٬٠٩٣٬٤٥٠  ١٬٠١٥٬٦٣٧   ١٬٢٣٨٬٦٣٢    إجما الدخل الشامل للف

            

: عائد             إ

ي البنك       ٢٬٩١٠٬٨٣٥   ٣٬٠٨٣٬٣٨٠    ١٬٠١٣٬٦٤١    ١٬٢٣٨٬٢٢٢    مال

صص غ املسيطرة     )٤٬٧١٠(    ١٠٬٠٧٠    ١٬٩٩٦    ٤١٠    ا

ة   ٢٬٩٠٦٬١٢٥   ٣٬٠٩٣٬٤٥٠  ١٬٠١٥٬٦٣٧   ١٬٢٣٨٬٦٣٢    إجما الدخل الشامل للف

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ي اإلسالمي                                    ش. م. ع.   بنك د

ل اإليضاحات املرفقة من الصفحة  ذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. ٣٧إ  ٧ش  ال يتجزأ من 
ً
  جزءا

)٥(  

  

 

  

  

ات  حقوق    املوجزاملوجز  املرح امللكيةبيان التغ

ة ال رلف ية   سعة أش تم  ٣٠املن   ٢٠٢١ س
  

  

ي البنك  --------------------------------------------------   ة إ مال سو       ------------------------------------------------------------------------------------------------------حقوق امللكية امل

  رأس املال  

صكوك الشق  

  األول  

احتياطيات أخرى  

نة   م خز   وأس

احتياطي القيمة  

ثمارات   العادلة لالس

احتياطي صرف 

تجزة  العمالت  اح ا   اإلجما  األر

صص غ   ا

  املسيطرة

إجما حقوق 

  امللكية 

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

                    

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

ةصا  سارة) للف ح / (ا     ٣٬١٢٤٬٤٨٨  ) ٩٨٦(    ٣٬١٢٥٬٤٧٤    ٣٬١٢٥٬٤٧٤  -  -  -  -  -    الر

سائر الشاملة األخرى  ة ا   ) ٢١٨٬٣٦٣(  ) ٣٬٧٢٤(  ) ٢١٤٬٦٣٩(  -  ) ١٢٣٬٢٠٧(  ) ٩١٬٤٣٢(  -  -  -     للف

سائر) /  ة  الدخل الشاملإجما (ا     ٢٬٩٠٦٬١٢٥  ) ٤٬٧١٠(    ٢٬٩١٠٬٨٣٥    ٣٬١٢٥٬٤٧٤  ) ١٢٣٬٢٠٧(  ) ٩١٬٤٣٢(  -  -  -    للف

                    

لة مباشرة ضمن حقوق امللكية  ن امل                     املعامالت مع املالك

ا عات األر   ) ٢٬٥٣٢٬٦٨٩(  ) ٣٬٢٠٠(  ) ٢٬٥٢٩٬٤٨٩(  ) ٢٬٥٢٩٬٤٨٩(  -  -  -  -  -  ح توز

اة    ) ١٢٨(  -  ) ١٢٨(  ) ١٢٨(  -  -  -  -  -  الز

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

م ة (إيضاح من الشق األول   إضافة أس     ١٬٨٣٦٬٥٠٠  -    ١٬٨٣٦٬٥٠٠  -  -  -  -    ١٬٨٣٦٬٥٠٠  -  ) ٢-٣٠عند االستحواذ ع أعمال تجار

وك من الشق األول   اح ص ع أر   ) ٤٧٧٬٤٨٩(  -  ) ٤٧٧٬٤٨٩(  ) ٤٧٧٬٤٨٩(  -  -  -  -  -  توز

اليف  وك إصدار ت   ) ١٨٨(  -  ) ١٨٨(  ) ١٨٨(  -  -  -  -  -  من الشق األول ص

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

ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  بعاد اس ل من اس   -  -  -  ) ٣٨٢٬٨٩٦(  -    ٣٨٢٬٨٩٦  -  -  -  تحو

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

تم  ٣٠الرصيد       ٤٠٬٠٣٢٬١٣٩    ٢٬٧٢٤٬٥٩٤    ٣٧٬٣٠٧٬٥٤٥    ١٠٬١١٩٬٠٦٩  ) ١٬٢١٧٬٩٥٢(  ) ٨٨٣٬٢٣٤(    ١٣٬٧٨٤٬٦٦٨    ٨٬٢٦٤٬٢٥٠    ٧٬٢٤٠٬٧٤٤   ٢٠٢٠ س

                    

    ٤٣٬١٣٠٬٣٧٥    ٢٬٥٨٧٬٢٣٥ ٤٠٬٥٤٣٬١٤٠    ٩٬٨٥٩٬٦٣٦  ) ١٬١٧٦٬٧٠٧(  ) ١٬١٠٢٬٤٥١(    ١٣٬٧٨٤٬٦٦٨    ١١٬٩٣٧٬٢٥٠    ٧٬٢٤٠٬٧٤٤  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد  

ةصا  ح للف     ٣٬٠٦٩٬٢٣٧    ١٠٬٣٠٩    ٣٬٠٥٨٬٩٢٨    ٣٬٠٥٨٬٩٢٨  -  -  -  -  -    الر

سارة) ح / (ا ةالشاملة األخرى الر     ٢٤٬٢١٣  )٢٣٩(    ٢٤٬٤٥٢  -  ) ١١٨٬٣٣٩(    ١٤٢٬٧٩١  -  -  -     للف

ح إجما  سارة) /الر ةالشاملة األخرى (ا     ٣٬٠٩٣٬٤٥٠    ١٠٬٠٧٠    ٣٬٠٨٣٬٣٨٠    ٣٬٠٥٨٬٩٢٨  ) ١١٨٬٣٣٩(    ١٤٢٬٧٩١  -  -  -    للف

                    

لة مباشرة ضمن حقوق امللكية  ن امل                     املعامالت مع املالك

اح  عات األر   ) ١٬٤٤٥٬٤٢٢(  -  ) ١٬٤٤٥٬٤٢٢(  ) ١٬٤٤٥٬٤٢٢(  -  -  -  -  -  )٢٧(إيضاح توز

ة  اة  سو     ١٣٬٨٩٦  -    ١٣٬٨٩٦    ١٣٬٨٩٦  -  -  -  -  -  الز

وك من الشق األول      ١٬٨٣٦٬٥٠٠  -    ١٬٨٣٦٬٥٠٠  -  -  -  -    ١٬٨٣٦٬٥٠٠  -  إصدار ص

وك من الشق األول  داد ص   ) ٥٬٥٠٩٬٥٠٠(  -  ) ٥٬٥٠٩٬٥٠٠(  -  -  -  -  ) ٥٬٥٠٩٬٥٠٠(  -  اس

وك من الشق األول  اح ص عات أر   ) ٤٣٨٬٤٦٤(  -  ) ٤٣٨٬٤٦٤(  ) ٤٣٨٬٤٦٤(  -  -  -  -  -  توز

  -  -  -  ) ١٦٠٬٠٠٠(  -  -    ١٦٠٬٠٠٠  -  -  احتياطي مخاطر االئتمان التنظي

وك من الشق األول  اليف إصدار ص   ) ٢٬٧٠١(  -  ) ٢٬٧٠١(  ) ٢٬٧٠١(  -  -  -  -  -  ت

  ) ٢٬٤٤٤(  ) ١٬٤٤٤(  ) ١٬٠٠٠(  ) ١٬٠٠٠(  -  -  -  -  -  أخرى 

تم  ٣٠الرصيد       ٤٠٬٦٧٥٬٦٩٠    ٢٬٥٩٥٬٨٦١    ٣٨٬٠٧٩٬٨٢٩    ١٠٬٨٨٤٬٨٧٣  ) ١٬٢٩٥٬٠٤٦(  ) ٩٥٩٬٦٦٠(    ١٣٬٩٤٤٬٦٦٨    ٨٬٢٦٤٬٢٥٠    ٧٬٢٤٠٬٧٤٤  ٢٠٢١س
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ل اإليضاحات املرفقة من الصفحة   ذه البيانات امل ٣٧إ  ٧ش  ال يتجزأ من 
ً
  الية املرحلية املوجزة املوحدة.جزءا

)٦(  

  

  

  (غ مدقق) املوحد املوجز املرح بيان التدفقات النقدية 

ة ال رلف ية    سعة أش تم ٣٠املن    ٢٠٢١ س
ة ال     ر لف ية   سعة أش تم  ٣٠املن   س

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  (غ مدقق)    (غ مدقق)     

ــم      ــ ـــم     ألف در   ألف در

شغيلية شطة ال          األ

اح  ةأر بة الدخل  الف     ٣٬١٦٥٬٧٨١     ٣٬١٠١٬٥٠٢    قبل مصروفات ضر

ات لـ:           سو

ح من كة  حصة الر ع املش ات الزميلة واملشار   ) ١٣٬٤٣٥(   ) ١١٦٬٧٥٧(    الشر

  ) ٤١٬٦٢٧(   ) ٧٢٬٨٠٦(    من عقارات  إيرادات

اح  عات االر   ) ٤٤٬٩٧٥(   ) ١٩٬٦٩٥(    توز

بعاد استمثارات أخرى    ) ٣٨٩(      -    خسارة من اس

سارة  ح أو ا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر   )١(      -    إعادة تقييم االس

ح وك اسالمية  ر ثمارات  ص   ) ٢٦٥٬٠٩١(   ) ٣٤٣٬٧٥٧(    بيع اس

ة  ثمارات عقار بعاد اس ح اس   -   ) ٥٥٬٦٤٩(    ر

ات ومعدات  الك ممتل     ١٠٣٬٩٦٠     ٩١٬١٧٤    إس

ات  ح من بيع ممتل   ) ٤٬٩٩٩(    ) ١٣٬١٨٤(    ومعدات ر

ة  ثمار الك عقارات اس     ٤٠٬٤٥٠      ٤٧٬٩٢٤    اس

ن  دمة للموظف اية ا افأة      ٢٦٬٢٥٩     ٢٥٬٧٤٧    مخصص م

وك      ٢٬٩٣٩     ٢٬٣٨٩    إطفاء خصم الص

لفة انخفاض القيمة، صا      ٢٬٦٥٠٬٠٦٧     ٢٬١٧٣٬٨٠٩    ت

بعاد شركة زميلة  ح من اس   -   ) ٧٥٬٠٠٠(    الر

ح من صفقة الشراء    ) ١٬٠١٤٬٦٥٤(   -    ر

الك      ٥٠٬٨٤٧     ٥٠٬٨٤٧    غ امللموسة  املوجوداتاس

شغيلية  ات ال ات  املوجودات واملطلو شغيلية قبل التغ   ٤٬٦٥٥٬١٣٢   ٤٬٧٩٦٬٥٤٤    التدفقات النقدية ال
         

د عن  ة تز ع واملرابحات الدولية املستحقة خالل ف ر  ثالثةالنقص  الودا     ٤٩٬٩٢٤   -    أش

ادة) ة اإلسالمية النقص / (الز ثمار لية واالس   ) ١٨٬٧٧٣٬٥٨٨(     ١٬٧١٣٬٤٩٩     املوجودات التمو

    ٧٣٩٬٦٣٠      ١٬٥٩٢٬٣٣٨    النقص  الذمم املدينة واملوجودات األخرى 

ادة   ع العمالء الز     ١٥٬٢٧٩٬١٩٩      ٨٬٥٥٠٬٣٠٧    ودا

ادة  / )(النقص     ٩٬٥٢٥٬١٩٤   ) ٦٬٧٦٠٬٢٥٠(     املستحق إ بنوك ومؤسسات مالية أخرى الز

ات األخرى النقص    ) ١٬٥٥٢٬٢٢٤(   ) ٥٣١٬١٠٤(     الذمم الدائنة واملطلو
         

  ٩٬٩٢٣٬٢٦٧     ٩٬٣٦١٬٣٣٤    العمليات الناتج منالنقد 

ن   دمة املدفوعة للموظف اية ا ضات    ) ٣٣٬٩٨٤(   ) ١٣٬٧٨٥(    عو

  ) ٤٤٬٩١٢(   ) ١٨٬٩٢١(    ضرائب مدفوعة 

شغيلية  الناتج منصا النقد  شطة ال   ٩٬٨٤٤٬٣٧١   ٩٬٣٢٨٬٦٢٨    األ
  

ة  ثمار شطة االس           األ

وك إسالمية  ثمارات  ص ركة  االس لفة املطفأة   مقاسةصا ا     ٣٠٤٬٧٣٠    ) ٤٬٣٣٢٬٨٥٦(    بالت

ة  ثمارات العقار   ) ١٦١٬١٥٥(    ) ٦٩٬٣١٨(    إضافات إ االس

ات ومعدات   ) ١٢٦٬٢٧٢(    ) ١٢٩٬١٦١(    ، بالصا شراء ممتل

ر شراء عقارات  ا للبيع والتطو   ) ١٥٩٬٤٣٨(    ) ١٨٤٬٥٥٢(    محتفظ 

ر  ا للبيع والتطو بعاد عقارات محتفظ      ١٥٠٬٤٨٨      ٢٧٧٬٧٠١    املتحصالت من اس

بعاد ة  املتحصالت من اس ثمارات العقار   -      ٤٥٩٬٠٢٤    االس

ثمارات أخرى  ركة  اس     ٣٠٥٬٧٦٣     ٤٦٢    بالقيمة العادلة  مقاسةصا ا

اح املستلمة  عات األر     ٤٤٬٩٧٥      ١٩٬٦٩٥    توز

كة  صا  ات زميلة وائتالفات مش ثمارات  شر ركة  اس     ٣٧٬٩٣٢      ٢٧٬٥٣٢    ا

) / الناتج منصا النقد  ة  (املستخدم  ثمار شطة االس   ٣٩٧٬٠٢٣    ) ٣٬٩٣١٬٤٧٣(    األ

لية شطة التمو           األ

وك  ل ص   ٤٬٧٨١٬١٩٣      ٣٬٦٧٣٬٠٠٠    إصدار أدوات تمو

وك إعادة سداد  ل ص   ) ٤٬٤٠٧٬٥٦٨(    ) ١٬٨٣٦٬٥٠٠(    أدوات تمو

وك من الشق األول    -      ١٬٨٣٦٬٥٠٠    إصدار ص

وك من الشق األول  داد ص   -    ) ٥٬٥٠٩٬٥٠٠(    اس

وك من الشق األول  اح ص ع أر   ) ٤٧٧٬٤٨٩(    ) ٤٣٨٬٤٦٤(    توز

اليف إصدار وك من الشق األول  ت   ) ١٨٨(    ) ٢٬٧٠١(    ص

اح  عات أر   ) ٢٬٥٣٢٬٦٨٩(    ) ١٬٤٤٥٬٤٢٢(    مدفوعة توز

لية   النقد املستخدم صا  شطة التمو   ) ٢٬٦٣٦٬٧٤١(    ) ٣٬٧٢٣٬٠٨٧(    األ

ادةصا  عادله  الز     ٧٬٦٠٤٬٦٤٨      ١٬٦٧٤٬٠٦٨     النقد وما 

عادله  بداية  ةالنقد وما      ٢٢٬٢٢٩٬٧٠٩      ٣٣٬٨٨٣٬٧٦٠     الف

عادله     ٩٬١١٠٬٥٨٧       -    من اندماج أعمال  النقد وما 

ية  تفظ به بالعمالت األجن ات  أسعار الصرف ع رصيد النقد ا   ) ١٩٬٤٨٦(      ٤٬٢٨٧    تأث التغ

اية  عادله   ةالنقد وما    ٣٨٬٩٢٥٬٤٦٣    ٣٥٬٥٦٢٬١١٥    ) ٢١(اإليضاح  الف
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)٧( 

  

  املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتإيضاحات حول  

ة ال رلف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

سية - ١ شطة الرئ س واأل   التأس

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

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

ة رقم   ات التجار عديالته).  ١٩٨٤لسنة  ٨بموجب قانون الشر واملعدل بالقرار بقانون اتحادي رقم   ٢٠١٥لسنة  ٢القانون االتحادي رقم لقد سرى العمل ب(و

ة اعتباًرا من  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦ ات التجار ا رقم  ،٢٠١٥يوليو  ١شأن الشر   . ١٩٨٤ لسنة ٨ليحل محل القانون االتحادي ا
  

و    املوجزة املوحدةذه املعلومات املالية املرحلية    تتضمن عة له كما  التا ات  البنك والشر شطة  نأ ذه  ٢٩ إيضاح    مب املرحلية    من  املالية  املعلومات 

موعة").  املوجزة املوحدة ا مجتمعة باسم "ا شار إل )  
  

ي املا (تم إدرا   ").  DIBاملؤشر: " رمز ج البنك  سوق د
  

ا من خال نفيذ عمليا ة وتقوم ب ثمار دمات املصرفية االس ات واألفراد وا دمات املصرفية للشر سية بتقديم ا موعة بصورة رئ لية تقوم ا ا ا ل فروع

موعة  اإليضاح  ات ا سية لشر شطة الرئ ارجية. يتم بيان األ عة ا ا التا ا   املوحدة.  رحلية املوجزةامل ذه البيانات املالية من (أ) ٢٩وشر
  

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

  

ر املالية   ٢ ديدة واملعدلةتطبيق املعاي الدولية إلعداد التقار   ا

ديدة واملعدلة   ١-٢ ر املالية ا ري بدون أي تأث املطبقة املعاي الدولية للتقار   املوحدة ع البيانات املالية املوجزة جو

راملعاي الدولية  تم اعتماد   عد  إلعداد التقار ة ال تبدأ  أو  ات السنو ة املفعول للف ديدة واملعدلة التالية، وال أصبحت سار   ،٢٠٢١يناير    ١  املالية ا

ذه البيانات املالية. لم   تب ع تطبيق  ر املالية    ي الية والسابقة ولكن    املدرجةأي تأث مادي ع املبالغ    املعدلة ذه املعاي الدولية للتقار للسنوات ا

بات املستقبلية.  ت اسبة للمعامالت أو ال   قد تؤثر ع ا

   رعديالت ع املعيار الدو اس الدوو   ٩  املالية رقم  للتقار ر املالية رقمل واملعيار الدو    ٣٩رقم    املعيار ا راملعيار الدو  و   ٧  لتقار املالية رقم   للتقار

ر املاليةالدو املعيار و  ٤   ). ٣١(راجع إيضاح  املعياري  من إصالحات معدل الفائدةاملتعلق باملرحلة الثانية  ١٦رقم  للتقار
  

  

ديدة واملعدلة   ٢-٢ ر املالية ا عد تم تطبيق املعاي الدولية للتقار ة    قيد اإلصدار وغ السار

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

ديدة.    بصدد إجراء تقييم لتأث املتطلبات ا
  

ديدة واملعّدلة ر املالية ا   املعاي الدولية إلعداد التقار

ة ال   ات السنو ة للف سار

عد    تبدأ  أو 

اسبة الدو رقم   ات واآلالت واملعدات   ١٦عديالت ع معيار ا   ٢٠٢٢يناير  ١  املتعلقة باملتحصالت قبل االستخدام املقصود.   املمتل
  

  

  

  

  

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

  

  

  

  

ر املالية رقم   ي   دمج األعمال عمليات  :  ٣عديالت ع املعيار الدو إلعداد التقار   ٢٠٢٢يناير  ١  املتعلقة باإلشارة إ اإلطار املفا
    

ة ع   نات السنو ر املالية التحس   ٢٠٢٢يناير  ١  ٢٠٢٠- ٢٠١٨  املعيار الدولية إلعداد التقار
    

اسبة الدو  ية   ٨  رقم   عديالت ع معيار ا اس ات  التقديرات واألخطاء ا ية والتغي اس   ٢٠٢٣ينايـر ١    السياسات ا
  

  

  

  

  

اس الدو رقم عديالت ع   مية ب   فيما يتعلق عرض البيانات املالية    ١  املعيار ا ف األ رة   تعر و   ٢٠٢٣يناير  ١  ا
  

  

  

  

  

ر املالية رقم   ن   ١٧املعيار الدو إلعداد التقار   ٢٠٢٣ينايـر ١  عقود التأم
    

الدو   املعيار  ع  رقم عديل  املالية  ر  التقار املوحدة   ١٠  إلعداد  املالية  الدو    البيانات  اسبة  ا ثمارات     ٢٨رقم  ومعيار  االس

كة  ع املش ات الزميلة واملشار مة    الشر ة بيع أو مسا ثمرن   املوجودات فيما يتعلق بمعا   من املس

ألجل  ان  السر خ  تار إرجاء  تم 

  غ مس 
  

  

  

ـــذه تتوقع اإلدارة   ــاد  ــة   اعتمـ ــة للمجموعـ ــاليـ ــانـــات املـ ــدة  البيـ ـــديـ ات والتعـــديالت ا ــــــ ـ ـــ ــاي والتفســ ة التطبيق األو   املعـ تـــب ع ا ف ــاي  ، وأال ي ــذه املعـ ـ ــاد  عتمـ

ديدة قد   ات والتعديالت ا ة التطبيق  أي  والتفس ري ع البيانات املالية للبنك  ف . تأث جو   األو
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  أسس اإلعداد  -٣

ام   ١-٣   بيان االل

ذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة وفًقا   ا الدو رقميتم إعداد  ر املالية املرحلية".  ٣٤  للمعيار ا اسبة    "التقار الصادرة عن مجلس معاي ا

ة   ية املتحدة  للقانون االتحادي لدولةالدولية واملتطلبات السار ي لعام    ٢٠١٥لعام    ٢رقم    اإلمارات العر ات اإلمارا رار بقانون واملعدل بق")  ٢٠١٥("قانون الشر

  . ٢٠١٨) لسنة ١٤قانون اتحادي رقم (والقرار ب  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦اتحادي رقم 

  

املة من البيانات املالية املوحدة للم موعة  ة  ذه املعلومات املالية املرحلية املوحدة املوجزة جميع املعلومات املطلو ر  ال تتضمن  عاي الدولية إلعداد التقار

ية    ان مع البيانات املالية املوحدة املدققة للمجموعة للسنة املن ا باالق جب قراء سم  ٣١املالية و ن    ،. ومع ذلك٢٠٢٠  د ية    اإليضاحاتيتم تضم التفس

تارة   ة من أجلاألحداث واملعامالت    لتناول ا ر و ة موحدة كما     ا املا للمجموعة منذ آخر بيانات مالية مدققة سنو ات  املركز واألداء  التغ م  ف

ية   سم  ٣١وللسنة املن   . ٢٠٢٠د

  

اضات   إستخدام  ٢-٣   التقديرات واإلف

اضات تؤثر ع تطبيق السياسات   ام وتقديرات واف ذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة من اإلدارة إصدار أح ية واملبالغ يتطلب إعداد  اس ا

ات وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات.  لة للموجودات واملطلو ذه التقديرات.قد يختلف املبلغ الفعو امل    عن 
  

ذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة ام    ،عند إعداد  ةفإن األح ر و ية للمجموعة واملصادر    ا اس ا اإلدارة  تطبيق السياسات ا ال اتخذ

سية  ية  ا  ول نفس تلك املطبقة ع البيانات املالية املوحدة املدققة كم للتقديرات غ املؤكدةالرئ سم  ٣١لسنة املن   . ٢٠٢٠د

  

امة  -٤ ية ال اس   السياسات ا

ا  البيانات املالية امل ذه املعلومات املالية املوجزة املوحدة تتفق مع تلك املف ع ية املستخدمة  إعداد  اس وحدة املدققة كما   إن السياسات ا

ية.  سم  ٣١وللسنة املن   . ٢٠٢٠د
  

ذه املعلومات املالي امة املطبقة  إعداد  ية ال اس ص للسياسات ا   ة املرحلية املوجزة املوحدة:فيما ي م

  

  اندماج األعمال   ١-٤

موعة. يتم قياس امل خ االستحواذ، أي عندما يتم نقل السيطرة إ ا قة االستحواذ كما  تار ساب اندماج األعمال باستخدام طر ول   يتم اح قابل ا

ددة املس ل عام بالقيمة العادلة، وكذلك صا املوجودات ا ش يازة  ا. يتم إثبات أي ا ا ملعرفة انخفاض قيم شأ سنوً رة ت ا. يتم اختبار أي ش تحوذ عل

انت تتعلق بإصدار أد ناء ما إذا  ا، باست اليف املعاملة عند تكبد ساب ت سارة ع الفور. يتم اح ح أو ا ح من صفقة الشراء  الر ل أو حقوق  ر وات تمو

  ملكية إسالمية. 
  

شمل املقابل ا سارة.ال  ح أو ا ل عام  الر ش ذه املبالغ  اف  ة العالقات املوجودة مسبًقا. يتم االع سو   ول املبالغ املتعلقة ب
  

تم  السداد  يتم قياس أي مقابل محتمل مستحق   تمل كحقوق ملكية، فلن تتم إعادة قياسه و يف املقابل ا خ الشراء. إذا تم تص تار بالقيمة العادلة  

س ح أو ا تمل  الر ات الالحقة  القيمة العادلة للمقابل ا اف بالتغ ة ضمن حقوق امللكية. بخالف ذلك، يتم االع سو ساب ال   ارة. اح

  

يف وقياس األدوات املالية   ٢-٤   تص

اف والقياس األو  ١-٢-٤   االع

ات املالية عندما تصبح شركة ا اف باملوجودات واملطلو ام التعاقدية لألداةيتم االع ا  األح
ً
  .موعة طرف

  

عزى مباشرة إ حيازة أو إصدار موجودات و  اليف املعامالت ال  ات املالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. ت ات مالية (بخالف يتم قياس املوجودات واملطلو مطلو

سارة) تضاف إ القيمة العادلة للموجود ح أو ا ات املالية بالقيمة العادلة من خالل الر اتات املالية أو  املوجودات املالية واملطلو املالية أو ُتخصم   املطلو

ا،   ات املالية بالقيمةحسب االقتضاءم ة مباشرة إ شراء املوجودات املالية أو املطلو سو اليف املعامالت امل اف بت . يتم االع اف األو العادلة   ، عند االع

سارة املوحد ح أو ا سارة مباشرة  بيان الر ح أو ا   .من خالل الر
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امة (تتمة)   -٤ ية ال اس   السياسات ا

يف وقياس األدوات املالية  ٢-٤   (تتمة)  تص

يف املـوجودات املالية  ٢-٢-٤   تص

ة اإلسالمية   ثمار لية واالس ة واملستحق من البنوك واملؤسسات املالية واملوجودات التمو  قياس األرصدة لدى البنوك املركز
ً
وك  يتم الحقا ثمارات  ص واالس

 خسائ
ً
لفة املطفأة ناقصا ا الشروط التـالية بالت نود من الذمم املدينة واملوجودات األخرى ال ينطبق عل ر انخفاض القيمة واإليرادات املؤجلة، إسالمية و

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

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

 اح ع املبلغ ا خ محددة، تدفقات نقديـة تمثل فقط دفعات للمبلغ األص وأر اصة باألداة،  توار تـج عن البـنود التعاقدية ا   ألص قيد السداد. أن ي
  

 بالقيمة العادلة.
ً
افة املوجودات املالية األخرى الحقا   يتم قياس 

  

  

  تقييم نموذج األعمال   ٣-٢-٤

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

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

  

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

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

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

ا.   التعاقدية ال تم تحصيل

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

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

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

اةتقييم املوجودات املالية امل قدًما  إدراج تلك املعلومات عند  األعمال، ولكن يتم شأة أو املش ا امل
ً
  .    حديث

  

  تقييم خصائص التدفق النقدي    ٤-٢-٤

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

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

  األص القائم.
  

" ع أنه القيمة العادلة لألص عرف "املبلغ األص ُ ذا التقييم،  ح" ع أنه املقابل للقيمة الزمنية  ألغراض  عرف "الر ُ ن  ي،  ح اف املبد ل املا عند االع

ل األساسية األخرى  اليف ومخاطر التمو ة زمنية محددة ومقابل الت اطر االئتمانية املتعلقة باملبلغ األص القائم خالل ف (مثل مخاطر السيولة    للمال وا

ة)، باإلضاف اليف اإلدار ح.والت امش معدل الر   ة إ 
  

ح، يأخذ البنك باالعتبار الشروط التعاقدية ل انت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات املبلغ األص والر تضمن ذلك  عند تقييم ما إذا  ألداة. و

غي توقيت أو قيمة التدفقات ال تب عليه  عاقدي ي ان األصل املا يتضمن شرط  ذا الشرط.  تقييم ما إذا    نقدية التعاقدية بحيث ال يفي األصل 
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  انخفاض قيمة املوجودات املالية   ٣-٤

ر.   ل تقر خ  ا النخفاض  القيمة  تار عرض لفة املطفأة للتحقق من  ا بالت   يتم تقييم املوجودات املالية ال يتم قياس
  

 ملتطلبا 
ً
االئتمان املتوقعة وفقا ية خسائر  باستخدام من لقياس مخصص خسائر االئتمان  ية ترتكز ع ثالث مراحل  البنك بتطبيق من ت املعيار يقوم 

ر املالية رقم الدو  لفة املطفأة: ٩ إلعداد التقار ا بالت   ، وذلك للفئات التالية من األدوات املالية ال يتم قياس

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

 انية العمومية؛   أدوات مصدرة خارج امل

  مصدرة؛ عقود ضمانات مالية  

   املستحق من بنوك ومؤسسات مالية؛  

   ة؛ و   األرصدة لدى املصارف املركز

   .موجودات مالية أخرى  
  

تقل ي. ع املوجودات املالية  ت اف املبد  إ التغ  مخاطر االئتمان منذ االع
ً
نادا   ثالث مراحل اس

  

م.  ثمارات األس اف بخسائر انخفاض القيمة من اس   ال يتم االع

  

  ذج انخفاض قيمة خسائر االئتمان املتوقعة نمو 

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

ز  النقد املتعلق بحاالت التع الية لل  التالية أو (١ عن السداد إما (خسائر االئتمان املتوقعة القيمة ا
ً
را ة االث عشر ش ) ع مدى ٢) ع مدى ف

ي من البداية. اجع االئتما   العمر املتوقع لألداة املالية بناء ع ال
  

  

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

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

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

خ التقر   ١٢املتوقعة ملدة    ال ت تار
ً
را ة االث عشر ش ع خالل ف  إ توقع حدوث 

ً
نادا  اس

ً
را   ١٢ر. يتم تطبيق احتماليات التع املتوقع خالل  ش

ح الفع األص التقر  ا بمعدل الر تم تخفض تملة عند التع و سارة ا ا  ا تم ضر بؤ بالتعرض عند التع و  ع الت
ً
را  . ش

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

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

ز النقدي املتو  تم تخفيض ال . عند التع ع مدى عمر األداة و ح الفع األص التقر   قع بمعدل الر

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

عادل خسائر االئتمان املتوقعة ع مدى عمر املوجودات املال ي وسوف يتم قيد مبلغ  سبة احتمالية التع  النخفاض ائتما اض أن    ٪. ١٠٠ية باف
  

  

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

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

ل.   ح الفع املتوقع التقر ع التمو   الر

  

ف به ضمن بيان الدخل، أو مخصص خسا اكم املع  اإلطفاء امل
ً
 ناقصا

ً
ف به مبدئيا ل ضمان باملبلغ املع ام البنك بموجب  تمان املتوقعة،  ئر االئيتم قياس ال

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

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

نمو  تحديمثل  االقتصادية املستقبلية عند  بأدلة للظروف  إ توقعات معقولة ومدّعمة  ناد  قت االس و االئتمان املتوقعة نظرة مستقبلية  يد  ذج خسائر 

ة  مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان املتوقعة.  ر و ادات ا   الز
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)١١ ( 

امة (تتمة)   -٤ ية ال اس   السياسات ا

  (تتمة)  املوجودات املاليةانخفاض قيمة     ٣-٤

سارة االئتمانية املتوقعة    ١٩كوفيد  جائحة   وا

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

ر.  البنكيةاالقتصاد العاملي والنظم بظالله ع  عداد التقار اسبة و ، سواء من منظور األعمال وا ل كب ومات والبنوك  العديد من  وقد اتخذت ش ا

نائية للتخفيف من    البلدان  اتتداب است وفيد  املالية واالقتصادية لـ  التأث ا إيقاف عمليامجموعة من    الدعمشمل تداب  . و ١٩جائحة   ت السداد اختيارً

ات الرقابيةللعمالء، ودعم السيولة وتخفيف رأس املال من قبل    .ا
  

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

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

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

سائر االئتمانية املتوقعة.    تحديد ا
  

نة بازل، يجب أن تأخذ البنوك   و  سبان وفًقا إلرشادات  سائر اال   الطارئةإجراءات الدعم    ا عديالت  عند حساب ا ئتمانية املتوقعة. كما وافقت ع 

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

  قياس خسائر االئتمان املتوقعة  

سب ز النقدي امل   يح ات قائمة ع االحتمالية لقياس ال و نار  إ س
ً
نادا . البنك خسائر االئتمان املتوقعة اس ح الفع التقر فض بمعدل الر توقع ا

ا.   صول عل ن التدفقات النقدية املستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية ال يتوقع البنك ا ز النقدي  الفرق ب املعيار الدو    يرايتمثل ال

ر املالية رقم   ا  ٩إلعداد التقار ساب خسائر االئتمان املتوقعة ع أ .    اح تملة عند التع والتعرض عند التع سارة ا حاصل ضرب احتمالية التع وا

ا.  عقيد ا ودرجة  س للمحافظ ونوعي م ال ن االعتبار ا ع يات ونماذج مع األخذ    قام البنك بوضع من

  

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

  

/املدخالت اإلحصائية: ذه املعاي   فيما ي تفاصيل 
  

  ة زمنية معينة –احتمالية التع   ؛ تتمثل  تقدير احتمالية ع مدى ف

  خ مستقب مع  –التعرض عند التع ر  اعتباريتمثل  تقدير التعرض للتع  تار خ التقر عد تار ات املتوقعة  التعرض    ؛ والتغ
  

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

ان يتوقع   ا  املقرضالنقدية التعاقدية املستحقة والتدفقات النقدية ال  صول عل ، ) ٣(والتدفقات النقدية املتوقعة عموًما  حالة حسابات املرحلة    ا

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

  

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

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

اصة بالظروف االقتصا بؤات ا   دية املستقبلية.  يتضمن الت
  

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

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

صول عليه مقاب الت باإلضافة إ قيمة الضمان أو املبلغ الذي سوف يتم ا ة، بما  ذلك احتمالية سداد التمو الت املتع   ل بيع األصل.  تحصيل التمو

  

   



ي اإلسالمي                         ش. م. ع.   بنك د
 

  املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتإيضاحات حول  

ة  راللف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

)١٢ ( 

ية  -٤ اس امة (تتمة)  السياسات ا   ال

  (تتمة)  انخفاض قيمة املوجودات املالية    ٣-٤

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

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

  ي  -أسعار العقارات   أبو ظ ود

 عرض النقود  

  قيقي - الفعالسعر الصرف   املؤشر ا

 الت ومية العامة  التمو   اإلنفاق -ا

  أسعار السلع  

  لك الرقم القيا ألسعار   املس

  سابات القومية ن -ا ضات العامل   عو

  سابات القومية اد  -ا دمات   الفعاالست   للسلع وا
  

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

ر  مخاطر االئتمان منذ تقد خ التقر ر معلومات مناسبة ومدعمة بأدلة  تار ة تقر ل ف يم االئتمان. يجب أن تو عملية قياس خسائر االئتمان املتوقعة  

ساب  بؤات املتعلقة بالظروف االقتصادية املستقبلية. إن املدخالت والنماذج املستخدمة الح الية والت ئتمان  خسائر اال حول األحداث السابقة والظروف ا

س عديالت نوعية أو   إجراء 
ً
خ البيانات املالية. لبيان تلك السمات، يتم أحيانا  جميع سمات السوق  تار

ً
عديالت  املتوقعة قد ال ترصد دائما ا  ات باعتبار و

ة ر ون تلك الفروقات جو عيد. مؤقتة عندما ت   إ حد 
  

ة  مخاطر االئتمان   ر و ادة ا   تقييم الز

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

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

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

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

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

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

   ون األداة متأخرة السداد ألك من ؛ و   ٣٠ت
ً
  يوما

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

ُ
  

  

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

  

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

ة  ا ي القائم ع ا   كم االئتما

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

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

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

 وخيارات التم
ً
ة املتوقعة، بما  ذلك خيارات السداد مقدما   ديد والتجديد. االعتبار جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الف

  

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

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

  العمر املتوقع 

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

 وخيارات التمديد والتجديد.  
ً
ة املتوقعة، بما  ذلك خيارات السداد مقدما   الشروط التعاقدية عند تحديد الف
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امة (تتمة)   -٤ ية ال اس   السياسات ا

  (تتمة)  انخفاض قيمة املوجودات املالية    ٣-٤

ف التع     عر

  عت البنك أن األصل املا متع السداد عندما:  

  وء البنك التخا امل تجاه البنك دون  اماته االئتمانية بال تمل، ألسباب مالية أو غ مالية، أن يفي املتعامل بال ون من غ ا ذ إجراءات مثل ي

  مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أو  

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

  

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

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

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

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

  

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

  

ل املعاد التفاوض  يالت التمو ا س   عل

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

ً
 عن مصادرة الضمان أو    املتعامليقوم البنك أحيانا

ً
عوضا

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

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

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

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

ل املتع للتأكد من استمرار سداد السدادات املستحقة  املستقبل. يتم   عة التمو  لسياسة البنك، تتم متا
ً
ل. طبقا يف عديل شروط التمو تحديد التص

ن املرحلة  عرض  ع أساس  ٣واملرحلة  ٢ب أصل  ا  ا ومعامل ل، يتم اإلفصاح ع ذه اإلجراءات وجود خسارة متعلقة بالتمو رت  ل ع حدة. إذا أظ ل تمو

  ن تحصيله أو شطبه.   ٣النخفاض  القيمة ضمن املرحلة 
  

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

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

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

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

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

 ة االختبارسداد أك من سدادة ذات قيمة منخفضة من ا ح بصورة منتظمة خالل ف   .ملبلغ األص أو الر
  

ل    املستحوذ عليه التمو

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

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

ى (   ). الناشئة منخفضة القيمة االئتمانية أو  املش
  

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

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

سباملوجودات القيم االسمية للتعرض امل خ االقتناء   ك تار ل   ذا التمو العادلة الذي تم إعداده ل عديل القيمة  اح. يتم إطفاء  ع مدى   إيرادات األر

ل.  العمر الزم لذلك   التمو
  

ل    يتم عرض ى التمو ل منفصل  النا منخفض القيمة االئتمانيةأو    املش صص    ش خضع دائًما  يل سائر اال   ع مدى العمر الزم و ئتمان. يتم 

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

خ االستحواذ.  ر الالحقة لتار ات التقار   ف
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  ١٩-كوفيد  ظلإدارة السيولة     ٤-٤

وس تبة ع تف ف ا كذلك    ١٩-وفيد  لقد ألقت األزمات امل ونظًرا للتأث الذي أحدثته تلك األزمة ع ع السيولة  األسواق العاملية واإلقليمية.  بظالل

ية  ةاالقتصاد بوجه عام، فقد قام املصرف املركزي لدولة اإلمارات العر با بمعا ل اس ش ل األزمة وذلك  املتحدة  ةمن خالل توف تمو لفة صفر ميع  بت

للبن  التنظي  النقدي  االحتياطي  متطلبات  وتخفيف  لة  املؤ أجل  وك.  البنوك  لمن  للعمالء،  تحو السيولة  دعم  إجراءات  لدولة قام    ،مزايا  املركزي  املصرف 

ية املتحدة  د ااإلمارات العر سب السيولة (بتخفيض ا ى ل غطية السيولةألد لةوجودات سب املو   سب  سبة الثابتة املؤ   ٪. ٣٠) ب
  

نة إدارة السيولة  البنك اجتماعات   نة إدارة السيولة و ل خاص ع إدارة السيولة.  ل  منتظمةعقد  ش ك  با  باالعتبـار  البنك  لقد أخذ  ل ل اس ش

اماتخيارات جديدة لتوسيع قاعدة    النظر  ز مخزون السيولة    االل ل سوق رأس املال. يقوم البنك بتعز ك ع خطة تمو ات العمل والعملة) وال غي ف )

ك  ع ع جميع قطاعات العمالء. شدةلديه من خالل توقيت املدفوعات للعمالء مع ال ز عالقات الودا عز   ع 

  

ثمارات   ٥-٤   الصكوك اإلسالمية اس

ن:  ن التالي يفاء الشرط لفة املطفأة إذا تم اس وك اإلسالمية بالت ثمارات  الص   يتم قياس االس

  دف إ االحتفاظ باملوجودات من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية ؛ وأن   يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال 

  تب ع خ محددة إ التدفقات النقدية ال أن ي اح ع املبلغ األص القائم. تمثل الشروط التعاقدية لألداة  توار   فقط مدفوعات رأس املال واألر
  

يتم   اليف املعامالت.  ت إ  العادلة باإلضافة  بالقيمة  مبدئًيا  ذه املعاي  ستو  ال  وك اإلسالمية  ثمارات  الص قياس االس ا  قييتم  لفة   الحًقااس بالت

ثم ح ع أساس العائد الفع  الدخل من االس اف بالر وك املطفأة باستخدام أساس العائد الفع ناقًصا أي انخفاض  القيمة، مع االع ارات  الص

سارة املرح   ح أو ا وك اإلسالمية  .املوجز املوحداإلسالمية  بيان الر ثمارات  الص بالقيمة ال عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما   ُتقاس االس

يفاء شروط األصل امل يع املوجودات املالية وعند اس ق كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و دف من األعمال عن طر ا ملعيار اختبار يتم تحقيق ال

  رأس املال والفائدة عليه.

  

ثمارات أخرى   ٦-٤   اس

ثمارات   ١-٦-٤ سارةبالقيمة ا املقاسةاالس ح أو ا   لعادلة من خالل الر

سارة، ح أو ا ا بالقيمة العادلة من خالل الر عة اإلسالمية ع أ ثمارات  أدوات حقوق امللكية املتوافقة مع الشر يف االس موعة    يتم تص إال إذا قامت ا

ثمار غ محتفظ به للمتاجرة بالقيمة ال ن اس ي. بتعي اف املبد   عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االع
  

ح أو   لفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل الر ستو معاي الت سارة. باإلضافة إ  يتم قياس املوجودات املالية (بخالف أدوات حقوق امللكية) ال ال  ا

ح أو  ذلك، يتم قياس املوجودات املالية (بخالف أدوات حقوق امل ا بالقيمة العادلة من خالل الر يف لفة املطفأة ولكن تم تص ستو معاي الت لكية) ال 

ا بالقيمة ال يف املوجودات املالية (بخالف أدوات حقوق امللكية) ع أ سارة. يمكن تص ح أو ا سارة بالقيمة العادلة من خالل الر ح  ا عادلة من خالل الر

سارة عند االع  شأ عن قياس املوجودات أو  أو ا اف الذي قد ي ل كب من تناقض القياس أو االع ش يف يل أو يقلل  ذا التص ان  ي إذا  اف املبد

ات امللكية) كما    املطلو أدوات حقوق  (بخالف  مالية  أي موجودات  موعة بتخصيص  ا ع أسس مختلفة. لم تقم ا عل سائر  اح وا اف باألر  أو االع

سارة.القي ح أو ا   مة العادلة من خالل الر
  

غي نموذج األعمال بحيث  سارة عند  ح أو ا لفة املطفأة إ القيمة العادلة من خالل الر يف املوجودات املالية من الت يفاء معاي    يتم إعادة تص ال يتم اس

يف املوجودات املالية (بخالف أدوات   سمح بإعادة تص ُ لفة املطفأة. ال  اف الت سارة عند االع ح أو ا حقوق امللكية) املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الر

 .   األو
  

اح ر، مع إثبات أي أر ة تقر ل ف اية  سارة بالقيمة العادلة   ح أو ا أو خسائر ناشئة عن إعادة    يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الر

سارة املرح املوجز املوحد. القياس  بيان  ح أو ا   الر
  

ح سارة  بيان الر ح أو ا ثمارات  أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الر اح من االس عات األر سارة املرح املوجز   يتم إثبات إيرادات توز أو ا

ثمار  أدو  اح من االس عات األر م. يتم إدراج توز اح األس موعة  استالم أر   خالل ات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من  املوحد عندما يتم إثبات حق ا

اح ما لم عات األر موعة  تلقي توز سائر املرح املوجز املوحد عندما يتم إثبات حق ا اح أو ا اح بوضوح    الدخل الشامل االخر  بيان األر تمثل األر

ثمار. لفة االس داد جزء من ت   اس
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ثمارات أخرى   ٦-٤   (تتمة) اس

ثمارات   ٢-٦-٤   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   املقاسةاالس

ل أداة ع حدة)   ي، يمكن للمجموعة إجراء انتخابات غ قابلة لإللغاء (ع أساس  اف املبد ثمارات  أدوات حقوق امللكية    دف تحديدعند االع االس

سمح   ُ عة اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال  ثمار  املتوافقة مع الشر من خالل الدخل الشامل اآلخر   بالقيمة العادلة تحديد االس

ا به لغرض املتاجرة.
ً
م محتفظ ثمار  األس ان االس   إذا 

  

  للتداول إذا:  باملوجودات املاليةيتم االحتفاظ 

 ب ؛ أو ا ع املدى القر غرض بيع ل أسا  ش ا    تم شراؤ

   مو انت تمثل ا ا اف األو جزء من محفظة أدوات مالية محددة تدير ا دليل ع نمط فع حديث  عند االع اح ع املدى  لتحقيقعة مًعا ولد األر

. أو    القص

  لة أدوات مشتقة انت . إسالمية غ مصنفة ومؤ   أداة تحوط إسالمية أو ضمان ما
  

اليف   ا بالقيمة العادلة  ال املعاملة.  يتم قياس املوجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئًيا بالقيمة العادلة باإلضافة إ ت حًقا، يتم قياس

ا  الدخل الشامل االخر. لن يتم إعادة ف  ات  القيمة العادلة املع سائر الناشئة عن التغ اح وا ح   مع األر اكمية إ الر سارة ال ح أو ا يف الر تص

بعادات. سارة من االس   أو ا

  

ات املالية  ٧-٤   املطلو

ات املالية   سارة. ومع ذلك، فإن   الحًقايتم قياس جميع املطلو ح أو ا ح الفع أو بالقيمة العادلة من خالل الر قة معدل الر لفة املطفأة باستخدام طر بالت

ن املشاركة املستمرة، والضمانات اف أو عند تطبيق   إللغاء االع
ً
ال ما مؤ ل أصل  ون تحو ي شأ عندما ال  ت ال  ات املالية  املالية الصادرة عن   املطلو

امات الصادرة ا ددة. عنموعة، واالل ية ا اس سعر فائدة أقل من سعر السوق تقاس وفقا للسياسات ا يالت  س موعة لتوف    ا

  

اطر املالية   ٨-٤   إدارة ا

ا  البيانات املالية املوحدة امل اطر املالية للمجموعة مع تلك ال تم الكشف ع داف وسياسات إدارة ا ية   تتوافق أ سم    ٣١دققة كما  وللسنة املن د

٢٠٢٠ .  

  

ة اال عقارات ال  ٩-٤ ثمار   س

األ  ذه  ل شاء  اإل قيد  العقارات  ذلك  (بما   املال  رأس  ادة  لز أو   / و  اإليجارات  لكسب  ا  تفظ  ا العقارات  ة   ثمار االس قياس العقارات  يتم  غراض). 

ثمار  املبا الك االس ساب اس اكم وخسارة انخفاض القيمة. يتم اح الك امل  االس
ً
لفة ناقصا ة بالت ثمارات العقار ي ع أساس القسط الثابت ع  االس

ك للبنك عاًما ٤٠مدى  ذه العقارات من الصندوق املش ل  تم تمو   . و
  

ذه العقارا الة بالقيمة العادلة وال ترتبط مباشرة بالقيمة العادلة ل ع الو ة املمولة من صندوق ودا ثمار ة أو العوائد يتم إدراج العقارات االس ثمار ت االس

ا. قامت ا ةم ثمار ذه العقارات االس ة ع أساس التقييم ، حيث  موعة باختيار نموذج القيمة العادلة ل ثمار يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االس

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

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

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

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

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

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

اء من أعمال شغي لطرف آخر أو االن ر.    إيجار  شاء أو التطو غ  االستخدام  ُتجرى  اإل ناك  ون  ة فقط عندما ي ثمار الت من العقارات االس التحو

ر  ستدل عليه من خالل إشغال العقار من املالك أو بدء التطو   . للبيعُ

  

   



ي اإلسالمي                         ش. م. ع.   بنك د
 

  املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتإيضاحات حول  

ة  راللف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

)١٦ ( 

امة (تتمة)   -٤ ية ال اس   السياسات ا

كة  ١٠-٤ ع مش ات زميلة ومشار ثمارات  شر   اس

ذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة باستخدام طيتم   كة   ع املش ات الزميلة واملشار ات الشر قة حقوق امللكية.  إدراج نتائج وموجودات ومطلو ر

كة مبدئًيا  بيان املركز ا ع املش ات الزميلة واملشار ثمار  الشر اف باالس قة حقوق امللكية، يتم االع تم  بموجب طر لفة و ملا املرح املوحد املوجز بالت

كة. عندما تتجاوز ح ع املش ات الزميلة واملشار سارة والدخل الشامل اآلخر للشر ح أو ا موعة  الر عد ذلك إلثبات حصة ا موعة   عديله  صة ا

ات الزمي تلك الشر موعة   كة حصة ا ع املش الزميلة واملشار ات  ل   خسائر الشر ش لة األجل  كة (وال تتضمن أي حصص طو ع املش لة واملشار

اإل  سائر  ا من  ا  اف بحص االع عن  موعة  ا تتوقف  كة)،  املش ع  واملشار الزميلة  ات  الشر موعة   ا ثمار  اس صا  من  جزًءا  ا  ر يتم  جو ضافية. 

د الذي تكبدت فيه ا سائر االضافية فقط إ ا اف با ك. االع امات قانونية أو بناءة أو دفعت نيابة عن الشركة الزميلة واملشروع املش   موعة ال
  

شآت إجراء    عند موعة  أي من م للمجموعة،    معامالت  ا ك  قيدمع شركة زميلة أو مشروع مش مع الشركة    يتم  الناتجة عن املعامالت  سائر  اح وا األر

ك  املعلوما  موعة.  بقدرت املالية املرحلية املوجزة املوحدة للمجموعة فقط  الزميلة أو املشروع املش ك غ متعلق با   حصة الشركة الزميلة أو مشروع مش
  

ثمر فيه شركة زميل خ الذي يصبح فيه املس قة حقوق امللكية من التار ك باستخدام طر ثمار  شركة زميلة أو مشروع مش ساب االس ة أو مشروع  يتم اح

موعة  صا القيمة لفة االستحواذ ع حصة ا ادة  ت ك، فإن أي ز ثمار  شركة زميلة أو مشروع مش ك. عند حيازة االس العادلة للموجودات   مش

رة،  ا كش ف  : مع خ االستحواذ  ا  تار ف  كة املع ع املش ات الزميلة واملشار ددة للشر تملة ا ات ا ات واملطلو ا ضمن    واملطلو وال يتم تضمي

موعة  صا القيمة العادلة للمو  ادة  حصة ا ثمار. يتم إثبات أي ز ية لالس ات الطارئة القابلة للتحديد ع القيمة الدف ات واملطلو جودات واملطلو

ثمار  ا االس ون ف ة ال ي سارة املرح املوجز املوحد  الف ح أو ا عد إعادة التقييم مباشرة  بيان الر لفة الشراء    . مستحوذ عليهت
  

ر املالية لتحديد ما إذا  موعة  يتم تطبيق متطلبات املعاي الدولية للتقار ثمار ا اف بأي خسارة انخفاض  القيمة فيما يتعلق باس ان من الضروري االع

كة.  ع املش ات الزميلة واملشار    الشر
  

ستمر ا ك.  ونه شركة زميلة أو مشروع مش ثمار عن  خ الذي يتوقف فيه االس قة حقوق امللكية من التار موعة عن استخدام طر موعة  تتوقف ا

ثمارً اس ك اس ثمار  مشروع مش ك أو يصبح االس ثماًرا  مشروع مش ثمار  شركة زميلة اس قة حقوق امللكية عندما يصبح االس ا  شركة  تخدام طر

  زميلة.
  

ع   ات الزميلة واملشار ا ع تلك الشر ً ا كب
ً
موعة نفوذ ا فقدان ا تج ع ي كة ال  ع املش الزميلة واملشار ات  بعاد الشر يتم قياس أي عند اس كة،  املش

أصل م ي  اف املبد عت القيمة العادلة كقيمة عادلة عند االع خ و ثمار محتفظ به بالقيمة العادلة  ذلك التار . وفًقا للمعيار الدو اس ر ا   إلعداد التقار

ا الع٩رقم  املالية   ا وقيم تفظ  ة إ الفوائد ا سو كة امل ع املش ات الزميلة واملشار ية السابقة للشر ن القيمة الدف ن الفرق ب ادلة  تحديد  . يتم تضم

موعة جميع املبالغ املع  سب ا كة. باالضافة إ ذلك، تح ع املش ات الزميلة واملشار بعاد الشر سارة من اس ح أو ا ا سابًقا  الدخل الشامل  الر ف 

ع املش  ات الزميلة واملشار كة ع نفس االساس املطلوب إذا قامت تلك الشر ع املش ات الزميلة واملشار بعاد مباشرة  االخر فيما يتعلق بتلك الشر كة باالس

سارة امل ح أو ا يف الر ات ذات الصلة. لذلك، إذا تم إعادة تص ات الزميلة  املوجودات أو املطلو ف به مسبًقا  الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشر ع

ح أو ا يف الر موعة بإعادة تص ات ذات الصلة، تقوم ا بعاد املوجودات أو املطلو سارة عند اس ح أو ا كة إ الر ع املش   سارة من حقوق امللكيةواملشار

سارة ( كتعديل  ح أو ا كة. إعادة اناتج من إ الر ع املش ات الزميلة واملشار ا ع الشر ً ا كب ً يف) عندما يفقد تأث   لتص

  

  املوجودات غ امللموسة  ١١-٤

لفة ناقًصا   ا بالت ل منفصل يتم إدراج ش ا  دودة ال يتم شراؤ اكم وخسائر انخفاض القيمة   اإلطفاءاملوجودات غ امللموسة ذات االعمار االنتاجية ا امل

ا ا اإلنتا املقدرامل اف باإلطفاء ع أساس القسط الثابت ع مدى عمر عة سنوات كمة. يتم االع قة بأر  اإلطفاء . تتم مراجعة العمر االنتا املقدر وطر

. املوجودات غ امللموسة ذات العمر اإلنتا ا ع أساس مستقب سا ات  التقدير يتم اح غ ر، مع تأث أي  ة تقر ل ف اية  دد وال يتم    غ ا

اكمة.  لفة ناقًصا خسائر انخفاض القيمة امل ا بالت ل منفصل يتم إدراج ش ا    شراؤ
  

اف باألصل غ اح   يتم إلغاء االع اف باألر بعاد. يتم االع بعاد، أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو االس امللموس عند االس

سا ح أو ا ية لألصل،  الر ن صا متحصالت البيع والقيمة الدف سائر الناتجة عن إلغاء تحقق أصل غ ملموس، مقاسة بالفرق ب رة عند عدم أو ا

  قق األصل.تح
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  املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتإيضاحات حول  

ة  راللف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

)١٧ ( 

ة    .٥   النقد واألرصدة لدى البنوك املركز

  التحليل حسب الفئة  ١-٥

  مدقق   غ مدقق    

تم  ٣٠     سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

م   إيضاح    م  ألف در   ألف در

    ٢٬٢٠٠٬١٧٤    ١٬٩٦٩٬٤٢٣    النقد  الصندوق 

ة:           األرصدة لدى بنوك مركز

ة       ٩٬٥٠٥٬٢٦٥    ١٠٬٧٧١٬٣٧٤  ٣-٥  أرصدة متطلبات االحتياطي لدى البنوك املركز

ية املتحدة املركزي       ١٧٬٥٠٠٬١٤٩    ٢٢٬٠٠٠٬٤٦٨    مرابحات دولية لدى مصرف اإلمارات العر

  ٢٩٬٢٠٥٬٥٨٨  ٣٤٬٧٤١٬٢٦٥    اإلجما  
  

ة  املرحلة األو كما  إن  تم ٣٠األرصدة لدى البنوك املركز سم  ٣١و   ٢٠٢١ س   . ٢٠٢٠د

  

غرا    ٢-٥   التحليل حسب املوقع ا

  مدقق   غ مدقق  

تم  ٣٠   سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

م    م  ألف در   ألف در

ية املتحدة      ٢٨٬٧٥٦٬٢٦٨    ٣٤٬٢٨٨٬٠٨٩  داخل دولة اإلمارات العر

ية املتحدة     ٤٤٩٬٣٢٠    ٤٥٣٬١٧٦  خارج دولة اإلمارات العر

  ٢٩٬٢٠٥٬٥٨٨    ٣٤٬٧٤١٬٢٦٥  اإلجما  

  

  متطلبات االحتياطي النقدي اإللزامي   ٣-٥

ة لدولة   ة باكستان اإلسالميةيتم االحتفاظ باالحتياطي اإللزامي لدى البنوك املركز ور ية املتحدة وجم يا  اإلمارات العر لتلك الدول   وكي لية  بالعمالت ا

ا بدون موافقة البنوك امل شطة اليومية للمجموعة، وال يمكن  ذه االحتياطيات غ متاحة لالستخدام  األ ي. إن  الدوالر األمر ـة ذات الصلة.  و ركز

ل دوريلوب يتغ مستوى االحتياطي املط ة املعنية.  ش ات الصادرة عن البنوك املركز   بما يتوافق مع التوج

  

  املستحق من البنوك واملؤسسات املالية     .٦

غرا    ١-٦   التحليل حسب املوقع ا

  مدقق   غ مدقق  

تم  ٣٠   سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

م    م  ألف در   ألف در

ية املتحدة      ٣٬٧٢١٬٣٢٧    ٤٢٤٬٠٢٧  داخل دولة اإلمارات العر

ية املتحدة     ٢٬٧٢٧٬٢٦٤    ١٬٨٠٤٬١٤٠  خارج دولة اإلمارات العر

  ٦٬٤٤٨٬٥٩١    ٢٬٢٢٨٬١٦٧  اإلجما  
  

تم  ٣٠ كما   ١ضمن املرحلة من البنوك واملؤسسات املالية  يقع املطلوب سم  ٣١و  ٢٠٢١ س   . ٢٠٢٠د
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  املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتإيضاحات حول  

ة  راللف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

)١٨ ( 

ة اإلسالمية، صا   .٧ ثمار لية واالس   املوجودات التمو

  التحليل حسب الفئة  ١-٧

  مدقق   غ مدقق    

تم  ٣٠     سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

م   إيضاح    م  ألف در   ألف در

لية اإلسالمية          املوجودات التمو

    ٨٬٧٣٩٬٠٧١    ٨٬٣٤٩٬٨٧٢    مرابحات سيارات 

لة األجل  –مرابحات دولية      ٤٩٬٢٢٥٬٧٦٤    ٤٠٬٥٥٩٬٧٩٤    طو

    ٦٬٣٥٦٬٢٤٥    ٤٬٨٦٩٬٠٣٤    مرابحات أخرى 

    ٦٤٬٣٢١٬٠٨٠  ٥٣٬٧٧٨٬٧٠٠    إجما املرابحات

  

  
  

  

    ٥٩٬٦١٩٬٨٦٢    ٥٨٬٣٩٦٬١١٧    إجارات

ل      ٢٠٬٧٦٩٬٧٥٩    ٢١٬٢٤٨٬٢٤٩      سك إجارة تمو

ل     ٢٠٬٦٩٤٬٠٧٠    ٢٠٬٧٥٤٬٢٧٢    تمو

  ٨٧٣٬٥٨٢    ٧٣٥٬٠١٢    استصناع 

  ١٬٩٥٤٬٠٢٣    ٢٬١١٩٬٢١٨    بطاقات ائتمان إسالمية  

    ١٦٨٬٢٣٢٬٣٧٦    ١٥٧٬٠٣١٬٥٦٨    

: اإليرادات املؤجلة  
ً
  ) ٣٬٧٠٧٬٦٧٩(  )٣٬٥١٢٬٤٢٧(    ناقصا

ن   شار ن واس : عقود االستصناع املتعلقة بمقاول
ً
  ) ٦٬٧٨٤(  )٦٬٧٨٤(    ناقصا

لية اإلسالميةإجما    ١٦٤٬٥١٧٬٩١٣  ١٥٣٬٥١٢٬٣٥٧    املوجودات التمو

  

  

  
  

ة اإلسالمية ثمار         املوجودات االس

ات      ٦٬٧١٠٬٦١٩    ٦٬٨٠٧٬١٣٢    مشار

ات      ٩٬٧٦٤٬٩١٢    ١١٬٦٤٥٬٦٢٥    مضار

االت      ٢٤٬٠٩٦٬٤٣٥    ٢٩٬٨٩٩٬٢٢٤    و

ة اإلسالمية ثمار   ٤٠٬٥٧١٬٩٦٦  ٤٨٬٣٥١٬٩٨١    إجما املوجودات االس

        

ة اإلسالمية  ثمار لية واالس   ٢٠٥٬٠٨٩٬٨٧٩    ٢٠١٬٨٦٤٬٣٣٨    إجما املوجودات التمو

  

  

  
  

: مخصصات انخفاض القيمة  
ً
  ) ٨٬٤٠٠٬٨٤٨(  ) ٩٬١٠٧٬٨٥٢(  ٣-٧  ناقصا

ة اإلسالمية، صا  ثمار لية واالس   ١٩٦٬٦٨٩٬٠٣١  ١٩٢٬٧٥٦٬٤٨٦    إجما املوجودات التمو
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  املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتإيضاحات حول  

ة  راللف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

)١٩ ( 

  

ة اإلسالمية، صا (تتمة)    .٧ ثمار لية واالس   املوجودات التمو

اطر الداخلية وحسب املرحلة  ٢-٧ يف ا ية للتعرض حسب فئة تص   القيمة الدف

تم  ٣٠كما     مدقق) غ ( ٢٠٢١ س
  

م)      ية اإلجمالية (ألف در م)       القيم الدف   خسائر االئتمان املتوقعة (ألف در

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

اة أو ناشئة منخفضة   مش

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة     اإلجما  القيمة االئتمانية 

اة أو ناشئة منخفضة   مش

  اإلجما  القيمة االئتمانية 

                        

    ١٠٬٩٤١      -      -      -    ١٠٬٩٤١      ٥٤٬٢٩٥٬٨٧٠      -      -      -    ٥٤٬٢٩٥٬٨٧٠  منخفضة 

    ١٬٢٨٣٬٨٧٨      -      -   ٥٧٩٬١٣٢    ٧٠٤٬٧٤٦      ١١٠٬٣٤٩٬٢٨٣      -      -    ٩٬٠٠١٬٠٥٠   ١٠١٬٣٤٨٬٢٣٣  متوسطة

   ٦٣٠٬٩٠٧      -      -    ٤٢٢٬٢٦٢    ٢٠٨٬٦٤٥     ٢٣٬٣٥٥٬٢٧٧      -      -    ٩٬٦٤٦٬٩٧٧   ١٣٬٧٠٨٬٣٠٠  عادلة 

    ٧٬١٨٢٬١٢٦   ١١٣٬٩٧٩    ٧٬٠٦٨٬١٤٧      -      -     ١٣٬٨٦٣٬٩٠٨    ١٬٠٤٣٬٨٦٦    ١٢٬٨٢٠٬٠٤٢      -      -  متعثـرة 

    ٩٬١٠٧٬٨٥٢   ١١٣٬٩٧٩    ٧٬٠٦٨٬١٤٧    ١٬٠٠١٬٣٩٤   ٩٢٤٬٣٣٢    ٢٠١٬٨٦٤٬٣٣٨    ١٬٠٤٣٬٨٦٦    ١٢٬٨٢٠٬٠٤٢    ١٨٬٦٤٨٬٠٢٧    ١٦٩٬٣٥٢٬٤٠٣  اإلجما

  

سم  ٣١كما     (مدقق)  ٢٠٢٠د
  

م)      ية اإلجمالية (ألف در م) خسائر االئتمان املتوقعة       القيم الدف   (ألف در

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   

اة أو ناشئة منخفضة   مش

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة     اإلجما  القيمة االئتمانية 

اة أو ناشئة منخفضة   مش

  اإلجما  القيمة االئتمانية 

                        

    ١٩٬١٦٢      -      -      -    ١٩٬١٦٢      ٦٧٬٤٤٦٬٦٢٦      -      -      -    ٦٧٬٤٤٦٬٦٢٦  منخفضة 

    ١٬٠٨٥٬٧٨٢      -      -   ٣١٢٬٠٥٧   ٧٧٣٬٧٢٥     ٩٧٬٦٢٨٬٨٢٣      -      -    ٦٬٤٣١٬١٤٤    ٩١٬١٩٧٬٦٧٩  متوسطة

   ٩٦٤٬٣٤٧      -      -    ٦٢٤٬٥٦٢   ٣٣٩٬٧٨٥      ٢٧٬٩٥٣٬٥٠٢      -      -    ١٠٬٠٥٢٬٨٠٦    ١٧٬٩٠٠٬٦٩٦  عادلة 

    ٦٬٣٣١٬٥٥٧    ١٦٬٨٩٩    ٦٬٣١٤٬٦٥٨      -      -      ١٢٬٠٦٠٬٩٢٨    ١٬٢٢١٬٩٧١    ١٠٬٨٣٨٬٩٥٧      -      -  متعثـرة 

    ٨٬٤٠٠٬٨٤٨    ١٦٬٨٩٩    ٦٬٣١٤٬٦٥٨   ٩٣٦٬٦١٩    ١٬١٣٢٬٦٧٢     ٢٠٥٬٠٨٩٬٨٧٩    ١٬٢٢١٬٩٧١    ١٠٬٨٣٨٬٩٥٧    ١٦٬٤٨٣٬٩٥٠   ١٧٦٬٥٤٥٬٠٠١  اإلجما

  

   



ي اإلسالمي                         ش. م. ع.   بنك د
 

  املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتإيضاحات حول  

ة  راللف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

)٢٠ ( 

ة اإلسالمية، صا   .٧ ثمار لية واالس     (تتمة)املوجودات التمو

  مخصص انخفاض القيمة:    ٣-٧
  

  

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة   إيضاح  

اة أو ناشئة منخفضة   مش

  اإلجما   القيمة االئتمانية 

م     (غ مدقق)  ٢٠٢١ م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

    ٨٬٤٠٠٬٨٤٨    ١٦٬٨٩٩    ٦٬٣١٤٬٦٥٨    ٩٣٦٬٦١٩    ١٬١٣٢٬٦٧٢    يناير  ١الرصيد  

              

ة انخفاض القيمة خالل  صا     ١٬٨٣٤٬٠٢٥    ٩٧٬٠٨٠    ١٬٦٦٠٬٦٢٢    ٢٦٢٬٩٨٥  ) ١٨٦٬٦٦٢(  ١٩  الف

  -  -    ١٩٨٬٢١٠  ) ١٩٨٬٢١٠(  -    نقل إ مراحل أخرى 

  ) ١٬١٢٢٬٦٨٠(  -  ) ١٬١٢٢٬٦٨٠(  -  -    شطب 

عديالت أخرى  الصرف أسعار  عديالت   )٤٬٣٤١(  -   ١٧٬٣٣٧  -  ) ٢١٬٦٧٨(    و

تم  ٣٠الرصيد       ٩٬١٠٧٬٨٥٢    ١١٣٬٩٧٩    ٧٬٠٦٨٬١٤٧    ١٬٠٠١٬٣٩٤    ٩٢٤٬٣٣٢      س

              

  ٣املرحلة   ٢املرحلة   ١املرحلة     

اة أو ناشئة منخفضة   مش

  اإلجما   القيمة االئتمانية 

م     (مدقق)  ٢٠٢٠ م   ألف در م ألف   ألف در م   در م   ألف در   ألف در

              

    ٦٬٠٨٠٬٦٨٣  -    ٤٬٠٣٨٬٧٤٢    ٩٦٥٬٩٤٥    ١٬٠٧٥٬٩٩٦    يناير ١الرصيد   

              

ة انخفاض القيمة خالل  صا   ٣٬٨٠٩٬٣٩٤    ١٦٬٨٩٩  ٣٬٥١٠٬٥٨٣    ٢٢٥٬٢٣٦    ٥٦٬٦٧٦    الف

      -      -    ٢٥٤٬٥٦٢  )٢٥٤٬٥٦٢(      -    نقل إ مراحل أخرى 

  )  ١٬٦٤٢٬٢٣٤(  -  ) ١٬٦٤٢٬٢٣٤(      -      -    شطب 

عديالت أخرى  أسعار  عديالت     ١٥٣٬٠٠٥      -    ١٥٣٬٠٠٥      -         الصرف و

سم   ٣١الرصيد       ٨٬٤٠٠٬٨٤٨    ١٦٬٨٩٩    ٦٬٣١٤٬٦٥٨    ٩٣٦٬٦١٩    ١٬١٣٢٬٦٧٢    د

  



ي اإلسالمي                         ش. م. ع.   بنك د
 

  املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتإيضاحات حول  

ة  راللف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

)٢١ ( 

ة اإلسالمية، صا (تتمة)    .٧ ثمار لية واالس   املوجودات التمو

غرا   ٤-٧   التحليل حسب املوقع ا

  مدقق   غ مدقق    

تم  ٣٠     سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

م   إيضاح    م  ألف در   ألف در

ية املتحدة   ١٩٣٬٠٧٩٬٠٧١    ١٩٠٬٣٩١٬٩٠٤    داخل اإلمارات العر

لي األخرى     ١٢٬٠١٠٬٨٠٨    ١١٬٤٧٢٬٤٣٤    دول مجلس التعاون ا
    

    

ة اإلسالمية ثمار لية واالس   ٢٠٥٬٠٨٩٬٨٧٩    ٢٠١٬٨٦٤٬٣٣٨    مجموع املوجودات التمو

  ) ٨٬٤٠٠٬٨٤٨(  ) ٩٬١٠٧٬٨٥٢(  ٣-٧  ناقًصا: مخصص انخفاض القيمة

ة اإلسالمية ثمار لية واالس   ١٩٦٬٦٨٩٬٠٣١  ١٩٢٬٧٥٦٬٤٨٦    ، صا مجموع املوجودات التمو

  

ثمارات  صكوك إسالمية   ٨   االس

غرا   ١-٨   التحليل حسب املوقع ا

  مدقق   غ مدقق  

تم  ٣٠   سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

م    م  ألف در   ألف در

ية املتحدة     ١٩٬٦٦٤٬٣٣٩    ١٩٬٦٥١٬٥٠٨  داخل اإلمارات العر

لي األخرى       ٧٬٢١٦٬٥٦٤    ١١٬١٩٥٬١٧٨  دول مجلس التعاون ا

    ٨٬٥٨٠٬٩٨٨    ٩٬٢٧٤٬٤٧٨  با دول العالم 

  ٣٥٬٤٦١٬٨٩١    ٤٠٬١٢١٬١٦٤    

: مخصص انخفاض القيمة 
ً
  ) ١٠٦٬٩٧٦(  )١٨٦٬١٥٧(  ناقصا

  ٣٥٬٣٥٤٬٩١٥    ٣٩٬٩٣٥٬٠٠٧  اإلجما  
  

وك ثنائية تبلغ   ثمارات  صــ وك اإلســالمية اســ ثمارات  الصــ م كما    ٥٫٨شــمل االســ تم ٣٠مليار در ســم   ٣١(  ٢٠٢١  ســ م).    ٥٫٨:  ٢٠٢٠د مليار در

وك اإلسالمية مبلغ  ثمار  الص م (  ٦٤٧٫٥شمل االس سم    ٣١مليون در   ل الشامل اآلخر.بالقيمة العادلة من خالل الدخ مقاسمليار)   ١٫٠:  ٢٠٢٠د
  

وك املصنفة  املرحلة   ثمار  الص تم  ٣٠      ٣واملرحلة    ٢يبلغ االس م (  ٨١٫٨مبلغ    ٢٠٢١  س سم    ٣١مليون در ء) و  ٢٠٢٠د م  ٢٦٩٫٩: ال   مليون در

سم  ٣١( . ٤٤٫٢: ٢٠٢٠د م) ع التوا   مليون در

  

  

   



ي اإلسالمي                         ش. م. ع.   بنك د
 

  املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتإيضاحات حول  

ة  راللف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

)٢٢ ( 

ثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة      .٩   اس

غرا   ١-٩     التحليل حسب الفئة واملوقع ا

  داخل اإلمارات    

ية املتحدة    العر

دول مجلس التعاون  

لي األخرى     ا

  

  با دول العالم 

  

  اإلجما  

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

تم  ٣٠           (غ مدقق) ٢٠٢١ س

ثمارات يمقاسة بالقيمة العادلة   اس

  من خالل الدخل الشامل اآلخر 

        

    ٢٢٦٬٨٥٢    ٩٥٨    ١١٨٬٤٠٧    ١٠٧٬٤٨٧  مدرجة   أدوات   

    ١٬٠٢٤٬٥٥٣    ٩٤٧٬٣٠٢    ٢٩٬٥٩٦    ٤٧٬٦٥٥  مدرجة   غ أدوات   

    ١٬٢٥١٬٤٠٥    ٩٤٨٬٢٦٠    ١٤٨٬٠٠٣    ١٥٥٬١٤٢  اإلجما  

          

سم   ٣١            (مدقق) ٢٠٢٠د

ثمارات    بالقيمة العادلة مقاسةاس

  من خالل الدخل الشامل اآلخر 

        

    ١٩٣٬٦٦٧    ٩٠٣    ٩٣٬٨٢٣    ٩٨٬٩٤١  مدرجة   أدوات   

    ٩١٧٬٢٩٥    ٨٤١٬٠٩٢    ٢٩٬٤١٨    ٤٦٬٧٨٥  مدرجة   غ أدوات   

    ١٬١١٠٬٩٦٢    ٨٤١٬٩٩٥    ١٢٣٬٢٤١    ١٤٥٬٧٢٦  اإلجما  
  

ة   .١٠ ثمار   العقارات االس

غرا   ١-١٠   التحليل حسب املوقع ا

    

  عقارات أخرى 

ة ثمار   عقارات اس

شاء    اإلجما    أرا    قيد اإل

م      م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در
تم  ٣٠              (غ مدقق) ٢٠٢١ س

ية: القيمة                الدف

ية املتحدة      ٥٬٤٠٤٬٠٠٦    ١٬٩٥٣٬٠٢٧   ١٬٣٣٩٬٣٨١    ٢٬١١١٬٥٩٨    داخل اإلمارات العر

ية املتحدة      ٥١٬٧٣١    ٥١٬٧٣١     -     -    خارج اإلمارات العر

ية       ٥٬٤٥٥٬٧٣٧    ٢٬٠٠٤٬٧٥٨   ١٬٣٣٩٬٣٨١    ٢٬١١١٬٥٩٨    إجما القيمة الدف
            

سم   ٣١              (مدقق) ٢٠٢٠د

ية: القيمة                الدف

ية املتحدة      ٥٬٨٩٥٬٢٩٢    ١٬٩٢٧٬٠٢٧    ١٬٣٣٩٬٢١١    ٢٬٦٢٩٬٠٥٤    داخل اإلمارات العر

ية املتحدة    ٥١٬٧٣١  ٥١٬٧٣١  -  -    خارج اإلمارات العر

ية    ٥٬٩٤٧٬٠٢٣  ١٬٩٧٨٬٧٥٨  ١٬٣٣٩٬٢١١  ٢٬٦٢٩٬٠٥٤    إجما القيمة الدف
  

ن طرف ثالث و املستوى  ا من قبل مثمن ند القيمة العادلة للعقارات ع التقييمات ال يتم إجراؤ رمي للقيمة العادلة. ٣س سلسل ال   تحت ال
  

  الذمم املدينة واملوجودات األخرى   .١١

ات بمبلغ   إن  ـــــا الذمم املدينة من بيع ممتل ـ ــ م (  ٥٩٢الذمم املدينة األخرى صــ ـــــم    ٣١مليون در ــ ســـ ــــ  املرحلة  ٥٩٢:  ٢٠٢٠د ــــ ــ و مو م) كما  .  ٢مليون در

ــتحق من العمالء ـــ ــوف واملســ ـــ ـ ب ع املكشـ ـــــ ــ شـــــــمل ال ف   ،كما  عر ة اإلســـــــالميةوال ال تتوافق مع  ـــــتمثار لية واالســ ــــــ   ،املوجودات التمو ــا مبلغ من تتضـ ـــ ـ صـ

م (  ١،٥٢٥ سم    ٣١مليون در م)   ١،٢٥٤:  ٢٠٢٠د   .٣ املرحلة   ةمصنفمليون در
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ن        ١٢ ع املتعامل   ودا

  التحليل حسب الفئة     ١-١٢

  مدقق   غ مدقق    

تم  ٣٠     سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

م      م  ألف در   ألف در

ة      ٥٠٬٢٤٦٬٣٩٠    ٤٥٬٧٧١٬٧٥١    حسابات جار

    ٣٥٬٥٩٤٬٤٩٣    ٣٧٬٨١٦٬٧٥٩    حسابات توف  

ة   ثمار ع اس     ١١٩٬٦٤٢٬٨٤٤    ١٣٠٬١٦٣٬٢٤٥    ودا

امشية        ٣٧٣٬٢٦٠    ٣١٦٬٩٧٢    حسابات 

ن  ثمارات املودع     ١٣٬٩٤١    ١٤٬١٤٩    احتياطي مخاطر اس

اح مستحقة السداد  ن من األر   ٥٤٬٢٩٠    ٤٠٬٩٨٤    حصة املودع

  ٢٠٥٬٩٢٥٬٢١٨  ٢١٤٬١٢٣٬٨٦٠    اإلجما  

  

  املستحق إ البنوك واملؤسسات املالية        . ١٣

  التحليل حسب الفئة     ١-١٣

  مدقق   غ مدقق    

تم  ٣٠     سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

م      م  ألف در   ألف در

ة لدى بنوك     ٤٠٤٬٠٢٣    ١٠٧٬٤١٢    حسابات جار

ة من لفة صفر يل بت ية املتحدة املركزي  س     ٣٬٢٠٠٬٠٠٠    ٢٬٩٠٠٬٠٠٠    مصرف اإلمارات العر

ة   ثمار ع اس   ٩٬٨٩٢٬٠٥٥   ٣٬٣٦٥٬٣١٤    ودا

  ١٣٬٤٩٦٬٠٧٨  ٦٬٣٧٢٬٧٢٦    اإلجما  
  

ة  ٢٦راجع إيضاح  لفة الصفر يل الت س صول ع تفاصيل    . مصرف اإلمارات املركزي من ل
  

  صكوك مصدرة            .١٤

موعة:  وك املصدرة من ا   فيما ي تحليل أدوات الص

ح       ٢٠٢٠  ٢٠٢١    معدل الر

م   االستحقاق  السنوي املتوقع   م   ألف در   ألف در
ي –صكوك مدرجة            بورصة إيرلندا / ناسداك د

وك مصدرة من البنك   اير   ٪٣٫٦٦    ص     ٣٬٦٧٣٬٠٠٠    ٣٬٦٧٣٬٠٠٠  ٢٠٢٢ف

وك مصدرة من البنك   اير   ٪٣٫٦٣    ص     ٣٬٦٦٦٬٦٢٧     ٣٬٦٦٨٬٨٨٩  ٢٠٢٣ف

وك مصدرة من البنك   اير   ٪٢٫٩٥    ص     ٢٬٧٤٩٬٣٧١    ٢٬٧٥٠٬٣٤٣  ٢٠٢٥ف

وك مصدرة من البنك      ٤٬٧٨٠٬٦٢٥     ٤٬٧٧٩٬٧٨٠  ٢٠٢٦يناير   ٪٢٫٩٥  ص

وك مصدرة من البنك     -    ٣٬٦٧٣٬٠٠٠  ٢٠٢٦يونيو   ٪١٫٩٦  ص

وك مصدرة من البنك      ١٬٨٣٦٬٥٠٠      -  ٢٠٢١مارس   ٪٣٫٦٠  ص

عة  وك مصدرة من شركة تا ل   ٪٤٫٤٧  ص   ١٬٨٧٠٬٢٥٨    ١٬٨٧٢٬٧٥٠  ٢٠٢٣أبر

          إيداع خاص 

عة  وك مصدرة من شركة تا ر +  ٦كيبور لـ   ص     ٩٥٬٣١٦    ٨٧٬٧٨٥  ٢٠٢٧يونيو   نقطة أساس  ٥٠أش

وك مصدرة من شركة  عة ص ر +  ٣كيبور لـ   تا سم   نقطة أساس  ١٧٥أش   ٧٢٬٤٣٤    ٦٧٬٨٠٨  ٢٠٢٣د

  ١٨٬٧٤٤٬١٣١  ٢٠٬٥٧٣٬٣٥٥      اإلجما  
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  رأس املـال    .١٥

تم  ٣٠كما   م عادي مصرح به بقيمة  ٧٬٢٤٠٬٧٤٤٬٣٧٧تم إصدار ودفع  ،٢٠٢١ س م (  ١س م للس م  ٧٬٢٤٠٬٧٤٤٬٣٧٧: ٢٠٢٠در م عادي بقيمة در س

امل. واحد  م) بال   للس

  

  صكوك من الشق األول     .١٦

  التحليل حسب اإلصدار   ١-١٦
  

شأة ذات أغراض خاصة (" ة اإلصدارم خ اإلصدار   ")ج ح املتوقع   تار ة املطالبة   معدل الر   قيمة اإلصدار   ف

م  عادل ألف در   بما 

سم  ٣١         سم  ٣١  ٢٠٢١د   ٢٠٢٠د

وك ( ي ت ون ص  يتم ٦٫٢٥  ٢٠١٩يناير   ) ليمتد ٣دي آي 
ً
ا ٪ سنو

ا سداده    نصف سنوً

عد يناير      ٢٬٧٥٤٬٧٥٠   ٢٬٧٥٤٬٧٥٠    ٢٠٢٥ أو 

وك ( ي ت ون ص  يتم ٤٫٦٣  ٢٠٢٠ نوفم   ) ليمتد ٤دي آي 
ً
ا ٪ سنو

ا سداده    نصف سنوً

عد      ٣٬٦٧٣٬٠٠٠   ٣٬٦٧٣٬٠٠٠    ٢٠٢٦مايو  أو 

وك ( ي ت ون ص ل   ) ليمتد ٥دي آي   يتم ٣٫٣٨  ٢٠٢١أبر
ً
ا ٪ سنو

ا سداده    نصف سنوً

عد  ر أو    -  ١٬٨٣٦٬٥٠٠    ٢٠٢٦ أكتو

وك ( ي ت ون ص  يتم ٦٫٧٥  ٢٠١٥يناير   ) ليمتد ٢دي آي 
ً
ا ٪ سنو

ا سداده    نصف سنوً

عد      ٣٬٦٧٣٬٠٠٠  -    ٢٠٢١يناير  أو 

وك ليمتد نور   يتم ٦٫٢٥  ٢٠١٦مايو   ت ون ص
ً
ا ٪ سنو

ا سداده    نصف سنوً

عد    ١٬٨٣٦٬٥٠٠  -    ٢٠٢١ يونيو أو 

            

        ١١٬٩٣٧٬٢٥٠  ٨٬٢٦٤٬٢٥٠  

  

ـة ع رأس املال فقط) للبنك    إن  ة مباشرة وغ مضمونة (ذات أولو امات ثانو ل ال ش خ سداد محدد و ا تـار س ل وك من الشق األول ل مع مراعاة الص

حق للبنك امل ي، و / ناسداك د ي املا وك من الشق األول  بورصة إيرلندا وسوق د ـة. تم إدراج الص ام وشروط اتفاقية املضار خ أح عد "تار ا  طالبة 

خضع ذلك لشروط محددة إلعادة السداد.  خ و عد ذلك التار اح  خ سداد أر   املطالبة األول" أو  أي تار
  

شطة العامة للبنك ك غ مقيد باأل ة مع البنك (املضارب) ع أساس مش وك من الشق األول باملضار ثمار صا املتحصالت من الص ال ُتنفذ   يتم اس

ة العـام. ع ق وعاء املضار   ن طر
  

ع  السداد.   عت تلك الواقعة  و متوقع، وال  ة كما  اح مضار عات أر الة، ال  يجوز للُمصدر، حسب ما يقرره وحده، اختيار عدم القيام بتوز و تلك ا

صدر عدم
ُ
ا إ املصدر. و حال اختيار امل ة ولكن يتم التنازل ع اح املضار اكم أر السداد، أو  حال حدوث عدم السداد، ال يقوم البـنك بـ (أ) إعالن أو    ت

علن البنك أنه لن يقوم ب م العادية الصادرة عن البنك، كما  سداد أية سدادات أخرى ع األس ـاح، أو القيام  عات أو أر اح أو  سداد أية توز عات أو أر توز

م العادية الصادرة من م العادية    أي سدادات أخرى ع األس قة مباشرة أو غ مباشرة ع األسـ قبله، أو (ب) شراء أو إلغاء أو تقليص أو االستحواذ بطر

ا البـنك.   ال يصدر
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نة    . ١٧ م خز   احتياطيات أخرى وأس

نة       ١-١٧ ز م ا ات  االحتياطيات األخرى وأس ر   ا

نة خالل  ز م ا ية  فيما ي حركة االحتيـاطيات األخرى وأس ة املن تم   ٣٠الف ية    ٢٠٢١ س سم  ٣١والسنة املن   : ٢٠٢٠د
  

  

  االحتياطي

ي    القانو

االحتياطي  

  العام

  االحتياطي النظامي  

م  اطر االئتمان  نة   عالوة أس م خز   اإلجما   أس

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

              (غ مدقق) ٢٠٢١

    ١٣٬٧٨٤٬٦٦٨  ) ٣١٬٣١٦(      -      -    ٢٬٣٥٠٬٠٠٠    ١١٬٤٦٥٬٩٨٤  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد  

ل من  تجزةتحو اح ا     ١٦٠٬٠٠٠  -  -    ١٦٠٬٠٠٠  -  -  األر

تم  ٣٠الرصيد        ١٣٬٩٤٤٬٦٦٨  ) ٣١٬٣١٦(      -    ١٦٠٬٠٠٠    ٢٬٣٥٠٬٠٠٠    ١١٬٤٦٥٬٩٨٤  ٢٠٢١س

              

              (مدقق)  ٢٠٢٠

    ١١٬١١٢٬٩٦٣  ) ٣١٬٣١٦(      -    ٢٥٢٬٠٠٠   ٢٬٣٥٠٬٠٠٠   ٨٬٥٤٢٬٢٧٩  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد  

ل  تجزة تحو اح ا   ) ٢٥٢٬٠٠٠(  -  -  ) ٢٥٢٬٠٠٠(  -  -  إ األر

م    ٢٬٩٢٣٬٧٠٥  -   ٢٬٩٢٣٬٧٠٥  -  -  -  إصدار أس

ل إ  يتحو   -  -  )٢٬٩٢٣٬٧٠٥(  -  -   ٢٬٩٢٣٬٧٠٥  االحتياطي القانو

سم  ٣١الرصيد       ١٣٬٧٨٤٬٦٦٨  ) ٣١٬٣١٦(      -    -   ٢٬٣٥٠٬٠٠٠    ١١٬٤٦٥٬٩٨٤  ٢٠٢٠د
  

تم  ٣٠كما    نة األخرى    يتضمن  ،٢٠٢١  س ز م ا نة (  ١٣٫٦رصيد االحتياطيات وأس م خز نة) بقيمة    ١٣٫٦:  ٢٠٢٠مليون س م خز مليون   ٣١٫٣مليون س

م ( م).  ٣١٫٣:  ٢٠٢٠در   مليون در

  

امات الطارئة      .١٨   االرتباطات واالل

امات الطارئة كما   تم  ٣٠فيما ي تحليل االرتباطات واالل سم   ٣١و  ٢٠٢١ س   :  ٢٠٢٠د

  مدقق   غ مدقق  

تم  ٣٠   سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

م    م  ألف در   ألف در

امات الطارئة:       االرتباطات واالل

    ١٣٬٣٦٢٬١٤٢    ١١٬٠٤٣٬١٧٥  خطابات ضمان  

ندية      ١٬٤٨٠٬٥٣٢    ١٬٦٥٦٬٦٧٦  اعتمادات مس

يالت س   ٢٦٬٠٠٤٬٣٢٨    ١٤٬٦١٨٬٨٨١  ارتباطات 

امات الطارئةإجما    ٤٠٬٨٤٧٬٠٠٢  ٢٧٬٣١٨٬٧٣٢  االرتباطات واالل
      

      االرتباطات األخرى:

  ١٬٠٩٠٬٩٨٦    ١٬٠٧٧٬٣٦٤  ارتباطات مصروفات رأسمالية 

    ١٬٠٩٠٬٩٨٦    ١٬٠٧٧٬٣٦٤  إجما االرتباطات األخرى 

امات الطارئة   ٤١٬٩٣٧٬٩٨٨    ٢٨٬٣٩٦٬٠٩٦  إجما االرتباطات واالل

  

  بالصا،مخصصات انخفاض القيمة    .١٩

ثمار بمبلغ    موجوداتشمل مخصصات انخفاض القيمة صا مخصص انخفاض القيمة ع   ل اإلسالمي واالس ممليون    ١،٨٣٤٫٠التمو (راجع إيضاح   در

تم    ٣٠) (٧٫٣ ممليون    ٢٫٥٧٦٫٢:  ٢٠٢٠س تم    ٣٠(  مدر مليون    ٢٤٧٫٨املالية األخرى بمبلغ    وجودات) وصا مخصصات امل در م  ١٢٤٫٣:  ٢٠٢٠س ) در

م) وصا الرسوم ع امل م ( ٩٢٫٠غ املالية بمبلغ  وجوداتمليون در تم  ٣٠مليون در م ٥٠٫٤ املصروف: صا ٢٠٢٠س   ). مليون در
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)٢٦ ( 

فضة    .٢٠ م األساسية وا حية الس   ر

افآت أعضاء مجلس اإلدارة و  عد خصم م ي البنك  اح السنة العائدة إ مال فضة من خالل تقسيم أر م األساسية وا حية الس ساب ر اح العائدة  تم اح األر

م القائمة خالل  وك من الشق األول ع املتوسط املر لعدد األس ةإ حام الص : الف   كما ي
  

ة    ر ف ية   الثالثة أش  ٣٠املن

تم   س

ة  ر الف ية   سعة أش  ٣٠املن

تم   س

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

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

اح  ةأر ي البنك   الف   ٣٬١٢٥٬٤٧٤    ٣٬٠٥٨٬٩٢٨  ١٬٠٠٤٬٨٨٤    ١٬٢٠٥٬٢١٣  العائدة إ مال

افآت أعضاء مجلس اإلدارة ة  م   -  )١٬٠٠٠(  -     -  املدفوع

وك من الشق األول  ح العائد إ حام الص   ) ٤٧٧٬٤٨٩(  )٤٣٨٬٤٦٤(  ) ٢١٠٬٠٤٩(  )٨٦٬٠٨٦(  الر

  ٢٬٦٤٧٬٩٨٥    ٢٬٦١٩٬٤٦٤    ٧٩٤٬٨٣٥     ١٬١١٩٬١٢٧     

م القائمة خالل  ةاملتوسط املر لعدد األس      ٧٬٢١٠٬٤٧٥    ٧٬٢٢٧٬١١١    ٧٬٢٢٧٬١١١     ٧٬٢٢٧٬١١١  لف) باأل( الف

م)  م للس فضة (در م األساسية وا حية الس     ٠٫٣٧   ٠٫٣٦    ٠٫١١    ٠٫١٥  ر

  

عادله    .٢١   النقد وما 

  غ مدقق  غ مدقق    

تم  ٣٠     تم ٣٠  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠ س
        

ة       ٣٧٬٩١٦٬٥٢٤    ٣٤٬٧٤١٬٢٦٥    النقد واألرصدة لدى البنوك املركز

    ٤٬٨٩٧٬٤٢٠    ٢٬٢٢٨٬١٦٧    املستحق من بنوك ومؤسسات مالية  

  ) ١٧٬٣٢٣٬٣٨٢(  )٦٬٣٧٢٬٧٢٦(    املستحق إ بنوك ومؤسسات مالية  

    ٢٥٬٤٩٠٬٥٦٢    ٣٠٬٥٩٦٬٧٠٦  

ا ألك من   خ استحقاق : املبالغ املستحقة إ بنوك ومؤسسات مالية تمتد توار
ً
ر  ٣زائدا   ١٣٬٤٣٤٬٩٠١  ٤٬٩٦٥٬٤٠٩    أش

موع   ٣٨٬٩٢٥٬٤٦٣    ٣٥٬٥٦٢٬١١٥    ا

  

  املعلومات حول القطاعات          .٢٢

  القطاعات املعلنة  ١-٢٢

سية   ة الرئ ل منتظم من قبل ا ش ا  موعة ال تتم مراجع ونات ا ر الداخلية حول م ف القطاعات املعلنة ع أساس التقار عر املسؤولة عن يتم 

دف تخصيص املوارد للقطاع وتقييم أدائه. اتخاذ  موعة  شغيلية لدى ا   القرارات ال
  

 : سية كما ي موعة إ خمسة قطاعات رئ   يتم تقسيم القطاعات املعلنة لدى ا
  

دمات املصرفية لألفراد:  - املرابحات    قطاع ا وتقديم  األفراد  من  العمالء  ع  ودا رئ  ل  ش ل يتو  امل ل  وتمو والسلم  الكية  االس

وات.  دارة ال ة و دمات املصرفية املم ل األموال وا يالت تحو س طاقات االئتمان و   واإلجارة و
    

ات:  - دمات املصرفية للشر دارة   قطاع ا ة و ار سابات ا ع وا يالت االئتمانية األخرى والودا س ل وال يالت التمو س ل رئ  ش   يتو 

ات واملؤسسات. اطر للعمالء من الشر   النقد ومنتجات إدارة ا
    

نة:  - ز قدم    قطاع ا ا البنك بصورة عامة و ل رئ إدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق ال يتعرض ل ش يتو 

وك اإلسالمية لدى البنك    بإدارة الص
ً
نة أيضا ز نة للعمالء. كما يقوم قطاع ا ز خصص  خدمات ا و

ورة أعاله. اطر املذ   أدوات مالية إلدارة ا
    

ر العقاري: - عة.  قطاع التطو ات التا ة األخرى للشر ثمارات العقار ر العقاري واالس   يتو التطو
    

ام  أخرى: - ورة أعاله بما  ذلك  تتضمن م سية املذ دمات الرئ   االستمثارات املباشرة أخرى بخالف ا
  

  

ية للمجموعةتماثل  اس ورة أعاله السياسات ا ية للقطاعات املذ اس   .السياسات ا
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)٢٧ ( 

    (تتمة)املعلومات حول القطاعات   . ٢٢

حية القطاعات  ٢-٢٢     ر

ات فيما يتعلق بقطاعات األعمالعرض  عض املعلومات حول املوجودات واملطلو سائر و اح أو ا دول التا األر موعة املعلنة ا   : لدى ا
  

دمات املصرفية لألفراد     ات   ا دمات املصرفية للشر نة             ا ز ر العقاري       ا   اإلجما              أخرى              التطو

ة ال   ر ف ية   سعة أش تم ٣٠املن ة ال  س ر ف ية   سعة أش تم ٣٠املن ة ال  س ر ف ية   سعة أش تم ٣٠املن   س

ة ال ر ف ية   سعة أش  ٣٠املن

تم ة ال  س ر ف ية   سعة أش تم ٣٠املن ة ال  س ر ف ية   سعة أش تم ٣٠املن   س

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

  (غ مدقق)   (غ مدقق)  (غ مدقق)   (غ مدقق)  (غ مدقق)   (غ مدقق)  (غ مدقق)   (غ مدقق)  (غ مدقق)   (غ مدقق)  (غ مدقق)   (غ مدقق)  

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

                          

شغيلية      ٦٬٩٣٥٬٢٤٧     ٧٬١٤٨٬٩٩٨     ٢٧٥٬٤٩٦     ٥٠٩٬٤٩٧     ١٤٥٬٥٤٨     ١٦٩٬٤٦٤     ١٬٠٠١٬٠٢٦     ١٬٢٧٨٬٧٨٥     ٢٬٤٥٥٬٥٤٥     ٢٬٤٥٢٬٣٥٣   ٣٬٠٥٧٬٦٣٢    ٢٬٧٣٨٬٨٩٩   صا اإليرادات ال

شغيلية ف ال   ) ٢٬١٣٤٬٠٥٣(   ) ١٬٨٧٣٬٦٨٧(   ) ٤٢٤٬٩٩٦(   ) ٥٠٩٬٦٣٩(   ) ١٤٤٬٣٠٤(   ) ١٣٩٬٧٩٩(   ) ٩٣٬٥٤٥(   )٦١٬٠٤٢(   ) ٤٢٥٬١٨٤(   ) ٣٢٠٬٥٦١(   ) ١٬٠٤٦٬٠٢٤(   )٨٤٢٬٦٤٦(   املصار

شغيلية صا      ٤٬٨٠١٬١٩٤     ٥٬٢٧٥٬٣١١   ) ١٤٩٬٥٠٠(   )١٤٢(     ١٬٢٤٤     ٢٩٬٦٦٥     ٩٠٧٬٤٨١     ١٬٢١٧٬٧٤٣     ٢٬٠٣٠٬٣٦١     ٢٬١٣١٬٧٩٢     ٢٬٠١١٬٦٠٨     ١٬٨٩٦٬٢٥٣   اإليرادات ال

ف  ة، صاانخفاض القيمة مصار   ) ٢٬٦٥٠٬٠٦٧(  ) ٢٬١٧٣٬٨٠٩(                       للف

ح من صفقة شراء    ١٬٠١٤٬٦٥٤  -                      الر

بة الدخل  ة قبل مصروف ضر ح الف     ٣٬١٦٥٬٧٨١     ٣٬١٠١٬٥٠٢                       ر

بة الدخل    ) ٤١٬٢٩٣(   ) ٣٢٬٢٦٥(                       مصروف ضر

ة ـح للف     ٣٬١٢٤٬٤٨٨     ٣٬٠٦٩٬٢٣٧                       الر

        

  املركز املا للقطاعات  ٣-٢٢

موعة:    ات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى ا دول التا املوجودات واملطلو   عرض ا
  

دمات املصرفية لألفراد     ات   ا دمات املصرفية للشر نة             ا ز ر العقاري        ا   اإلجما               أخرى               التطو

تم  ٣٠   سم  ٣١  ٢٠٢١ س تم  ٣٠  ٢٠٢٠د سم  ٣١  ٢٠٢١ س تم  ٣٠  ٢٠٢٠د سم  ٣١  ٢٠٢١ س تم  ٣٠  ٢٠٢٠د سم  ٣١  ٢٠٢١ س تم  ٣٠  ٢٠٢٠د سم  ٣١  ٢٠٢١ س تم  ٣٠  ٢٠٢٠د سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)  (مدقق)   (غ مدقق)  (مدقق)   (غ مدقق)  (مدقق)   (غ مدقق)  (مدقق)   (غ مدقق)  (مدقق)   (غ مدقق)  

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

                          

    ٢٨٩٬٥٥٦٬٤٥٣     ٢٨٩٬٣٨٨٬٨١٣     ٤٩٬٤٥٢٬٨٧١     ٥٠٬١٨٣٬١٤٢     ٥٬٤٧٧٬٧٣١     ٥٬٣٥٧٬٠٩٨     ٣٩٬٤٠٨٬٠٥٠     ٤٣٬٢٣٤٬٩٠٦     ١٤٥٬٧٢٨٬١١٦     ١٤٢٬٠٩٧٬٦٩٠     ٤٩٬٤٨٩٬٦٨٥     ٤٨٬٥١٥٬٩٧٧   موجودات القطاعات  

ات القطاعات       ٢٤٦٬٤٢٦٬٠٧٨     ٢٤٨٬٧١٣٬١٢٣     ٣٥٬٩٢٧٬٨٤٣     ٣٠٬٢٧٧٬٧٦٦     ١٬٠٧٢٬١٢٥     ٩٦٥٬٨٦٤     ٣٬٠٤٣٬٥٩١     ١٬٧١٥٬٩٣٣     ١١٥٬٤٢٩٬٧٤٤     ١٢٥٬٨٦١٬٠١٤     ٩٠٬٩٥٢٬٧٧٥     ٨٩٬٨٩٢٬٥٤٦   مطلو
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)٢٨( 

  املعامالت مع األطراف ذات العالقة          . ٢٣

م )أ( ن    ت سي ن وموظفي اإلدارة الرئ ن واملدير م موعة معامالت مع املسا ما ن  كة  واملعن ع املش ات الزميلة للمجموعة واملشار  سياق ، وذلك  والشر

ن.  ن الطرف ا ب شروط متفق عل   العمل العادي 
  

تم  ٣٠كما   )ب( سم   ٣١و   ٢٠٢١ س ي ٢٠٢٠د ومة د ثمار، و شركة تمثل ح ي لالس و مؤسسة د م الرئ  البنك  ان املسا ا. ،  م   أك مسا
  

بعاد األرصدة   )ج( عة، وال  تم اس اته التا ن البنك وشر امل عند التوحيد ولم    تمثلواملعامالت ب موعة، بال ذا اإليضاح.  ُيفأطراف ذات صلة با ا     ع
  

ذه املعلومات املالية املرحلية  ) د( امة مع األطراف ذات العالقة املدرجة   :  املوجزة املوحدةإن األرصدة واملعامالت ال    كما ي
  

سيون    مون الرئ   املسا

أعضاء مجلس اإلدارة  

  وكبار موظفي اإلدارة 

ات الزميلة   الشر

كة    اإلجما    واالئتالفات املش

م    م    ألف در م    ألف در م    ألف در   ألف در
تم  ٣٠كما             (غ مدقق)  ٢٠٢١ س

ة اإلسالمية  ثمار لية واالس    ٢٬٠٠٤٬٦١٤     ٩٠٣    ١٥١٬٨١١    ١٬٨٥١٬٩٠٠   املوجودات التمو

وك  ثمار  ص     ١٦١٬٤٩٣       -       -     ١٦١٬٤٩٣   االس

ع العمالء     ٢٬٥٥٥٬٤١٢     ٣٣٬٣٢٣    ١٩٤٬٠٨٢     ٢٬٣٢٨٬٠٠٧   ودا

امات الطارئة      ٤٧٬٢٩٨     ١٬١٨٦    ٤٦٬١١٢       -   االرتباطات واالل

          

سم  ٣١كما             (مدقق) ٢٠٢٠د

ة اإلسالمية  ثمار لية واالس     ١٬٩٦٥٬٨٤٦  ١٬٣٦٣  ١١٢٬٥٨٣  ١٬٨٥١٬٩٠٠  املوجودات التمو

وك  ثمار  ص   ١٥٧٬٧٤٧       -       -    ١٥٧٬٧٤٧   االس

ع العمالء    ٢٬٣١٦٬٠٢٧  ٦٬٨٤٧  ٢٠٦٬٥٣٦  ٢٬١٠٢٬٦٤٤  ودا

امات الطارئة     ٦٥٬٩٢٠    ١٬١٨٦       ٦٤٬٧٣٤  -  االرتباطات واالل

          

ة ال ر لف ية سعة أش تم  ٣٠  املن           (غ مدقق) ٢٠٢١ س

ة اإلسالمية  ثمار لية واالس     ٣٠٬٠٥٥    ٥٥     ٣٬٦٢٤     ٢٦٬٣٧٦   اإليرادات من املوجودات التمو

وك إسالمية  ثمار  ص     ٥٬١١٥       -       -     ٥٬١١٥   اإليرادات من االس

ن  وك حصة املودع اح وحام الص    ١٧٬٩١٤    ٤١     ١٬٠١١    ١٦٬٨٦٢   من األر

          

ة ال ر لف ية سعة أش تم  ٣٠  املن           (غ مدقق) ٢٠٢٠ س

ة اإلسالمية  ثمار لية واالس    ٣٦٬٠٤٥    ١٠٧     ١٬٧٦٠    ٣٤٬١٧٨   اإليرادات من املوجودات التمو

وك إسالمية  ثمار  ص    ١١٬١٩٠       -       -    ١١٬١٩٠   اإليرادات من االس

ن  وك حصة املودع اح وحام الص    ٣١٬٨١١       -     ٢٬٢٧٠    ٢٩٬٥٤١   من األر
  

اال  ) ه( أو  أطراف ذات عالقة  إ  املقدمة  اإلسالمية  ة  ثمار ـلية واالس التمو املوجودات  القيمة مقابل  مخصصات النخفاض  بأي  اف  االع يتم  رتباطات لم 

امات الطارئة املصدرة لصا   ة الخالل  العالقة للمجموعة  طراف ذات  األ واالل رف ية     سعة أش تم  ٣٠املن ة ال  ٢٠٢١  س ر(ف ية    سعة أش املن

تم ٣٠    : صفر). ٢٠٢٠ س
  

ة ال بلغت )و( ضات املدفوعة / املستحقة لكبار موظفي اإلدارة بالبنك خالل ف رالتعو ية   سعة أش تم  ٣٠املن   : ما ي ٢٠٢٠و  ٢٠٢١ س

  غ مدقق  غ مدقق    

تم  ٣٠     تم ٣٠  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠ س

م      مألف   ألف در   در

    ٦٤٬٢٨٤    ٥٩٬٠٢٠     الرواتب واالمتيازات األخرى 

ن    دمة للموظف اية ا ضات      ٧٩٢    ٨٠٢     عو
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)٢٩( 

  القيمة العادلة لألدوات املالية    .٢٤

ات املالية للمجموعة   ١-٢٤   املقاسة بالقيمة العادلة ع أساس متكرر القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلو

 
ً
ن أدناه القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة وفقا دول املب ص ا سلسلي   لقيمة العادلة: ا ل

تم  ٣٠   اإلجما   ٣املستوى   ٢املستوى   ١املستوى   (غ مدقق) ٢٠٢١ س

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

ثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل             الدخل الشامل اآلخر اس

    ٨٧٤٬٣٠٦      -      -     ٨٧٤٬٣٠٦   مدرجة أدوات   

    ١٬٠٢٤٬٥٥٣     ١٬٠٢٤٬٥٥٣      -      -   غ مدرجة  أدوات   
          

          موجودات أخرى 

    ١٬٠٦٥٬٣٧٠      -     ١٬٠٦٥٬٣٧٠      -   موجودات مشتقة إسالمية  

    ٢٬٩٦٤٬٢٢٩     ١٬٠٢٤٬٥٥٣     ١٬٠٦٥٬٣٧٠     ٨٧٤٬٣٠٦   املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة
          

ات أخرى            مطلو

ات إسالمية مشتقة      ٩٨٦٬٩١٨      -     ٩٨٦٬٩١٨      -   مطلو
  

  

سم   ٣١   اإلجما   ٣املستوى   ٢املستوى   ١املستوى   (مدقق) ٢٠٢٠د

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

ثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل             الدخل الشامل اآلخر اس

  ١٬٢٢٧٬٤٧٦     -     -  ١٬٢٢٧٬٤٧٦  أدوات مدرجة   

  ٩١٧٬٢٩٥  ٩١٧٬٢٩٥  -  -  أدوات غ مدرجة    
          

          موجودات أخرى 

  ١٬٨٨٨٬٥٣٤     -  ١٬٨٨٨٬٥٣٤     -  موجودات مشتقة إسالمية  

  ٤٬٠٣٣٬٣٠٥  ٩١٧٬٢٩٥  ١٬٨٨٨٬٥٣٤  ١٬٢٢٧٬٤٧٦  املقاسة بالقيمة العادلةاملوجودات املالية 
          

ات أخرى            مطلو

ات إسالمية مشتقة    ١٬٧٠٤٬٤١٧     -  ١٬٧٠٤٬٤١٧     -  مطلو
  

ات  يتم أجراء أيةلم  ن املستو الت ب ية   ٣و   ٢و  ١تحو ة املن تم ٣٠خالل الف ية   ٢٠٢١ س سم  ٣١والسنة املن   . ٢٠٢٠د
  

ة  ٢-٢٤   للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ٣قياس القيمة العادلة للمستوى  سو

  مدقق   غ مدقق    

تم  ٣٠     سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

م      م  ألف در   ألف در

    ٧١٣٬٣٦٣    ٩١٧٬٢٩٥    يناير   ١الرصيـد  

سارة) ح / (ا   ) ٢٠٩٬٩٠٥(    ١٠٧٬٤٤٢     الدخل الشامل اآلخر  الر

     -    ١٨٬٩٤١    إضافات

    ٣٩٠٬٠٧٤  -    إضافة من االستحواذ ع أعمال

ة / السنة عات خالل الف      -  )١٩٬١١٠(    توز

  ٢٣٬٧٦٣  )١٥(    أخرى 

ةالرصيد     ٩١٧٬٢٩٥  ١٬٠٢٤٬٥٥٣      اية الف
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)٣٠( 

  كفاية رأس املال معدل     .٢٥

راقب متطلبات رأس املال للمجموعة. تخ ية املتحدة املركزي الذي يحدد و سية للمجموعة  مصرف اإلمارات العر ة التنظيمية الرئ موعة  إن ا ضع ا

لية املعنية.   ات التنظيمية ا   والعمليات البنكية ألقسام البنك لإلشراف املباشر من قبل ا
  

  املال النظامي للمجموعة إ الفئات التالية:ينقسم رأس 

 تجزة واحتيا اح ا ي واالحتياطي العام واألر امل واالحتيـاطي القانو شمل رأس املال املدفوع بال م العادية، الذي  ل العمالت  الشق األول لألس طي تحو

شتمل التعديـالت التنظيمية   ثمار.   ملواحتياطي القيمة العادلة لالس
ً
ثمارات    ٣بازل  قررات  طبقا صومة واالس بة املؤجلة ا ع موجودات الضر

سائر املتوقعةاملؤسسات املصرفية واملالية والنقص  صصات عن ا   ؛  ا

 شمل أدوات الشق األول من رأس ا م العادية باإلضافة إ بنود أخرى  صص  الشق األول من رأس املال الذي يتضمن الشق األول لألس عض ا ملال و

عة؛ و ات التا   غ املسيطرة  الشر

  ما شمل مخصص انخفاض القيمة ا ي من رأس املال، الذي  لة الشق الثا ة املؤ ات الثانو   ، إن وجدت.واملطلو
  

اف بالبنك   مية النظامية ع املستوى اتم االع ية)  D-SIB(  أحد البنوك ذات األ سم  ٣١    خالل السنة املن ن علينا  ٢٠١٨  د ناًء ع ذلك، يتع ، و

فاظ ع  مية النظامية ع املستوى اا سبة  امش إضا للبنوك ذات األ سبة ٪ ٠٫٥ب ماية راس املال ب   . ٪٢٫٥إضافة إ مصد 
  

ى ملتبلغ    ، ٣وفًقا للوائح البنك املركزي لبازل   د األد تم  ٣٠تطلبات رأس املال كما   ا سبة  ٪ بما  ذلك  ١٣٫٥  سبة  ٢٠٢١  س ماية راس املال ب ٪ ٢٫٥مصد 

مية النظامية ع املستوى او  سبة    امش إضا للبنوك ذات األ سم    ٣١ح    ٢٠٢١مارس    ١٥اعتباًرا من    ،ومع ذلك٪  ٠٫٥ب سمح للبنوك    ،٢٠٢٠د ُ

مية النظامية ع املستوى ا ٪ من١٠٠٪ واستخدام ٦٠بحد أق  أس املالمصد حماية ر باالستفادة من  امش اإلضا للبنوك ذات األ دون عواقب  ال

وفيد  البنوك ع    دعم  مصرف اإلمارات املركزي من أجلكجزء من التداب املعتمدة من    ،رقابية وس ( البنك  عالوة ع ذلك، أصدر    ).١٩التعاطي مع أزمة ف

ية املتحدة العر اإلمارات  ية ومتطلبات رأس املال    املركزي لدولة  اس ام ا شأن األح ات  االتنقالية  –توج بات  ت خ    ال ل    ٢٢بتار ذه .  ٢٠٢١أبر سمح  و

ادات  مخصصات املرحلة    التحوطات املالية ر املاليةاملعيار الدو إلعداوفق    ٢و    ١للبنوك بإضافة ز سم    ٣١من    ٩  رقم  د التقار إ رأس املال   ٢٠٢٠د

  سنوات. ٥ع مدى  واملرحالتنظي 
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)٣١( 

  (تتمة)معدل كفاية رأس املال     .٢٥
  

  مدقق   غ مدقق  

تم  ٣٠   سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

م    م  ألف در   ألف در

      قاعدة رأس املال

  ٢٦٬٩٢٨٬١٦١    ٢٩٬٤٤٢٬٦٦٠  العاديةالشق األول من حقوق امللكية 

  ١١٬٩٣٧٬٢٥٠    ٨٬٢٦٤٬٢٥٠  الشق األول من رأس املال اإلضا
      

  ٣٨٬٨٦٥٬٤١١    ٣٧٬٧٠٦٬٩١٠  الشق األول من رأس املال 

ي من رأس املال    ٢٬٥٦١٬٦٧١    ٢٬٦٠٨٬١٩٤  الشق الثا

  ٤١٬٤٢٧٬٠٨٢  ٤٠٬٣١٥٬١٠٤  مجموع قاعدة رأس املال
      

اطراملوجودات  ة با       املر

    ٢٠٤٬٩٣٣٬٦٤٤    ٢٠٨٬٦٥٥٬٥٢٥  مخاطر االئتمان 

    ٢٬٥٨٢٬٢٤٩    ٤٬٦٤٥٬٦٣٢  مخاطر السوق 

شغيلية اطر ال     ١٦٬٥٦٤٬٤٣٧    ١٧٬٢٦٨٬٠٠٦  ا

اطر  ة با   ٢٢٤٬٠٨٠٬٣٣٠  ٢٣٠٬٥٦٩٬١٦٣  إجما املوجودات املر
      

      معدالت رأس املال 

  ٪١٨٫٥  ٪١٧٫٥  معدل كفـاية رأس املال 

  ٪١٧٫٣  ٪١٦٫٤  معدل الشق األول من رأسمال  

  ٪١٢٫٠  ٪١٢٫٨  معدل الشق األول من حقوق امللكية العادية
  

سبة كفاية رأس املال  ساب  ن مصرف اإلمارات املركزي  ٣بازل  وفًقا ملقرراتعتمد اح  . وقوان
  

ة   .٢٦   خطة الدعم االقتصادي املوج

ورونا   وس  ة التداعيات والعواقب االقتصادية لف ية املتحدة عن  ١٩-وفيد(  املستجدمن أجل معا ل فعال، أعلن البنك املركزي لدولة اإلمارات العر ش  (

ةبرنامج   نامج،    خطة الدعم االقتصادي املوج يالت    وفر املصرفشامل. كجزء من ال س ميع البنوك  لفةاملركزي  ة الت يالت سيولة مضمونة    صفر س  

اص    لنقل ميع عمالء القطاع ا يالت غ املسددة  س نامج توف إعفاء مؤقت للعمالء من سداد األقساط ع ال ا. تضمن ال ومتعام الفوائد لعمال

ن.  البنك األفراد   املتضرر
  

تم  ٣٠كما    يالت بقيمة  ، ا٢٠٢١  س س موعة من  م (  ٢،٩٠٠ستفادت ا سم    ٣١مليون در امل    ٣،٢٠٠:  ٢٠٢٠د ا بال م) وال تم استخدام مليون در

ن. راجع    . ١٣ إيضاح رقملتوف اإلعفاء من املدفوعات للعمالء املتأثر
  

دول يقدم   ا
ً

ن األقساط املؤجلة من قبل التا تحليال و اتلت ن. متعام البنك من الشر لك   واملس
  

  مجموع األقساط املؤجلة    

التعرض املتعلق  

  بالتأجيالت املعتمدة 

  القائمةالتأجيالت 

ر  خ التقر   عدد العمالء    تار

م      م   ألف در م   ألف در     ألف در

تم  ٣٠             (غ مدقق) ٢٠٢١س

    ٢٤٧     ٣٬٠١٤٬١٨٤     ٢٩٬٩٥٠٬١١٠     ٩٬١٠٤٬٣٩٥     البنك من األفراد متعام 

ات     ٥٤٬٧٤١     ٥٬٩٨٨     ٤٬٢٤٤٬٦٦٨     ٥٧٠٬٧٦٧     متعام البنك من الشر

موع     ٥٤٬٩٨٨     ٣٬٠٢٠٬١٧٢     ٣٤٬١٩٤٬٧٧٨     ٩٬٦٧٥٬١٦٢     ا
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)٣٢( 

ة  .٢٦   (تتمة)  خطة الدعم االقتصادي املوج

ةتحليل تجميع    ٢-٢٦ كة  خطة الدعم االقتصادي املوج ات املش ية املتحدة املركزي  إطار التوج   ملصرف اإلمارات العر

 ملتطلبات  
ً
كة الصادرةوفقا خ  اإلرشادات املش ية املتحدة املركزي بتار ل    ١٥  عن مصرف اإلمارات العر تأجيل   املستفيدينقام البنك بتقسيم عمالئه  ،  ٢٠٢٠أبر

:الس ن ع النحو التا   داد إ مجموعت
  

موعة   ات  ١ا غي وا  ل معتدل    بالغة : العمالء الذين ال ُيتوقع أن يواج ش تأثرون مؤقًتا و م، بما يتجاوز مشكالت السيولة و اصة   جدارة االئتمان ا

التا١٩-وفيدبأزمة   عتقد أن تأجيل السداد فعال، و ُ ؤالء العمالء،  سبة ل ري.  . بال ل جو ش يالت  س بقى و  ال ُيتوقع أن تتأثر القيمة االقتصادية لل س

الية  ر املالية رقم   وفقؤالء العمالء  املرحلة ا م، ع األقل طوال مدة األزمة، أو  ٩املعيار الدو إلعداد التقار ة ضائق ما أقصر. ف   ، أ
  

ة  جدار  ر ات جو غي وا  موعة الثانية: العمالء املتوقع أن يواج ق تأجيل السداد.   أمور ، باإلضافة إ  ية االئتمان  ما ا عن طر تم معا السيولة ال س

ؤالء العمالء،  با سبة ل توفرل اف  مخاطر االئتمان    و ور  ر املالية رقم  تد واصل البنك مراقبة  و .  ٩لالنتقال من املرحلة وفق املعيار الدو إلعداد التقار

ؤالء العمالء، و  دارة االئتمانية ل ا.  ا م عند استحقاق اما   خاصة املؤشرات ع عدم القدرة ع سداد أي من ال
 

ةتحليل تجميع    ٢-٢٦ كة  خطة الدعم االقتصادي املوج ات املش ية املتحدة املركزي (تتمة)  إطار التوج   ملصرف اإلمارات العر

دول أدناه يقدم   ا
ً

سائر االئتمانية املتوقعة للعمالء  تحليال   :السدادستفيدون من تأجيل امللألرصدة القائمة وا
  

موعة      موعة   ١ا موع  ٢ا   ا

م      م   ألف در م   ألف در   ألف در

تم  ٣٠           (غ مدقق) ٢٠٢١ س

ات           متعام البنك من الشر

    ٢٩٬٩٥٠٬١١٠     ٧٬٦٤٤٬٨٦٣     ٢٢٬٣٠٥٬٢٤٧     التعرضات

سائر االئتمانية املتوقعة   ) ٦٦١٬٦٥٢(   ) ٤١٢٬٠٧٧(   ) ٢٤٩٬٥٧٥(     ا

    ٢٩٬٢٨٨٬٤٥٨     ٧٬٢٣٢٬٧٨٦     ٢٢٬٠٥٥٬٦٧٢     صا التعرض القائم
  

ن  لك           متعام البنك من املس

    ٤٬٢٤٤٬٦٦٨    ٨٥٣٬١١٣    ٣٬٣٩١٬٥٥٥     التعرضات

سائر االئتمانية املتوقعة   )٣٦٤٬٥٩٢(   ) ٣٣٦٬١٩٥(   )٢٨٬٣٩٧(     ا

    ٣٬٨٨٠٬٠٧٦     ٥١٦٬٩١٨    ٣٬٣٦٣٬١٥٨     صا التعرض القائم
  

موع           ا

    ٣٤٬١٩٤٬٧٧٨     ٨٬٤٩٧٬٩٧٦     ٢٥٬٦٩٦٬٨٠٢     التعرضات

سائر االئتمانية املتوقعة   ) ١٬٠٢٦٬٢٤٤(   ) ٧٤٨٬٢٧٢(   ) ٢٧٧٬٩٧٢(     ا

   ٣٣٬١٦٨٬٥٣٤     ٧٬٧٤٩٬٧٠٤     ٢٥٬٤١٨٬٨٣٠     صا التعرض القائم

  

ركة  مقدار التعرض عند التعثـر  ٣-٢٦   ا

ات   سم  ٣١منذ  مقدار التعرض عند التعفيما ي تحليل إلجما التغي   : السدادللعمالء املستفيدين من تأجيل  ٢٠١٩د

موعة      موعة   ١ا موع  ٢ا   ا

م      م   ألف در م   ألف در   ألف در

تم  ٣٠           (غ مدقق) ٢٠٢١ س

    ٣٦٬٤١٨٬٢٢٥     ٥٬٢٨٧٬٣١٩     ٣١٬١٣٠٬٩٠٦     ٢٠٢١يناير  ١التعرض عند التع كما  

ب  س ادة      ٦٢٦٬٠٢٦     ١٧٩٬٦٥١     ٤٤٦٬٣٧٥     اإلعفاءات وفق خطة  الدعم االقتصادي الشاملةالز

ات أخرى    )٢٬٨٤٩٬٤٧٣(   )١٬٢٢٢٬٣٠٢(   ) ١٬٦٢٧٬١٧١(     حر

تم  ٣٠التعرض عند التع كما      ٣٤٬١٩٤٬٧٧٨     ٤٬٢٤٤٬٦٦٨     ٢٩٬٩٥٠٬١١٠     ٢٠٢١س
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)٣٣ ( 

ة  .٢٦   (تتمة)  خطة الدعم االقتصادي املوج

ن املراحل   ٤-٢٦   االنتقال ب

ن املراحلفيما ي تحليل  سم  ٣١منذ  لالنتقال ب   :السدادللعمالء املستفيدين من تأجيل  ٢٠١٩د

موع   ٣املرحلة    ٢املرحلة    ١املرحلة       ا

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در
ات           متعام البنك من الشر

    ٣١٬١٣٠٬٩٠٦     ٤٢٬٠٦١     ٦٬٩٣٤٬٥٢١     ٢٤٬١٥٤٬٣٢٤   ٢٠٢١ يناير ١ التعرض عند التع كما 
     -     ١٠٥٬١٣٤     ٣٬٤٥٥٬٠١٢   )٣٬٥٦٠٬١٤٦(   مراحل أخرى من املرحلة األو إ  منقول 

     -     ٦٠٦٬٩٦١   ) ٦٠٦٬٩٦١(      -   مراحل أخرى من املرحلة الثانية إ  منقول 
ات أخرى    ) ١٬١٨٠٬٧٩٦(      -   ) ٣٣٩٬٩٣٠(   ) ٨٤٠٬٨٦٦(   حر

تم  ٣٠التعرض عند التع كما       ٢٩٬٩٥٠٬١١٠     ٧٥٤٬١٥٦     ٩٬٤٤٢٬٦٤٢     ١٩٬٧٥٣٬٣١٢   ٢٠٢١س
  

  

  

موع   ٣املرحلة    ٢املرحلة    ١املرحلة       ا

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در
ن  لك           متعام البنك من املس

    ٥٬٢٨٧٬٣٢٠     ١٠١٬٩٠١     ١٬١٥٧٬٠٠٦     ٤٬٠٢٨٬٤١٣     ٢٠٢٠ يناير ١ التعرض عند التع كما 
     -     ٧٢٬٥٦٣     ٥٦٦٬٤٠٠   ) ٦٣٨٬٩٦٣(   مراحل أخرى من املرحلة األو إ  منقول 

     -     ٢١٠٬٤٣٩   )٢١٠٬٤٣٩(   -  مراحل أخرى من املرحلة الثانية إ  منقول 
ات أخرى    ) ١٬٠٤٢٬٦٥٢(      -   ) ٢٩١٬١٢٩(   )٧٥١٬٥٢٣(   حر

سم  ٣١التعرض عند التع كما       ٤٬٢٤٤٬٦٦٨    ٣٨٤٬٩٠٣     ١٬٢٢١٬٨٣٨     ٢٬٦٣٧٬٩٢٧   ٢٠٢٠د
 

  

  

سائر االئتمانية املتوقعة حسب قطاع   ٥-٢٦ ات  األعمالالتغي  مخصصات ا   ملتعام البنك من الشر

سائر االئتمانية املتوقعة حسب قطاع   سم    ٣١منذ    األعمالفيما ي تحليل للتغي  مخصصات ا ات  ٢٠٢٠د املستفيدين من    ملتعام البنك من الشر

  : السدادتأجيل 
  

م      ألف در
تم  ٣٠     (غ مدقق) ٢٠٢١س

سائر االئتمانية املتوقعة كما      ٤١١٬٠٣٠   ٢٠٢١يناير  ١ مخصص ا
    ١٢٦٬٠٦١   عقارات ومقاوالت 

   ٣٣٬٧٦٠   التجارة
    ٤١٬١٧٧   املؤسسات املالية 

ا دمات وغ     ٥٠٬٥٠٨   ا
يع   )٨٨٤(   التص

سائر االئتمانية املتوقعة   تم  ٣٠ا   ٦٦١٬٦٥٢  ٢٠٢١ س
  

  

سائر االئتمانية املتوقعة حسب   ٦-٢٦   ملتعام البنك من األفراد  املنتجاتالتغي  مخصصات ا

سائر االئتمانية املتوقعة حسب  سم    ٣١منذ  املنتجاتفيما ي تحليل للتغي  مخصصات ا   : السداداملستفيدين من تأجيل ملتعام البنك  ٢٠١٩د

م      ألف در
تم  ٣٠     (غ مدقق) ٢٠٢١س

سائر االئتمانية املتوقعة كما      ١٦٤٬٧٤٦   ٢٠٢١يناير  ١ مخصص ا
ل      ٢١٦٬٣٩٠   ال التمو

ل السكن    )١٢٬٤٣١(   تمو
ل السيارات   )٤٬٢٤٨(   تمو

   ١٣٥   بطاقات ائتمانية إسالمية 

سائر االئتمانية املتوقعة   تم  ٣٠ا   ٣٦٤٬٥٩٢  ٢٠٢١ س
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)٣٤( 

اح     .٢٧ عات األر   توز

خ   ة املنعقدة بتار معية العمومية السنو مون  ا اح نقدية بقيمة  ع    ٢٠٢١مارس    ١٦وافق املسا ع أر م الواحد    ٠٫٢٠توز م للس   ١٬٤٤٥٫٤  بواقعدر

ية  م للسنة املن سم  ٣١ مليون در   . ٢٠٢٠د

  

  موسمية النتائج     .٢٨

سارة املرح  ح أو ا يل أي دخل موس  بيان الر ري ال لف  املوجز املوحدلم يتم  ي  سعة أش ناملن تم ٣٠  ت تم ٣٠و  ٢٠٢١ س   . ٢٠٢٠ س

  

عة              .٢٩ ات التا   الشر

عة:   (أ) ات التا ل مباشر أو غ مباشر  الشر ش موعة  ا ا امة ال تمتلك صص ال   فيما ي ا
  

عة   شاط الرئ  اسم الشركة التا س والعمليات  ال ت ال   سبة وحصص امللكيـة  بلد التأس وحقوق التصو

موعة ا ا   تحتفظ 

تم  ٣٠         سم  ٣١  ٢٠٢١ س   ٢٠٢٠د

ي  .١ دود بنك د   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  باكستان  خدمات مصرفية    اإلسالمي باكستان ا

ية املتحدة   خدمات مصرفية    نور بنك ش.م.ع. .٢   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  اإلمارات العر

ل ش.م.ع  .٣ ل  تمو ية املتحدة   تمو   ٪٩٢٫٠  ٪٩٢٫٠  اإلمارات العر

يا .٤ ي اإلسالمي كي يا  خدمات مصرفية   بنك د   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  كي

دمات املالية اإلسـالمية ذ.م.مشركة  .٥ ي ل ية املتحدة   خدمات الوساطة   د   ٪٩٩٫٠  ا٪٩٩٫٠  اإلمارات العر

ر العقاري ش.م.ع   .٦ ر العقاري   شركة ديار للتطو ية املتحدة   التطو   ٪٤٤٫٩  ٪٤٤٫٩  اإلمارات العر

شارات املالية والقانونية ذ.م.م .٧ عة لالس شارات مالية   دار الشر ية املتحدة   وقانونية اس   ٪٦٠٫٠  ٪٩٩٫٠  اإلمارات العر

دمات ذ.م.م  .٨ ية املتحدة   خدمات عمالية   شركة التنمية ل   ٪٩٩٫٥  ٪٩٩٫٥  اإلمارات العر

ة .٩ ديث العقار ر ا ر العقاري   التطو   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  مصر   التطو

ثمار العقاري  .١٠ ديث لالس ر العقاري   التعم ا   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  مصر   التطو

ثمار العقاري  .١١ ديثة لالس ر العقاري   التنمية ا   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  مصر   التطو

دمات إدارة العقارات  .١٢ سيج  ية املتحدة   إدارة العقارات   شركة    ٪٩٩٫٠  ٪٩٩٫٠  اإلمارات العر

ي اإلسالمي ذ.م.م  .١٣ ية املتحدة   طباعة   مطبعة بنك د   ٪٩٩٫٥  ٪٩٩٫٥  اإلمارات العر

دود اإلسالمي  .١٤ ثمار العقاري ا ثمار   لالس ية املتحدة   االس   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  اإلمارات العر

ي التجاري اإلسالمي ذ.م.م  .١٥ ية املتحدة   تجارة السيارات    مركز د   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  اإلمارات العر

ك  .١٦ تم كر ثمار   ن ليمتد م ح ذ.م.م. س ية املتحدة   االس   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  اإلمارات العر

ر العقاري   شركة مدينة بدر للعقارات ذ.م.م  .١٧ ية املتحدة     التطو   ٪٩٩٫٠  ٪٩٩٫٠  اإلمارات العر

ق ذ.م.م.  .١٨ سو دمات ال ميم  يد  بر ق  خدمات التع سو ية املتحدة   وال   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  اإلمارات العر

ي أو ذ.م.م.  .١٩ ي  يد  نور  ق  خدمات التع سو ية املتحدة   وال   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  اإلمارات العر

الي ذ.م.م. .٢٠ ية املتحدة   خدمات إدارة العقارات   زوايا ر   ٪ ١٠٠٫٠  ٪ ١٠٠٫٠  اإلمارات العر
  

شآت    (ب) نة أعاله، فإن حقوق امللكية املتبقية  امل لة املب ته    ١٧و    ١٣و    ١٢و    ٨و    ٧و    ٥باإلضافة إ حصص امللكية امل ا البنك ملص يحتفظ 

  اسمية.  عاقداتمن خالل 
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ة  راللف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

)٣٥( 

عة   .٢٩ ات التا   (تتمة)الشر

اصة إلدارة معامالت محددة  شآت ذات األغراض ا ة،  تتضمن صنادفيما ي قائمة امل ثمار توقعيق اس   فور إنجاز املعامالت ذات الصلة.  ا إغالق و
  

اص   شأة ذات الغرض ا شاط الرئ  اسم امل س والعمليات  ال   سبة وحصص امللكيـة   بلد التأس

ت    وحقوق التصو

موعة  ا ا   ال تحتفظ 

تم  ٣٠           س

٢٠٢١  

سم  ٣١   ٢٠٢٠د

ثمار العقاري  ولدانفست   .٢١ ثمار   لالس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  لوكسمبورج  االس

ثمار العقاري ساس    .٢٢ سا االس ثمار   فر سا   االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  فر

ز   .٢٣ ان ثمار   اس آى آر ال بار سا   االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  فر

ثمار   اس  آي لو سيفاين     .٢٤ سا   االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  فر

ل  .٢٥ ثمار   التجاري منطقة حرة ذ.م.ماإلسالمي للتمو ية املتحدة   االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  اإلمارات العر

ابالت املتخصصة  .٢٦ ثمار   شركة الشرق األوسط لل   ٪ ٤٠. ٠  ٪ ٤٠. ٠  األردن    االس

ثمار   ليفانت ون انفستمنت ليمتد .٢٧ ية املتحدة   االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  اإلمارات العر

ا ليمتد .٢٨ ثمار   بي ايمان  االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  جزر 

ثمار ذ.م.م.  .٢٩ ثمار   ديار لالس ية املتحدة   االس   ملكية نفعية   ملكية نفعية  اإلمارات العر

ل ذ.م.م  .٣٠ ثمار   ديار للتمو ية املتحدة   االس   ملكية نفعية   ملكية نفعية  اإلمارات العر

ثمار ذ.م.م  .٣١ ثمار   شركة سقيا لالس ية املتحدة   االس   ٪ ٩٩. ٠  ٪ ٩٩. ٠  اإلمارات العر

ثمار ذ.م.م  .٣٢ ثمار   شركة بلو نايل لالس ية املتحدة   االس   ٪ ٩٩. ٠  ٪ ٩٩. ٠  اإلمارات العر

ي اإلسالمي إف إم ليمتد .٣٣ ثمار  بنك د ايمان  االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  جزر 

ن .٣٤ ثمار  األم ايمان  االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  جزر 

وك  .٣٥ دودة شركة نور ص ثمار  ا ايمان  االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  جزر 

وك نور املستوى   .٣٦ دودة  ١ص ثمار  ا ايمان  االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  جزر 

دودة.  .٣٧ ادات نور املنظمة ا ثمار  ش ايمان  االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  جزر 

دودة  .٣٨ ثمار  نور املشتقات ا ايمان  االس   ٪ ١٠٠. ٠  ٪١٠٠. ٠  جزر 
  

نة أعاله،    (د)  لة املب ته    يحتفظ البنكباإلضافة إ حصص امللكية امل شآت  حقوق امللكية املتبقية   بملص   اسمية.   بتعاقدات  ٣٢  و  ٣١و    ٣٠و    ٢٩امل

  

  االستحواذ ع نور بنك -دمج األعمال    ٣٠

  االستحواذ ع نور بنك    ١-٣٠

ر يناير   م نور بنك ش.٩٩٫٩٩٩استحوذ البنك ع    ، ٢٠٢٠خالل ش شأة"نور بنك" أو "ع.(م. ٪ من أس عمل  ،")امل شأة  و م دمات املصرفية املتوافقة   و  ا

ميه م نور بنك من كبار مسا ية املتحدة. استحوذ البنك ع أس عة اإلسالمية  دولة اإلمارات العر ذلك حصل ع حصة مسيطرة. تم االن  ،مع الشر اء و

قمن عملية االستحواذ   طر ا من    عن  عل مبادلة متفق  سبة  ب م  مقايضة األس إ    ١صفقة  ي اإلسالمي  بنك د م من  بنك بإصدار   ٥٫٤٩س م من نور  س

 للبنك.  ٦٥١٬١٥٩٬١٩٨
ً
 جديدا

ً
ما   س

  

ية   سم  ٣١خالل السنة املن م املتبقية  نور بنك من مسا األقلية ،٢٠٢٠د امل.   ،استحوذ البنك ع األس عة مملوكة بال   ما جعله شركة تا
  

ا    ٢-٣٠   مقابل الشراء وصا املوجودات القابلة للتحديد املستحوذ عل

اسبة  الشراء قة ا ساب االستحواذ باستخدام طر ناًء عليه  ،تم اح يل امل  ،و ااملوجودات  تم  ضة واملقابل املتبادل بالقيمة   ستحوذ عل ات املف واملطلو

ات من قبل خب  خ االستحواذ. تم تحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلو   .مستقلالعادلة املقدرة  تار
  

اص   ا العادلة األولية    باالستحواذتم تخصيص مقابل الشراء (املشار إليه أيًضا باسم "سعر الشراء") ا اة باستخدام قيم ات املش ع املوجودات واملطلو

ساب مقابل الشراء وتخصيصه لصا  خ االستحواذ. فيما ي اح شأة  تار ا اعموجودات امل ل م خ االستحواذ وعملية  بناًء ع القيم العادلة ل تباًرا من تار

العا والقيمة  الشراء  مقابل  ن  ب الفرق  املؤقت  الشراء  سعر  تخصيص  ع  بناًء  الشراء  صفقة  عن  الناتج  ح  الر يمثل  ذلك.  عن  الناتجة  لصا الشراء  دلة 

  القابلة للتحديد.وجودات امل
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  املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتإيضاحات حول  

ة  راللف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

)٣٦( 

  (تتمة) االستحواذ ع نور بنك -دمج األعمال    ٣٠

ا   ٢-٣٠   (تتمة)  مقابل الشراء وصا املوجودات القابلة للتحديد املستحوذ عل
  

 : خ االستحواذ كما ي ددة لنور بنك كما  تار ات ا   انت القيمة العادلة للموجودات واملطلو
  

    

ضة  ات املف سبة واملطلو م   املوجودات املك   ألف در

    وجودات امل

ة النقد واألرصدة لدى البنوك      ٥٬٧٧١٬٨٨٧  املركز

    ٣٬٨٦٨٬٢٥٥  املستحق من البنوك واملؤسسات املالية

لية  ةاملوجودات التمو ثمار     ٣٠٬٦٨٦٬١٨٤  اإلسالمية  واالس

وك اإلسالمية وأدوات حقوق امللكية ثمارات  الص     ٤٬٣٢٨٬٦٢٤  اس

ثمارات أخرى      ٣٩٠٬٠٧٤  اس

ة  ثمار     ٩٧٩٬١٦٨  العقارات االس

    ١٬١٤٥٬٨٤١  األخرى  وجودات الذمم املدينة وامل

ات     ١٨٨٬٣٢٩  و معدات  ممتل

  ٢٨٧٬٠٠٠  غ امللموسة وجودات امل
    

  ٤٧٬٦٤٥٬٣٦٢  مجموع املوجودات (أ)
    

ات      املطلو

ع العمالء     ٣٥٬٢٨٧٬٦٣٠  ودا

    ٥٢٩٬٥٥٥  املستحق للبنوك واملؤسسات املالية 

وك     ٣٬٧٦٠٬١٥٠  إصدار الص

ات األخرى      ١٬٦٤١٬٩٦٣  الذمم الدائنة واملطلو

وك الفئة      ١٬٨٣٦٬٥٠٠  ١ص

ات (ب)    ٤٣٬٠٥٥٬٧٩٨  إجما املطلو

    

ا (ج) = (أ)  ددة املستحوذ عل   ٤٬٥٨٩٬٥٦٤  (ب) -القيمة العادلة لصا املوجودات  ا

ا (د) ددة املستحوذ عل   ٤٬٥٨٩٬٥١٨  حصة من صا املوجودات  ا

    

ـ)   ٣٬٥٧٤٬٨٦٤  مقابل االستحواذ (

    

رة السلبية عند االستحواذ (د)  ـ)  -الش )  ١٬٠١٤٬٦٥٤  

  

ناًء عليهوجودات  ع جميع امل  ٢٠٢٠نوفم    ١اعتباًرا من  استحوذ البنك   امات نور بنك. و نوفم    ١أوقف نور بنك عملياته اعتباًرا من    ،وتحمل جميع ال

ن.   ٢٠٢٠ خ الدمج"). لم يتم إجراء أي عمليات مصرفية أخرى منذ ذلك ا تم تحمل أية("تار شأ  املستقبل من قبل الشركة األم.  وس   مطالبات محتملة ت
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  املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتإيضاحات حول  

ة  راللف ية   سعة أش تم ٣٠املن     ٢٠٢١  س
 

)٣٧( 

ح   ٣١ ة ملعدل الر   إصالحات معيار

ب  بدال األسعار املعروضة  تأث اس ("ال يزال  البنوك  . اإليبـور ن  الرئ ك  ال موعة مجال  ا اطر ع منتجات وخدمات  ") بأسعار بديلة خالية من ا

ش إ  موعة للعقود ال  عد عام الليبور ، مثل معدالت اإليبور تتعرض ا ا.  ٢٠٢١، وال تمتد إ ما  شر تمل أن يتوقف  ون من ا   عندما ي
  

اإلدارة   عد عام  بدأت  ديدة  ا األسعار  أنظمة  إ  موعة  ا انتقال  لضمان  ا   ٢٠٢١مشروًعا  وأنظم ا  وخدما ا  منتجا ات   التغي النظر   خالل  من 

م والتعقيد وسيؤثر ع جميع جوانب عملياته من عقود العمالء واملعامالت إ عمليات إدارة مخاطر  م من حيث ا ا. املشروع م ر اح. البنو وتقار ك واألر

اطر الناتجة عن االنتقال.  ن لدعم االنتقال املنظم والتخفيف من ا ارجي ن وا ة الداخلي اب املص موعة التعامل مع أ   تواصل ا

  

افقة ع املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  . ٣٢   املو

ا    ح بإصدار ر ٢٦تمت املوافقة ع املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التصر   . ٢٠٢١ أكتـو
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