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بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
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لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30يونيو
-----------------------------------------------

إيضاح
صافي اإليرادات
اإليرادات من المعامالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية
إيرادات من استثمارات أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة ،صافي
إيرادات من عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع ،صافي
إيرادات من عقارات استثمارية
الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة
إيرادات أخرى
إجمالي اإليرادات
ناقصاً :حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح
صافي اإليرادات
المصروفات التشغيلية
مصروفات الموظفين
المصروفات العمومية واإلدارية
استهالك عقارات استثمارية
استهالك ممتلكات ومعدات
إجمالي المصروفات التشغيلية
صافي اإليرادات التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة
خسائر انخفاض القيمة ،صافي

19

صافي أرباح الفترة قبل مصروفات ضريبة الدخل
مصروفات ضريبة الدخل
صافي أرباح الفترة
منسوبة إلى:
مالكي البنك
الحصص غير المسيطرة
صافي أرباح الفترة
ربحية السهم األساسية والمخفضة (درهم لكل سهم)
(إيضاح )20

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
--------------------------------------------------

2018
ألف درهم

2.320.204
370.670
8.627
44.483
19.598
28.742
87.220
-------------2.879.544
()814.471
-------------2.065.073
--------------

1.907.681
328.835
8.602
42.254
21.414
40.504
137.686
------------2.486.976
()614.740
------------1.872.236
-------------

4.414.685
781.364
29.300
73.635
43.895
105.559
128.361
-------------5.576.799
()1.540.333
---------------4.036.466
--------------

3.712.782
684.445
29.482
69.114
67.819
66.644
234.773
------------4.865.059
()1.188.504
--------------3.676.555
-------------

()399.127
()160.735
()6.287
()30.880
------------()597.029
------------1.468.044
()223.861
-------------1.244.183
()14.909
-------------1.229.274
========

()387.624
()143.837
()9.964
()28.786
------------()570.211
------------1.302.025
()186.534
------------1.115.491
()14.288
------------1.101.203
=======

()802.956
()305.962
()19.448
()58.759
---------------()1.187.125
---------------2.849.341
()391.807
-------------2.457.534
()17.005
-------------2.440.529
========

()790.322
()293.940
()21.788
()56.273
--------------()1.162.323
--------------2.514.232
()355.660
-------------2.158.572
()15.269
------------2.143.303
=======

1.211.481
17.793
-------------1.229.274
========

1.057.438
43.765
------------1.101.203
=======

2.384.614
55.915
-------------2.440.529
========

2.065.849
77.454
------------2.143.303
=======

0.21
===

0.19
===

0.38
===

0.33
===

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  9إلى  36جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  1و.2
4

2017
ألف درهم

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
بيان اإليرادات الشاملة المرحلي الموجز الموحد (غير مدققة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30يونيو
--------------------------------------------

صافي أرباح الفترة

بنود اإليرادات( /الخسائر) الشاملة األخرى

فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
-----------------------------------------------

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

1.229.274
-------------

1.101.203
-------------

2.440.529
-------------

2.143.303
-------------

البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحق ًا إلى األرباح أو الخسائر:
أرباح ( /خسائر) القيمة العادلة الستثمارات أخرى مسجلة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،صافي

2.540

()33.044

()68.813

46.237

البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحق ًا إلى األرباح أو الخسائر:
فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل العمليات الخارجية ،صافي

اإليرادات ( /الخسائر) الشاملة األخرى للفترة
إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
منسوبة إلى:
مالكي البنك
الحصص غير المسيطرة
إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

()39.853
-----------()37.313
-------------1.191.961
=======

()6.354
----------()39.398
------------1.061.805
=======

()416.724
------------()485.537
-------------1.954.992
========

()5.159
---------41.078
------------2.184.381
=======

1.174.304
17.657
-------------1.191.961
========

1.018.717
43.088
------------1.061.805
=======

1.899.213
55.779
-------------1.954.992
========

2.108.496
75.885
------------2.184.381
=======

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  9إلى  36جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  1و.2
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بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
بيان التغيرات في حقوق المليكة المرحلي الموجز الموحد (غير مدققة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018

الرصيد في  1يناير 2017
صافي أرباح الفترة
اإليرادات ( /الخسائر) الشاملة األخرى للفترة
إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية:
توزيعات األرباح المدفوعة (إيضاح )26
الزكاة
تكلفة اصدار أسهم
توزيعات أرباح الصكوك من الشق األول
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
الرصيد في  30يونيو 2017
الرصيد في  1يناير 2018
التأثير المتراكم لتطبيق المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية (إيضاح )5
الرصيد في  1يناير  – 2018مُعاد بيانه
صافي أرباح الفترة
اإليرادات ( /الخسائر) الشاملة األخرى للفترة
إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية:
توزيعات األرباح المدفوعة (إيضاح )26
الزكاة
إصدار أسهم حقوق
المحول من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
توزيعات أرباح الصكوك من الشق األول
االحتياطي التنظيمي لمخاطر االئتمان
أخرى
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
الرصيد في  30يونيو 2018

 -------------------------------------------------حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي البنك ------------------------------------------------احتياطي القيمة
األرباح
احتياطي
العادلة
احتياطيات اخرى
صكوك من الشق
اإلجمالي
المحتجزة
صرف العمالت
لالستثمارات
وأسهم خزينة
األول
رأس المال
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

الحصص غير
المسيطرة
ألف درهم

إجمالي حقوق
الملكية
ألف درهم

()462.774
()5.159

5.641.061
2.065.849
-

24.500.361
2.065.849
42.647

2.768.855
77.454
()1.569

27.269.216
2.143.303
41.078

---------------

---------------

-----------

---------------

2.065.849

2.108.496

75.885

2.184.381

---------------

-----------

---------------

()2.219.403
()2.941
()37
()238.745
139

()2.000
-

()2.221.403
()2.941
()37
()238.745
139

4.942.189
-

7.346.000
-

7.785.557
-

()751.672
47.806

---------

---------

---------

----------

------------

-

-

-

47.806

()5.159

---------

---------

---------

----------

------------

---------------

-

-

-

-

-

()2.219.403
()2.941
()37
()238.745
139

---------------

---------------

---------------

--------------

--- -----------

--------------

----------------

---------------

----------------

4.942.189

7.346.000

7.785.557

()703.866

()467.933

5.245.923

24.147.870

2.842.740

26.990.610

========

========

========

========

========

========

=========

=========

=========

4.942.189

7.346.000

7.785.557

()615.389

()484.615

6.964.089

25.937.831

2.942.687

28.880.518

-

-

()381.861

-

-

()296.559

()678.420

()364.665

()1.043.085

----------------

----------------

----------------

--------------

--- -----------

----------------

----------------

------ ---------

-------------------

4.942.189
-

7.346.000
-

7.403.696
-

()615.389
()68.677

()484.615
()416.724

6.667.530
2.384.614
-

25.259.411
2.384.614
()485.401

2.578.022
55.915
()136

27.837.433
2.440.529
()485.537

---------------

---------------

---------------

--------------

--- -----------

----------------

----------------

----------

----------------

-

-

-

()68.677

()416.724

2.384.614

1.899.213

55.779

1.954.992

---------------

---------------

---------------

--------------

--- -----------

----------------

----------------

----------

----------------

1.647.396
-

-

3.465.406
()8.139
-

()88
-

-

()2.219.403
()23
88
()238.745
8.139
()501

()2.219.403
5.112.779
()238.745
()501

()2.723
()51
1.920
-

()2.222.126
()51
5.112.779
()238.745
1.920
()501

----------------

----------------

------------------

---------------

--- -----------

----------------

---- --------------

----- -----------

------------------

6.589.585

7.346.000

10.860.963

()684.154

()901.339

6.601.699

29.812.754

2.632.947

32.445.701

=========

=========

==========

=========

========

=========

==========

=========

==========

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  9إلى  36جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقر ير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  1و.2
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بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد (غير مدققة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
------------------------ -------------------------

األنشطة التشغيلية
أرباح الفترة قبل مصرفات ضريبة الدخل
تسويات لـ:
الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة
إيرادات من عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
إيرادات توزيعات األرباح
(خسائر)  /أرباح من استبعاد عقار استثماري
خسائر من استبعاد استثمارات أخرى
إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أرباح من بيع استثمارات في صكوك إسالمية
استهالك ممتلكات ومعدات
أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات
استهالك عقارات استثمارية
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
إطفاء خصم صكوك
خسائر انخفاض القيمة للفترة ،صافي
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
الزيادة في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
النقص في الذمم المدينة والموجودات األخرى
الزيادة في ودائع العمالء
(الزيادة)  /النقص في المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
النقص في الذمم الدائنة ومطلوبات أخرى
النقد الناتج من العمليات
تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
ضرائب مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
صافي الحركة في االستثمارات في صكوك إسالمية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
شراء عقارات استثمارية
المتحصالت من بيع عقارات استثمارية
شراء ممتلكات ومعدات ،صافي
المتحصالت من استبعاد عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
صافي الحركة في استثمارات أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة
توزيعات األرباح المستلمة
المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
صافي الحركة في االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2.457.534

2.158.572

()105.559
()73.635
()29.248
678
()121
98
()21.084
58.759
()46
19.448
12.415
1.267
391.807
-------------2.712.313

()66.644
()69.114
()29.666
()27.245
274
()60
()109.565
56.273
()122
21.788
12.083
355.660
-------------2.302.234

()9.889.734
372.291
4.735.581
1.287.436
()270.819
--------------()1.052.932
()5.874
()27.920
---------------()1.086.726
----------------

()10.941.833
66.525
19.024.809
()2.042.709
()130.141
-------------8.278.885
()3.236
------------8.275.649
-------------

()4.540.719
()316.060
27.004
()169.603
97.818
32.951
29.248
2.508
()61.339
--------------()4.898.192
---------------

()2.878.481
()162.679
44.327
()134.056
105.681
()971
29.666
14.404
--------------()2.982.109
---------------

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  9إلى  36جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  1و.2
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بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد (غير مدققة) (تابع)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
------------------------ ------------------- ---------------

األنشطة التمويلية
توزيعات األرباح المدفوعة
توزيع أرباح صكوك من الشق األول
تكلفة إصدار أسهم
إصدار صكوك
سداد صكوك
المُتحصالت من إصدار أسهم حقوق ،صافي
صافي النقد الناتج من ( /ال ُمستخدم في) األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية الفترة
تأثير تغيرات سعر الصرف على رصيد النقد المحتفظ به بعمالت أجنبية
النقد وما يعادله في نهاية الفترة (إيضاح )21

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

()2.222.126
()238.745
()23
3.657.867
5.112.802
-------------6.309.775
--------------

()2.221.403
()238.745
()37
3.673.000
()2.847.175
--------------()1.634.360
---------------

324.857
21.728.434
()12.927
---------------22.040.364
=========

3.659.180
15.411.356
()9.709
-------------19.060.827
========

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  9إلى  36جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  1و.2
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بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018
.1

معلومات عامة
تأسس بنك دبي اإلسالمي (شركة مساهمة عامة) ("البنك") بموجب المرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ  29صفر
 1395هجري ،الموافق  12مارس  1975بغرض تقديم الخدمات المصرفية والخدمات المتعلقة بها وف ًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية .تم الحقا ً
تسجيله كشركة مساهمة عامة بموجب قانون الشركات التجارية رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته).
تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة المـوحدة المرفقة أنشـطة البنك وشركاته التابعة المبينة في اإليضاح  28حول هذه المعلومات
المالية المرحلية الموجزة الموحدة (يشـار إليهم معا ً بـ"المجموعة").
تم إدراج البنك في سوق دبي المالي (المؤشر" :دي آي بي").
تقوم المجموعة بصورة رئيسية بتقديم الخدمات المصرفية للشركات واألفراد والخدمات المصرفية االستثمارية وتقوم بتنفيذ عملياتها من خالل
فروعها المحلية وشركاتها التابعة الخارجية .يتم بيان األنشطة الرئيسية لشركات المجموعة في اإليضاح (28أ) حول هذه البيانات المالية
المرحلية الموجزة المـوحدة.
إن العنوان المسجل للمكتب الرئيسي للبنك هو ص.ب  ،1080دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

.2

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

1-2

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة ال ُمطبقة دون أن يكون لها تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية الموجزة
الموحدة
تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة التالية عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة .لم يكن لتطبيق
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة أي تأثير مادي على المبالغ المعلنة للفترة الحالية أو الفترات السابقة ،باستثناء ما تم اإلفصاح
عنه ،إال أنها قد تؤثر على احتساب المعامالت أو الترتيبات المستقبلية:



2-2

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 40العقارات االستثمارية" المتعلق بتوقيت إجراء تحويل إلى أو من عقارات استثمارية.
النسخة المُعدلة من المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المتعلق باالعتراف بالخسائر االئتمانية غير المتوقعة
استناداً إلى نموذج يتضمن  3مراحل لقياس االنخفاض في القيمة.

المعايير الجديدة وال ُمعدلة المصدرة ولكن لم يتم تطبيقها بعد
لم تقم المجموعة بشكل مسبق بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية التي صدرت ولم يتم تطبيقها بعد .تجري اإلدارة تقييم لتأثير المتطلبات
الجديدة:
تسري على الفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عقود اإليجار :يحدد المعيار رقم  16من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كيفية قيام الجهة المعدة للبيانات المالية وفقا ً المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية باالعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها .يقدم هذا المعيار
نموذج محاسبي واحد للمستأجر يتطلب من المستأجرين االعتراف بالموجودات والمطلوبات لكافة
عقود اإليجار ما لم يكن أجل عقد اإليجار  12شهراً أو أقل أو كانت الموجودات ذات الصلة ذات
منخفضة القيمة .يواصل المؤجرون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي ،مع عدم
تغيير جوهري في النموذج المحاسبي للمؤجر وفقا ً للمعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية عن سابقه ،المعيار المحاسبي الدولي رقم .17
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بيان التوافق
تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي " 34التقارير المالية المرحلية" الصادر عن مجلس
المعايير المحاسبية الدولية والمتطلبات ذات الصلة لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة .تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة رقم ( )2لسنة "( 2015قانون الشركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة .)"2015
ال تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة الكاملة التي يتم إعدادها وفقا ً
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب أن تتم قراءتها جنبا ً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  .2017إال أنه يتم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة إليضاح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي
للمجموعة وأدائها منذ تاريخ إصدار آخر بياناتها المالية الموحدة المدققة السنوية كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017

2-3

األحكام والتقديرات
إن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك
التقديرات.
عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ،كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية
للمجموعة والمصادر الرئيسية لتقدير حاالت عدم التأكد هي ذاتها المطبقة على البيانات المالية الموحدة المدققة كما في  31ديسمبر 2017
وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

.4

السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك السياسات التي تم اإلفصاح عنها في
البيانات المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017بخالف التغيرات على محاسبة األدوات المالية الناتجة عن
تطبيق المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،األدوات المالية .تسري النسخة النهائية من المعيار رقم  9من المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2018أو بعد ذلك التاريخ ،ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ .قامت
المجموعة بالفعل بشكل مسبق بتطبيق متطلبات تصنيف وقياس األدوات المالية في  2011ولم يكن لها تأثير على حقوق الملكية االفتتاحية كما
في  1يناير  2018نتيجة التغيرات في متطلبات التصنيف الخاصة بالمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
فيما يلي م لخص للسياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:

1-4

تصنيف وقياس األدوات المالية

 1-1-4االعتراف والقياس المبدئي
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عند تصبح منشأة ما تابعة للمجموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة ذات الصلة.
يتم مبدئيا ً قياس الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة .إن تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة أو إصدار الموجودات
والمطلوبات المالية (بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) تتم إضافتها إلى أو
خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ،حيثما يكون مناسباً ،عند االعتراف المبدئي .يتم االعتراف بتكاليف المعاملة
المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مباشرة في بيان
األرباح أو الخسائر الموحد.
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1-4

تصنيف وقياس األدوات المالية (تابع)

 2-1-4تصنيف المـوجودات المالية
يتم الحقا ً قياس األرصدة لدى البنوك المركزية والمستحق من البنوك والمؤسسات المالية والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
واالستثمارات في صكوك إسالمية وبنود محددة من الذمم المدينة والموجودات األخرى التي ينطبق عليها الشروط التـالية بالتكلفة المطفأة
ناقصا ً خسائر انخفاض القيمة واإليرادات المؤجلة ،إن وجدت (باستثناء تلك الموجودات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر
عند االعتراف المبدئي):



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

يتم قياس كافة الموجودات المالية األخرى الحقا ً بالقيـمة العادلة.
 3-1-4تقييم نموذج األعمال
تجري المجموعة تقييم لموضوعية نموذج اإلعمال الذي يتم في إطاره االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة حيث يوضح ذلك بشكل أفضل
الطريقة التي يتم وفقا ً لها إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة .تتضمن المعلومات التي تم أخذها باالعتبار على ما يلي:




كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة البنك؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛ و
كيفية تعويض مديري األعمال – على سبيل المثال؛ ما إذا كانت التعويضات ترتكز على القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو
التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها.

فيما يتعلق بالموجودات المالية المحتفظ بها للبيع أو إلدارتها والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل اإليراد ات الشاملة األخرى حيث أنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية كما لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية أو لبيع الموجودات المالية.
 4-1-4تقييم خصائص التدفق النقدي
تتضمن خصاص التدفق النقدي التعاقدي تقييم السمات التعاقدية ألداة ما لتحديد ما إذا قد يترتب عليها تدفقات نقدية تتوافق مع الترتيب التمويلي
األساسي .تتوافق التدفقات النقدية التعاقدية مع ترتيب التمويل األساسي في حال كانت تمثل التدفقات النقدية المتعلقة فقط بدفعات المبلغ األصلي
والربح على المبلغ األصلي القائم.
ألغراض هذا التقييم ،يُعرف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي ،في حين يُعرف "الربح" على أنه
المقابل للقيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية محددة ومقابل التكاليف والمخاطر المالية
األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،عالوة على هامش معدل الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والربح ،يأخذ البنك باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة .ويتضمن
ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األصل بهذا
الشرط
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انخفاض القيمة

 1-2-4النطاق
يقوم البنك بتطبيق منهجية ترتكز على ثالث مراحل لقياس مخصص خسائر االئتمان ،وذلك من خالل منهجية خسائر االئتمان المتوقعة وفقا ً
لمتطلبات المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وذلك للفئات التالية من األدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر:




الموجودات المالية التي تمثل أدوات مالية واستثمارات في صكوك؛
أدوات مصدرة خارج الميزانية العمومية؛ و
عقود ضمانات مالية مصدرة.

تمر الموجودات المالية بثالث مراحل استناداً إلى التغير في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي.
ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة من استثمارات األسهم.
 2-2-4نموذج انخفاض قيمة خسائر االئتمان المتوقعة
يشم ل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة منهج ثالثي المراحل يرتكز على التغير في الجودة االئتمانية للموجودات المالية منذ االعتراف المبدئي.
تعكس خسائر االئتمان المتوقعة القيمة الحالية للعجز في النقد المتعلق بحاالت التعثر عن السداد إما ( )1على مدى فترة االثنى عشر شهراً
التالية أو ( )2على مدى العمر المتوقع لألداة المالية بناء على التغيرات االئتمانية عن البداية.


بموجب المرحلة  – 1في حالة عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر
االئتمان المتوقعة لمدة  12شهراً.



بموجب المرحلة  – 2في حالة وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ولكن ال تعتبر األدوات المالية قد
تعرضت النخفاض القيمة من حيث االئتمان ،سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة بناء على المدة المرجحة الحتمالية
التعرض للتعثر.



بموجب المرحلة  – 3في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير ،سوف يتم تصنيف هذه األدوات المالية
كائتمان تعرض النخفاض القيمة وسوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة لعمر الموجودات المالية.

يمثل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة نظرة مستقبلية يقتضي االستناد إلى توقعات معقولة ومحتملة للظروف االقتصادية المستقبلية عند تحديد
الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة.
 3-2-4قياس خسائر االئتمان المتوقعة
يأخذ المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باالعتبار احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل ضرب التعثر في السداد،
تقدير الخسائر باحتمال التعثر وتقدير التعرضات عند التعثر .قام البنك بوضع منهجيات ونماذج تأخذ باالعتبار الحجم النسبي ونوعية ومدى
تعقد المحفظة.
تستند هذه المعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخليا ً وغيرها من البيانات اإلحصائية وتخضع للتعديل لتوضيح المعلومات
الخاصة بالنظرة االستشرافية.
فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية:




يمثل احتمالية التعثر في السداد تقدير الحتمالية التعثر على مدى فترة زمنية؛
تمثل التعرضات لخسائر عند التعثر تقدير للتعرضات في تاريخ تعثر مستقبلي ،مع األخذ باالعتبار التغيرات المتوقعة في التعرضات بعد
تاريخ التقرير؛ و
تمثل التعرضات عند التعثر تقدير للخسائر الناتجة في حال حدوث تعثر في وقت ما ،وترتكز على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية
المستحقة وتلك المتوقع حصول المقرضين عليها بما في ذلك التدفقات من تحقيق أي ضمانات .ويتم عاد ًة التعبير عنها كنسبة من
التعرضات عند التعثر.
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انخفاض القيمة (تابع)

 4-2-4العوامل االقتصادية العامة والمعلومات االستشرافية والسيناريوهات المتعددة
يتطلب المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تقدير عادل ومرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتمالية من خالل تقييم
نطاق النتائج المحتملة الذي يتضمن التنبؤات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية .يجب أن يشمل قياس خسائر االئتمان المتوقعة العوامل
االقتصادية العامة والمعلومات االستشرافية باإلضافة إلى تحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ تقديم التسهيل .يتعين
أن يعكس قياس خسائر االئتمان المتوقعة في كل فترة تقرير معلومات مناسبة ومدعمة بأدلة في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف
الحالية والتنبؤات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
 5-2-4تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
يتم إجراء تقييم للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي .من أجل تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي زادت
بصورة جوهرية منذ بداية نشأة األصل ا لمالي ،يقوم البنك بمقارنة بمخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألصل المالي في
تاريخ التقرير بمخاطر التعثر عند بداية نشأة األصل المالي باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات إدارة
المخاطر المتبعة حاليا ً من قبل البنك .سوف يتم تقييم التغير في مخاطر االئتمان في تاريخ كل تقرير وذلك لكل أصل يعتبر هام بصورة منفردة
وعلى مستوى القطاعات بالنسبة لحاالت التعرض الفردي.
 6-2-4الحكم االئتماني القائم على الخبرة
تتطلب منهجية البنك فيما يتعلق بتكوين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة أن يقوم البنك باستخدام حكمه االئتماني القائم على الخبرة ليشمل
التأثير المقدر للعوامل التي لم يتم رصدها في نتائج نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في جميع فترات التقارير.
أثناء قياس خسائر االئتمان المتوقعة ،يتعين على البنك أن يضع باعتباره أقصى فترة تعاقدية يتعرض خاللها البنك لمخاطر االئتمان .كما يجب
األخذ بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة المتوقعة ،بما في ذلك خيارات الدفع مقدما ً وخيارات التمديد والتجديد.
ال يزال تعريف التعثر الذي يتبعه البنك لتقييم االنخفاض في القيمة متطابق مع توجيهات المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية ،دون اللجوء إلى االفتراضات كما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية .إن السياسة المتعلقة بشطب معامالت التمويل ظلت دون تغيير.
 7-2-4العمر المتوقع
عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة ،يأخذ البنك باعتباره أقصى فترة تعاقدية يتعرض خاللها البنك لمخاطر االئتمان .كما يجب األخذ بعين
االعتبار جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة المتوقعة ،بما في ذلك خيارات الدفع مقدما ً وخيارات التمديد والتجديد.
 8-2-4تعريف التعثر عن السداد
يعتبر البنك أن األصل المالي متعثر السداد عندما:




يك ون من غير المحتمل أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه البنك دون لجوء البنك التخاذ إجراءات مثل مصادرة الضمان
(إن وجد)؛ أو
يعجز المقترض عن الوفاء بأي من التزاماته االئتمانية المادية تجاه البنك ألكثر من  90يوماَ.
عند تقييم ما إذا كان المقترض تعثر عن السداد ،يأخذ البنك باالعتبار المؤشرات التالية:
( )1النوعية – مثل مخالفة مادية للتعهد؛
( )2الكمية – مثل بيان التأخر عن السداد وعدم تسوية التزام آخر لنفس الجهة المصدرة للبنك؛ و
( )3بنا ًء على المعلومات المقدمة داخليا ً والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية.

مدخالت على عملية التقييم سواء أداة مالية في حال تعثر عن السداد وقد تختلف أهميتها على مدى الوقت لتعكس التغيرات في الظروف.
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انخفاض القيمة (تابع)

 9-2-4محاسبة التحوط
كما يتضمن المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قواعد جديدة لمحاسبة التحوط تهدف إلى تحقيق التوافق بين محاسبة
التحوط مع ممارسات إدارة المخاطر .يتضمن المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية خيار سياسة محاسبية يتم بموجبها
تأجيل تطبيق محاسبة التحوط بموجب المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية واالستمرار في تطبيق محاسبة التحوط وفقا ً
للمعيار المحاسبي الدولي رقم  .39يتطلب هذا المعيار االفصاحات المعدلة لمحاسبة التحوط المطلوبة بموجب المعيار رقم  9من المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية فيما يتعلق بالتعديالت على المعيار رقم  7من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية:
اإلفصاحات" في البيانات المالية التالية للبنك.
3-4

استثمارات أخرى

 1-3-4االستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المتوافقة مع أحكام الشريعة كموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،ما لم
تقم المجموعة بتصنيف االستثمار غير المحتفظ به لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عند االعتراف
المبدئي.
يتم قياس الموجودات المالية (بخالف أدوات حقوق الملكية) ،التي ال ينطبق عليها معايير القياس بالتكلفة المطفأة ،بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسـائر .عالوة على ذلك ،فإن الموجودات المالية (بخالف أدوات حقوق الملكية) التي ينطبق عليها معايير القياس بالتكلفة المطفأة
ولكنها غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ُتقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر .قد يتم تصنيف
الموجودات المالية (بخالف أدوات حقوق الملكية) بالقيـمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف
يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ التضارب في القياس أو االعتراف والذي قد ينشـأ من قيـاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو
الخسائر عليها على أسس مختلفة .لم تقم المجموعة بتصنيف أي موجودات مالية (بخالف أدوات حقوق الملكية) بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر.
يُعاد تصنيف الموجودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عندما يتم تغيير نموذج األعمال بحيث ال
يعد ينطبق عليها معايير القياس بالتكلفة المطفـأة .ال يُسـمح بإعادة تصنيف الموجودات المالية (بخالف أدوات حقوق الملكية) المحددة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عند االعتـراف المبدئي.
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير ،مع االعتراف بأية أرباح أو
خسائر تنشأ من إعادة القياس في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد.
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان
األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد عندما يثبت حق المجموعة في الحصول على توزيعات األرباح وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي
رقم  18اإليرادات ويتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد.
 2-3-4االستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
عند االعتراف المبدئي ،يمكن للمجموعة أن تختار بشكل نهائي (على أساس كل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
المتوافقة مع أحكام الشريعة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .ال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى إذا كان االستثمار في حقوق الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة.
يعتبر األصل المالي أنه محتفظ به لغرض المتاجرة إذا:




تم شراؤه أساسا ً لغرض البيع في المستقبل القريب ،أو
كان عند االعتراف المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة وله طابع فعلي حديث للحصول على أرباح في
فترات قصيرة ،أو
كان أداة إسالمية مشتقة غير مصنفة وفعّالة كأداة تحوط إسالمية أو كضمان مالي.
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استثمارات أخرى (تابع)

 2-3-4االستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (تابع)
إن الموجودات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يتم قياسها مبدئيا ً بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكاليف المعاملة .يتم
قياس هذه الموجودات الحقا ً بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة
األخرى .ال يجوز إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى األرباح أو الخسائر عند االستبعاد.
إن توزيعات األرباح من هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد
عندما يثبت حق المجموعة في الحصول على توزيعات األرباح ،ما لم تكن هذه التوزيعات تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة
االستثمار.
4-4

العقارات االستثمارية
تتمثل العقارات االستثمارية في العقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية و/أو لزيادة رأس المال (بما في ذلك العقارات قيد
اإلنشاء لهذه األغراض) .يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة .يتم احتساب االستهالك
لالستثمار في المباني على أساس القسط الثابت على مدى  40سنة.
يتم إيقاف االعتراف بالعقار االستثماري عند استبعاده أو عند سحبه من االستخدام بصورة نهائية وال يكون من المتوقع الحصول على أي
منافع اقتصادية مستقبلية من االستبعاد .يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف بالعقار (المحتسبة على أنها الفرق بين
صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد في الفترة التي يتم فيها إيقاف
االعتراف.
تتم التحويالت إلى العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام يُستدل عليه من خالل انتهاء إشغال العقار من قبل المالك
أو بدء عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر أو االنتهاء من أعمال اإلنشاء أو التطوير .بينما تتم التحويالت من العقارات االستثمارية فقط عندما
يكون هناك تغير في االستخدام يُستدل عليه من خالل إشغال العقار من قبل المالك أو بدء التطوير بغرض البيع.

5-4

االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة ضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
باستخدام طريقة االحتساب وفقا ً لحقوق الملكية .وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،يتم االعتراف مبدئيا ً باالستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات
المشتركة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد بالتكلفة ويتم تعديله فيما بعد لالعتراف بحصة المجموعة من األرباح أو الخسائر
واإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة .عندما تزيد حصة المجموعة من خسائر الشركات الزميلة واالئتالفات
المشتركة عن حصتها في هذه الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (التي تتضمن أي حصص طويلة األجل ،والتي في جوهرها ،تشكل
جزءاً من صافي استثمار المجموعة في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة) ،تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها في الخسـائر
الالحقة .يتم االعتراف بالخسـائر اإلضافية فقط إلى مدى تكبد المجموعة التـزامات قانونية أو ضمنية أو قيامها بسداد دفعات بالنيـابة عن
الشركة الزميلة واالئتالفات المشتركة.
عندما تتعامل أي من منشآت المجموعة مع شركة زميلة أو ائتالف مشترك تابع للمجموعة ،يتم االعتراف باألرباح أو الخسـائر الناتجة عن
المعامالت مع هذه الشركة الزميـلة أو االئتالف المشترك في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة فقط إلى مدى الحصص
في الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك التي ال تتعلق بالمجموعة.
يتم احتساب االستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر
بها شركة زميلة أو ائتالف مشترك .عند االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك ،فإن أي زيادة في تكلفة االستحواذ عن
حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد وااللتزامات الطارئة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة
المعترف بها في تاريخ االستحواذ ،يتم االعتراف بها كشهرة تجارية ويتم إدراجها في القيمة الدفترية لالستثمار .إن أي زيادة في حصة
المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد وااللتزامات الطارئة عن تكلفة االستحواذ ،بعد إعادة التقييم ،فيتم
االعتراف بها مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد في الفترة التي تم فيها االستحواذ على االستثمار.

15

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018
.4

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

5-4

االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة (تابع)
يتم تطبيق متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة
فيما يتعلق باستثمار المجموعة في الشركة الزميلة واالئتالف المشتركة.
تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي لم يعد فيه االستثمار يمثل شركة زميلة أو ائتالف مشترك.
تستمر المجموعة في استخدام طريقة حقوق الملكية عندما يصبح االستثمار في شركة زميلة استثماراً في ائتالف مشترك أو عندما يصبح
االستثمار في ائتالف مشترك استثماراً في شركة زميلة.
عند استبـعاد أي من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة وينتج عن ذلك االستبعاد فقدان المجموعة لتأثيرها الهام على تلك الشركات
الزميلة واالئتالفات المشتركة ،يتم قياس أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة في ذلك التـاريخ ،ويتم اعتبار القيمة العادلة أنها قيمته العادلة عند
االعتـراف المبـدئي به كأصل مالي وفقا ً للمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية السـابقة
للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة المنسوبة إلى الحصة المحتفظ بها وبين قيمتها العادلة في تحديـد األرباح أو الخسـائر الناتجة من
استبعاد تلك الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة .عالوة على ذلك ،تقوم المجموعة باحتساب كافة المبالغ المعترف بها سابقا ً في اإليرادات
الشاملة األخرى فيما يتعلق بهذه الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة على نفس األسـاس المطلوب إذا ما كانت الشركات الزميلة
واالئتالفات المشتركة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصـلة .وعليه ،إذا تمت إعـادة تصنيف أية أرباح أو خسائر تم
االعتراف بها سابقا ً في اإليرادات الشاملة األخرى من قبل هذه الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة إلى األرباح أو الخسـائر عند استبـعاد
الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة ،تقوم المجموعة بإعادة تصنيف األرباح أو الخسـائر من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسـائر
(كـتـعديل إعادة تصنيف) عندما تفقد التأثير الهام على تلك الشـركات الزميـلة واالئتالفات المشتركة.

6-4

إدارة المخاطر المالية
إن أغراض وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك األغراض والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية
الموحدة المدققة كما في  31ديسمبر  2017وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

7-4

استثمارات في صكوك إسالمية
يتم قياس االستثمارات في صكوك إسالمية بالتكلفة المطفأة في حال تحقق كال الشرطين التاليين:



أن يكون األصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
أن ينتج عن الشروط التعاقدية الخاصة باألداة ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات للمبلغ األصلي والربح على المبلغ
األصلي قيد السداد.

يتم مبدئيا ً قياس االستثمارات في الصكوك اإلسالمية التي تنطبق عليها هذه المعايير بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكاليف المعامالت .ويتم قياسها
الحقا ً بالتكلفة المطفأة على أساس العائد الفعلي ناقصا ً أي انخفاض في القيمة ،مع االعتراف باألرباح على أساس العائد الفعلي في اإليرادات
من االستثمارات في الصكوك اإلسالمية في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد.
.5

التحول إلى المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بأثر رجعي ،باستثناء
فترات المقارنة التي لم يتم إعادة بيانها .يتم االعتراف بالفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق
المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ضمن األرباح المحتجزة كما في  1يناير  .2018وعليه ،فإن المعلومات المالية
المُعلنة لسنة  2017ال تعكس متطلبات المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وعليه ،فإنها غير خاضعة للمقارنة مع
المعلومات المُعلنة لسنة  2018بموجب المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
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بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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.5

التحول إلى المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تابع)

1-5

التأثير على البنود الخاصة بأرصدة بيان المركز المالي عند التحول من المعيار المحاسبي الدولي رقم  39إلى المعيار رقم  9من المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية
إن التوضيحات المتعلقة بالتغير في قياس فئات الموجودات المالية وفقا ً للمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في 1
يناير  2018تتضمن بصورة رئيسية على ما يلي:
 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية – تسوية افتتاحية بقيمة  213 .8مليون درهم لالحتياطي التنظيمي لمخاطر االئتمان ترتب
عليها انخفاض في القيمة الدفترية من  133.3مليار درهم إلى  133.1مليار درهم كما في  31ديسمبر 2017؛
 االستثمارات في صكوك إسالمية – تسوية افتتاحية بقيمة  104 .6مليون درهم لالحتياطي التنظيمي لمخاطر االئتمان ترتب عليها
انخفاض في القيمة الدفترية من  24.0مليار درهم إلى  23 .9مليار درهم كما في  31ديسمبر 2017؛
 الذمم المدينة والموجودات األخرى – تسوية افتتاحية لألرباح المحتجزة بقيمة  296 .6مليون درهم وتسوية لالحتياطي التنظيمي لمخاطر
االئتمان بقيمة  63 .5مليون درهم وتسوية للحصص غير المسيطرة بقيمة  364 .6مليون درهم ترتب عليها انخفاض في القيمة الدفترية
من  7.3مليار درهم إلى  6.6مليار درهم.
تتضمن كافة فئات الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة بصورة عامة على الذم المدينة قصيرة األجل وعليه ،من المتوقع أن تكون ذات
خسائر ائتمانية غير مادية.

2-5

مطابقة رصيد مخصص انخفاض القيمة عند التحول من المعيار المحاسبي الدولي رقم  9إلى المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية
يتضمن الجدول أدناه مطابقة بين المخصص الختامي لخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39
ومخصصات ارتباطات التمويل وعقود الضمانات المالية وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم " 37المخصصات والمطلوبات المحتملة
والموجودات المحتملة" كما في  31ديسمبر  2017مع المخصص االفتتاحي لخسائر االئتمان المتوقعة التي تم تحديدها وفقا ً للمعيار رقم  9من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في  1يناير .2018

موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية – بالتكلفة المطفأة
استثمارات في صكوك إسالمية

 31ديسمبر 2017
ألف درهم

إعادة القياس
ألف درهم

 1يناير 2018
ألف درهم

5.732.668
-------------5.732.668
========

213.806
104.559
----------318.365
======

5.946.474
104.559
-------------6.051.033
========

راجع إيضاح  1-5حول التأثير على مخصص إعادة قياس الذمم المدينة األخرى.
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التحول إلى المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تابع)

3-5

مطابقة االحتياطيات األخرى وأسهم الخزينة واألرباح المحتجزة والحصص غير المسيطرة
فيما يلي التأثير الناتج عن تطبيق المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في  1يناير  2018على حقوق ملكية ورأس
مال المساهمين والحصص غير المسيطرة:

الرصيد الختامي بموجب المعيار المحاسبي الدولي
رقم  31( 39ديسمبر )2017

التأثير عند االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة

موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية ،صكوك وذمم
مدينة – بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار رقم  9من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية في تاريخ التطبيق المبدئي في  1يناير 2018

.6

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

1-6

التحليل حسب الفئة

االحتياطيات األخرى
وأسهم الخزينة
ألف درهم

األرباح
المحتجزة
ألف درهم

الحصص غير
المسيطرة
ألف درهم

7.785.557

6.964.089

2.942.687

()381.861
--------------

()296.559
---------------

()364.665
--------------

7.403.696
========

6.667.530
=========

2.578.022
========

إيضاح

النقد في الصندوق
األرصدة لدى بنوك مركزية:
متطلبات األرصدة واالحتياطي لدى البنوك المركزية
مرابحات دولية مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
اإلجمالي
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3-6

غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

مدققة
 31ديسمبـر
2017
ألف درهم

1.562.238

1.403.472

7.765.697
12.558.338
--------------21.886.273
=========

7.477.962
19.003.814
--------------27.885.248
========

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية (تابع)
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التحليل حسب الموقع الجغرافي

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي
3-6

غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

مدققة
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

21.474.499
411.774
---------------21.886.273
=========

27.550.605
334.643
-------------27.885.248
========

متطلبات االحتياطي النقدي اإللزامي
يتم االحتفاظ بمتطلبات االحتياطي لدى البنوك المركزية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وباكستان وكينيا بالعمالت المحلية لتلك الدول
وبالدوالر األمريكي .إن هذه االحتياطيات غير متاحة لالستخدام في األنشطة اليومية للمجموعة ،وال يمكن سحبها بدون موافقة البنوك
المركزيـة ذات الصلة .يتغير مستوى االحتياطي المطلوب كل شهر بما يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن البنوك المركزية ذات الصـلة.

.7

المستحق من البنوك والمؤسسات المالية

1-7

التحليل حسب الموقع الجغرافي

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي
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غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

مدققة
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

5.212.236
1.647.394
-------------6.859.630
========

2.906.861
1.770.091
------------4.676.952
=======

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي

1-8

التحليل حسب الفئة

إيضاح

الموجودات التمويلية اإلسالمية
مرابحات سيارات
مرابحات دولية – طويلة األجل
مرابحات أخرى
إجمالي المرابحات
إجارات
إجارة تمويل منزل
تمويل شخصي
استصناع
بطاقات ائتمان إسالمية
ناقصاً :اإليرادات المؤجلة
ناقصاً :عقود االستصناع المتعلقة بمقاولين واستشاريين
إجمالي الموجودات التمويلية اإلسالمية
الموجودات االستثمارية اإلسالمية
مشاركات
مضاربات
وكاالت
إجمالي الموجودات االستثمارية اإلسالمية
إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
ناقصاً :مخصصات انخفاض القيمة

3-8

إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي
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غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

مدققة
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

9.723.711
27.057.929
5.264.194
---------------42.045.834

10.091.324
23.250.011
6.103.720
--------------39.445.055

48.941.357
12.978.624
17.513.640
1.309.012
1.083.883
----------------123.872.350
()4.326.177
()15.276
----------------119.530.897
-----------------

45.977.160
12.949.154
17.533.650
1.356.662
1.056.524
---------------118.318.205
()4.074.803
()15.843
---------------114.227.559
----------------

7.007.574
13.546.301
7.603.565
--------------28.157.440
----------------147.688.337

6.698.523
13.606.554
4.534.259
--------------24.839.336
---------------139.066.895

()5.851.961
---------------141.836.376
=========

()5.732.668
---------------133.334.227
=========

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي (تابع)
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التحليل حسب الموقع الجغرافي

إيضاح

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
ناقصاً :مخصصات انخفاض القيمة

3-8

إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي
3-8

مدققة
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

139.025.627
8.662.710
----------------147.688.337
()5.851.961
----------------141.836.376
==========

131.088.192
7.978.703
---------------139.066.895
()5.732.668
---------------133.334.227
=========

غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

مدققة
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

5.732.668

5.558.651

213.806
-------------5.946.474

------------5.558.651

788.808
92.835
()488.586
()507.506
19.936
-------------5.851.961
========

1.653.437
255.825
()1.073.843
()661.402
------------5.732.668
=======

مخصص انخفاض القيمة

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
التأثير المتراكم لتطبيق المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية
الرصيد كما في بداية الفترة/السنة ( ُمعاد بيانها)
المحمل للفترة  /للسنة
مخصص محدد
مخصص جماعي
المحرر إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد
مخصصات تم شطبها
أخرى
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
4-8

غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

القيمة الدفترية للتعرض حسب فئة تصنيف المخاطر الداخلية وحسب المرحلة
المرحلة 1
منخفضة
متوسطة
عادلة
افتراضية
اإلجمالي

51.018.166
59.110.291
20.550.702
----------------130.679.159
=========

21

كما في  30يونيو ( 2018ألف درهم)
المرحلة 3
المرحلة 2
336.820
3.058.381
8.733.134
---------------12.128.335
=========

4.880.843
-------------4.880.843
========

اإلجمالي
51.354.986
62.168.672
29.283.836
4.880.843
----------------147.688.337
==========

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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االستثمارات في صكوك إسالمية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة

1-9

التحليل حسب الموقع الجغرافي

داخل اإلمارات العربية المتحدة
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
باقي دول العالم
ناقصاً :مخصص انخفاض القيمة
اإلجمالي

غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

مدققة
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

14.526.995
4.020.503
9.977.428
--------------28.524.926
()76.500
--------------28.448.426
=========

13.541.184
3.373.578
7.107.918
--------------24.022.680
-------------24.022.680
========

تشتمل االستثمارات في الصكوك اإلسالمية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة داخل اإلمارات العربية المتحدة على استثمارات في صكوك
حكومية ثنائية بمبلغ  3.2مليار درهم كما في  30يونيو  31( 2018ديسمبر  3.2 :2017مليار درهم) .يتم تصنيف كافة الصكوك ضمن
المرحلة  1كما في  30يونيو 2018
.10

استثمارات أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة

 1-10التحليل حسب الفئة والموقع الجغرافي
داخل اإلمارات
العربية المتحدة
ألف درهم

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى
ألف درهم

باقي دول العالم
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

 30يونيو ( 2018غير مدققة)
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر
أدوات حقوق ملكية مدرجة
استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
أدوات حقوق ملكية مدرجة
أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية
غير مدرجة

اإلجمالي

2.200
--------

2.519
--------

---------

4.719
--------

754.107

113.534

1.693

869.334

679.742
-------------1.433.849
-------------1.436.368
========

51.136
----------164.670
----------166.870
======

254.603
-----------256.296
----------256.296
======

985.481
-------------1.854.815
-------------1.859.534
========
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استثمارات أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة (تابع)

 1-10التحليل حسب الفئة والموقع الجغرافي (تابع)
داخل اإلمارات
العربية المتحدة
ألف درهم
كما في  31ديسمبر ( 2017مدققة)
استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
أدوات حقوق ملكية مدرجة
استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
أدوات حقوق ملكية مدرجة
أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية
غير مدرجة

اإلجمالي
.11

2.234
---------

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى
ألف درهم

----------

باقي دول العالم
ألف درهم

----------

اإلجمالي
ألف درهم

2.234
---------

812.970

143.317

1.961

958.248

704.015
------------1.516.985
------------1.519.219
=======

56.278
----------199.595
----------199.595
======

240.958
----------242.919
----------242.919
======

1.001.251
------------1.959.499
------------1.961.733
=======

عقارات استثمارية

 1-11التحليل حسب الموقع الجغرافي
عقارات استثمارية
قيد اإلنشاء

عقارات
أخرى
ألف درهم
 30يونيو ( 2018غير مدققة)
القيمة الدفترية:
داخل اإلمارات العربية المتحدة
خارج اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي
 31ديسمبر ( 2017مدققة)
القيمة الدفترية:
داخل اإلمارات العربية المتحدة
خارج اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي
.12

ألف درهم

955.363
157.519
-------------1.112.882
========

873.114
170.362
------------1.043.476
========

1.906.192
-------------1.906.192
========

1.724.065
-------------1.724.065
========

أراضي
ألف درهم
984.690
52.545
------------1.037.235
=======

750.068
52.545
----------802.613
=======

اإلجمالي
ألف درهم
3.846.245
210.064
-------------4.056.309
========

3.347.247
222.907
-------------3.570.154
========

الذمم المدينة والموجودات األخرى
كما في  30يونيو  ،2018تضمنت الذمم المدينة األخرى مبلغ  1.582مليون درهم ومبلغ  636مليون درهم في المرحلة  2والمرحلة  3على
التوالي.
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ودائع العمالء

1-13

التحليل حسب الفئة

حسابات جارية
حسابات توفير
ودائع استثمارية
حسابات هامشية
احتياطي مخاطر استثمارات المودعين
حصة المودعين من األرباح مستحقة الدفع
اإلجمالي
.14

غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

مدققة
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

37.519.522
21.188.335
92.140.420
441.005
11.205
98.060
----------------151.398.547
==========

34.053.855
18.871.920
93.595.393
533.204
16.365
110.214
---------------147.180.951
=========

صكوك مصدرة
فيما يلي تحليل أدوات الصكوك المصدرة من المجموعة:

صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من شركة تابعة

معدل الربح
السنوي المتوقع

تاريخ
االستحقاق

غير مدققة
 30يونيو
2018

مدققة
 31ديسمبر
2017

ألف درهم

ألف درهم

٪2.92
٪3.60
ليبور لـ  3أشهر +
 150نقطة أساس
٪3.66
٪3.63
كيبور لـ  6أشهر +
 50نقطة أساس

يونيو 2020
مارس 2021

2.754.750
1.836.500

2.754.750
1.836.500

ديسمبر 2019
فبراير 2022
فبراير 2023

256.922
3.673.000
3.659.069

256.858
3.673.000
-

يونيو 2027

121.027
---------------12.301.268
=========

137.599
------------8.658.707
=======

اإلجمالي
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رأس المال
كما في  30يونيو  ،2018تم إصدار  6.589.585.178سهم عادي مصرح به بقيمة  1درهم لكل سهم ( 31ديسمبر :2017
 4.942.188.884سهم عادي مصرح به بقيمة  1درهم لكل سهم) وتم دفع قيمتها بالكامل.
في  21فبراير  ،2018اعتمد المساهمين اصدار أسهم حقوق بلغت  1.647.396.295سهما ً بقيمة  1درهم للسهم بعالوة بلغت  2 .11درهم
للسهم .انتهى البنك في يونيو  2018من إجراءات تخصيص األسهم واسترد قيمة االكتتاب .تم الحقا ً إدراج األسهم في سوق دبي المالي بعد
الحصول على كافة الموافقات التنظيمية بتاريخ  14يونيو .2018

.16

صكوك من الشق األول

 1-16التحليل حسب اإلصدار
منشأة ذات أغراض خاصة ("المصدر")

تاريخ اإلصدار

قيمة اإلصدار
بما يعادل ألف درهم

معدل الربح
المتوقع

فترة
المطالبة

دي آي بي تير ون صكوك ليمتد

مارس 2013

3.673.000

 ٪6.25سنويا ً يتم سداده
بصورة نصف سنوية

في أو بعد مارس 2019

دي آي بي تير ون صكوك ( )2ليمتد

يناير 2015

3.673.000
-------------7.346.000
========

 ٪6.75سنويا ً يتم سداده
بصورة نصف سنوية

في أو بعد يناير 2021

خالل  ،2013أصـدر البنك ،صكوك من الشق األول متوافقة مع أحكام الشريعة من خالل شركة ذات أغراض خاصة ،دي آي بي تير ون
صكوك ليمتد ("المصدر") بلغت قيمتها  1.000مليون دوالر أمريكي ( 3.673مليون درهم) بقيمة اسمية قدرها  1.000دوالر أمريكي
( 3.673درهم) للصك .في يناير  ،2015أصدر البنك مجموعة ثانية من الصكوك من الشق األول المتوافقة مع أحكام الشريعة من خالل
منشأة ذات أغراض خاصة ،دي آي بي تير ون صكوك ( )2ليمتد"( ،المصدر") بلغت قيمتها  1.000مليون دوالر أمريكي ( 3.673مليون
درهم) بقيمة اسمية قدرها  1.000دوالر أمريكي ( 3.673درهم) للصك.
تتمثل الصكوك من الشق األول في سندات دائمة ليس لها تـاريخ سداد محدد وتشكل التزامات ثانوية مباشرة وغير مضمونة (ذات أولويـة على
رأس المال فقط) للبنك مع مراعاة أحكام وشروط اتفاقية المضاربـة .تم إدراج الصكوك من الشق األول في بورصة إيرلندا وسوق دبي المالي/
ناسداك دبي ،ويحق للبنك المط البة بها بعد "تاريخ المطالبة األول" أو في أي تاريخ دفع أرباح بعد ذلك التاريخ ويخضع ذلك لشروط محددة
إلعادة السداد.
يتم استثمار صافي المتحصالت من الصكوك من الشق األول من خالل المضاربة مع البنك (المضارب) على أساس مشترك غير مقيد
باألنشطة العامة للبنك التي يتم تنفيذها عن طريق وعاء المضاربة العـام.
وفقا ً لتقدير الجهة المصدرة ،قد ال تقم هذه الجهة بدفع توزيعات أرباح المضاربة المتوقعة وال يعتبر ذلك الحدث تعثر عن السداد .في هذه
الحالة ،لن يتم بيان أرباح المضاربة بصورة متراكمة ولكن يتم مصادرتها إلى الجهة المصدرة .في حال اختيار الجهة المصدرة عدم دفع أي
دفعات أو لم يتم الدفع ،فلن يقم البنك بـ (أ) اإلعالن عن أو دفع أي توزيعات أو توزيعات أرباح أو تقديم أي دفعات أخرى ،كما لن يقم بدفع أي
توزيعات أو توزيعات أرباح أو دفعات أخرى فيما يتعلق باألسهم العادية الصادرة من قبل البنك ،أو (ب) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
باسترداد أو شراء أو الغاء أو تقليل أو االستحواذ على أسهم عادية مصدرة من قبل البنك.
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احتياطيات أخرى وأسهم خزينة

 1-17الحركات في االحتياطيات األخرى وأسهم الخزينة
فيما يلي حركة االحتيـاطيات األخرى وأسهم الخزينة خالل الفترة  /السنة المنتهيتين في  30يونيو  2018و 31ديسمبر :2017

2018
الرصيد في  1يناير 2018
تأثير تطبيق المعيار رقم  9من المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية (إيضاح )1-5
الرصيد في  1يناير  - 2018مُعاد بيانها
إصدار أسهم حقوق
تحويل أرباح محتجزة
الرصيد في  30يونيو 2018
2017
الرصيد في  1يناير 2017
الرصيد في  31ديسمبر 2017

االحتياطي
النظامي
لمخاطر
االئتمان
ألف درهم

عالوة أسهم
ألف درهم

أسهم
خزينة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

5.066.273

2.350.000

390.000

-

()20.716

7.785.557

-------------5.066.273
-------------5.066.273
=======

-------------2.350.000
-------------2.350.000
========

()381.861
------------8.139
()8.139
---------=====

-------------3.476.006
-------------3.476.006
========

-----------()20.716
()10.600
-----------()31.316
=======

()381.861
-------------7.403.696
3.465.406
()8.139
-------------10.860.963
========

5.066.273
------------5.066.273
=======

2.350.000
------------2.350.000
=======

390.000
----------390.000
======

2.350.000
-------------2.350.000
=======

()20.716
----------()20.716
======

7.785.557
-------------7.785.557
=======

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

االحتياطي
العام
ألف درهم

كما في  30يونيو  ،2018يتضمن رصيد االحتياطيات األخرى وأسهم الخزينة  13.6مليون سهم من أسهم الخزينة ( 31ديسمبر :2017
 10.2مليون سهم من أسهم الخزينة) بقيمة  31.3مليون درهم ( 31ديسمبر  20.7 :2017مليون درهم).
.18

االرتباطات وااللتزامات الطارئة
فيما يلي تحليل االرتباطات وااللتزامات الطارئة كما في  30يونيو  2018و 31ديسمبر :2017
غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

مدققة
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

خطابات ضمان
اعتمادات مستندية
ارتباطات تسهيالت غير قابلة لإللغاء وغير مسحوبة

13.217.758
1.963.565
18.586.932
--------------33.768.255
---------------

13.833.602
1.852.179
14.884.834
--------------30.570.615
---------------

ارتباطات مصروفات رأسمالية

1.272.786
-------------1.272.786
---------------35.041.041
=========

1.513.589
------------1.513.589
--------------32.084.204
========

االرتباطات وااللتزامات الطارئة:

إجمالي االرتباطات وااللتزامات الطارئة

االرتباطات األخرى:
إجمالي االرتباطات األخرى
إجمالي االرتباطات وااللتزامات الطارئة
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خسائر انخفاض القيمة ،صافي
تشتمل خسائر انخفاض القيمة على صافي خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية البالغة  393.0مليون درهم
(راجع إيضاح  30( )3-8يونيو  380.5 :2017مليون درهم) ،وصافي خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى البالغة 23.8
مليون درهم ( 30يونيو  0.2 :2017مليون درهم) وصافي ال ُمحرر من انخفاض قيمة موجودات غير مالية بمبلغ  25.0مليون درهم (30
يونيو  25 :2017مليون درهم).

.20

ربحية السهم األساسية والمخفضة
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة من خالل تقسيم أرباح الفترة العائدة إلى مالكي البنك ،بعد خصم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
واألرباح العائدة لحاملي الصكوك من الشق األول ،على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي:
فترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2018
2017
ألف درهم
ألف درهم
أرباح الفترة العائدة إلى مالكي البنك
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
األرباح العائدة إلى حاملي الصكوك من الشق األول

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
(عدد األسهم باآلالف)
ربحية السهم األساسية والمخفضة (درهم للسهم الواحد)
.21

فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2018
2017
ألف درهم
ألف درهم

1.211.481
-------------1.211.481
========

1.057.438
-------------1.057.438
========

2.384.614
()501
()238.745
-------------2.145.368
========

2.065.849
139
()238.745
------------1.827.243
=======

5.747.164
========
0.21
===

5.556.767
========
0.19
===

5.652.491
========
0.38
===

5.556.767
=======
0.33
===

غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

غير مدققة
 30يونيو
2017
ألف درهم

21.886.273
6.859.630
()12.036.763
-----------------16.709.140

17.932.188
7.620.650
()9.076.796
--------------16.476.042

()199.694

()199.694

5.530.918
---------------22.040.364
=========

2.784.479
--------------19.060.827
========

النقد وما يعادله

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية
المستحق من بنوك ومؤسسات مالية
المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية
ناقصاً :األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات
تواريخ استحقاق تمتد ألكثر من  3أشهر
زائداً :المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية ذات تواريخ استحقاق تمتد
ألكثر من  3أشهر
اإلجمالي
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المعلومات حول القطاعات

 1-22القطاعات المعلنة
يتم تعريف القطاعات المعلنة على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهة الرئيسية
المسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة بهدف تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه.
يتم تقسيم القطاعات المعلنة لدى المجموعة إلى القطاعات الرئيسية التالية:
 -قطاع الخدمات المصرفية لألفراد:

يتولى بشكل رئيسي ودائع العمالء من األفراد وتقديم المرابحات االستهالكية والسلم
وتمويل المنزل واإلجارة وبطاقات االئتمان وتسهيالت تحويل األموال وتسهيالت
التمويل التجاري.

 -قطاع الخدمات المصرفية للشركات:

يتولى بشكل رئيسي تسهيالت التمويل والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع
والحسابات الجارية وإدارة النقد ومنتجات إدارة المخاطر للعمالء من الشركات
والمؤسسات.

 -قطاع الخزينة:

يتولى بشكل رئيسي إدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق التي يتعرض لها البنك
بصورة عامة ويقدم خدمات الخزينة للعمالء .كما يقوم قطاع الخزينة أيضا ً بإدارة
محفظة الصكوك اإلسالمية ويخصص أدوات مالية إلدارة المخاطر المذكورة أعاله.

 -قطاع التطوير العقاري:

يتولى التطوير العقاري واالستثمارات العقارية األخرى للشركات التابعة.

أخرى:

خدمات أخرى بخالف الخدمات الرئيسية المذكورة أعاله بما في ذلك الخدمات
المصرفية االستثمارية.

إن السياسات المحاسبية للقطاعات المعلنة المذكورة أعاله هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة.
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المعلومات حول القطاعات (تابع)

 2-22ربحية القطاع
يقدم الجدول التالي بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد ال ُملخص فيما يتعلق بقطاعات أعمال المجموعة:
الخدمات المصرفية لألفراد

صافي اإليرادات
التشغيلية
المصروفات التشغيلية
صافي اإليرادات
التشغيلية
(خسائر)  /عكس
انخفاض القيمة للفترة،
صافي
أرباح الفترة قبل
مصروفات ضريبة
الدخل

الخدمات المصرفية للشركات

الخزينة

التطوير العقاري

اإلجمالي

أخرى

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

---------------------------------------- ----------

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

2018
(غير مدققة)
ألف درهم

2017
(غير مدققة)
ألف درهم

2018
(غير مدققة)
ألف درهم

2017
(غير مدققة)
ألف درهم

2018
(غير مدققة)
ألف درهم

2017
(غير مدققة)
ألف درهم

2018
(غير مدققة)
ألف درهم

2017
(غير مدققة)
ألف درهم

2018
(غير مدققة)
ألف درهم

2017
(غير مدققة)
ألف درهم

2018
(غير مدققة)
ألف درهم

2017
(غير مدققة)
ألف درهم

1.669.758
()710.471
------------

1.601.839
()733.518
-------------

1.551.651
()180.205
-----------

1.199.855
()178.193
------------

339.112
()29.330
-----------

411.332
()21.096
-----------

174.136
()83.775
-----------

207.655
()70.491
-----------

301.809
()183.344
------------

255.874
()159.025
------------

4.036.466
()1.187.125
--------------

3.676.555
()1.162.323
----------- ---

959.287

868.321

1.371.446

1.021.662

309.782

390.236

90.361

137.164

118.465

96.849

2.849.341

2.514.232

()461.487
------------

()415.892
-------------

66.710
----------

83.057
----------

2.227
-----------

()15.587
-----------

-----------

-----------

743
----------

()7.238
----------

()391.807
-------------

()355.660
-------------

497.800
======

452.429
======

1.438.156
=======

1.104.719
=======

312.009
======

مصروفات ضريبة الدخل
أرباح الفترة

29

374.649
======

90.361
======

137.164
======

119.208
======

89.611
======

2.457.534

2.158.572

()17.005
-------------2.440.529
========

()15.269
------------2.143.303
=======
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المعلومات حول القطاعات (تابع)

 3-22المركز المالي للقطاع
يقدم الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المتعلقة بقطاعات أعمال المجموعة:

موجودات
القطاع
مطلوبات
القطاع

الخدمات المصرفية لألفراد

الخدمات المصرفية للشركات

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

التطوير العقاري

الخزينة
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

اإلجمالي

أخــرى
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

 30يونيو
2018
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2017
(مدققة)
ألف درهم

 30يونيو
2018
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2017
(مدققة)
ألف درهم

 30يونيو
2018
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2017
(مدققة)
ألف درهم

 30يونيو
2018
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2017
(مدققة)
ألف درهم

 30يونيو
2018
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2017
(مدققة)
ألف درهم

 30يونيو
2018
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2017
(مدققة)
ألف درهم

36.448.109
=========

37.174.504
========

100.101.366
=========

91.692.691
========

29.843.985
=========

25.040.977
========

5.798.834
========

6.276.084
=======

43.458.610
=========

47.152.753
========

215.650.904
==========

207.337.009
=========

66.902.330

64.471.917

81.377.073

80.256.935

909.256

576.251

1.199.381

1.215.983

32.817.163

31.935.405

183.205.203

178.456.491

=========

========

=========

=========

======

========

========

=======

=========

========

==========

=========

30

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018
.23

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

(أ)

تبرم المجموعة معامالت وفقا ً لشروط السوق االعتيادية مع المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والجهات ذات العالقة
بهم والشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة لدى المجموعة ضمن سياق األعمال االعتيادية وفقا ً لشروط متفق عليها بين الطرفين.

(ب)

كما في  30يونيو  2018و 31ديسمبر  ،2017فإن المساهم الرئيسي للبنك هو مؤسسة دبي لالستثمارات ،وهي الشركة التي تعتبر حكومة
دبي أكبر المساهمين بها.

(ج)

تم حذف األرصدة والمعامالت بالكامل بين البنك وشركاته التابعة والتي تعتبر أطراف ذات عالقة بالمجموعة عند توحيد البيانات المالية ولم
يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.

(د)

فيما يلي األرصدة والمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:

(هـ)

كبار
المساهمين
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة وكبار
موظفي اإلدارة
ألف درهم

الشركات الزميلة
واالئتالفات
المشتركة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

كما في  30يونيو ( 2018غير مدققة)
الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
االستثمار في صكوك
ودائع العمالء
االرتباطات وااللتزامات الطارئة

1.796.805
1.498.303
5.279.004
-

46.692
133.408
-

5.436
15.181
122

1.848.933
1.498.303
5.427.593
122

كما في  31ديسمبر ( 2017مدققة)
الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
االستثمار في صكوك
ودائع العمالء
االرتباطات وااللتزامات الطارئة

1.731.987
1.581.182
7.666.437
-

10.057
91.110
-

6.161
12.891
122

1.748.205
1.581.182
7.770.438
122

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو ( 2018غير مدققة)
اإليرادات من معامالت التمويل اإلسالمي
اإليرادات من الصكوك اإلسالمية
حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح

36.668
30.537
77.604

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو ( 2017غير مدققة)
اإليرادات من معامالت التمويل اإلسالمي
اإليرادات من الصكوك اإلسالمية
حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح

38.807
31.376
87.040

456
1.220

302
618

191
-

218
-

37.315
30.537
78.824

39.327
31.376
87.658

لم يتم االعتراف بأي مخصصات لالنخفاض في القيمة مقابل الموجودات التمويـلية واالستثمارية اإلسالمية المقدمة إلى أطراف ذات عالقة أو
االرتباطات وااللتزامات الطارئة المصدرة لصالح أطراف ذات عالقة بالمجموعة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2018فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  :2017ال شيء).
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)

(و)

فيما يلي التعويضات المدفوعة  /المستحقة إلى كبار موظفي اإلدارة لدى البنك خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2018و:2017

رواتب وامتيازات أخرى
تعويضات نهاية الخدمة
.24

غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

غير مدققة
 30يونيو
2017
ألف درهم

38.144
488
===

33.618
646
===

القيمة العادلة لألدوات المالية

 1-24القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بصورة متكررة
يلخص الجدول المبين أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة وفقا ً للنظام المتدرج للقيمة العادلة:
 30يونيو ( 2018غير مدققة)

االستثمارات األخرى التي يتم قياسها بالقيمة العادلة

المستوى 1
ألف درهم

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
أدوات حقوق ملكية مدرجة

4.719

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
أدوات حقوق ملكية مدرجة
أدوات حقوق ملكية وصناديق غير مدرجة

المستوى 2
ألف درهم

-

المستوى 3
ألف درهم

-

اإلجمالي
ألف درهم

4.719

869.334
-

-

985.481

869.334
985.481

----------874.053
======

533.348
----------533.348
======

----------985.481
======

533.348
-------------2.392.882
========

=====

459.400
======

======

459.400
======

موجودات أخرى
موجودات مشتقة إسالمية
إجمالي الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة

مطلوبات أخرى
مطلوبات إسالمية مشتقة
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)

 1-24القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بصورة متكررة (تابع)
 31ديسمبر ( 2017مدققة)

االستثمارات األخرى التي يتم قياسها بالقيمة العادلة

المستوى 1
ألف درهم

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر
أدوات حقوق ملكية مدرجة

2.234

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
أدوات حقوق ملكية مدرجة
أدوات حقوق ملكية وصناديق غير مدرجة

958.248
-

المستوى 2
ألف درهم

-

-

المستوى 3
ألف درهم

-

1.001.251

اإلجمالي
ألف درهم

2.234

958.248
1.001.251

موجودات أخرى
موجودات مشتقة إسالمية
إجمالي الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة

----------960.482
======

229.458
----------229.458
======

------------1.001.251
=======

229.458
-------------2.191.191
=======

مطلوبات أخرى
مطلوبات مشتقة إسالمية

======

210.407
======

======

210.407
======

لم تكن هناك تحويالت بين المستويات  1و 2و 3خالل الفترة المنتهية في  30يونيو  2018والسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
 2-24مطابقة قياس القيمة العادلة للمستوى  3للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

الرصيـد في  1يناير
الخسائر في اإليرادات الشاملة األخرى
اإلضافة  /إعادة التصنيف خالل السنة
االستبعادات خالل السنة
الرصيد في نهاية الفترة
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غير مدققة
 30يونيو
2018
ألف درهم

مدققة
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

1.001.251
()20.099
4.329
-----------985.481
======

897.527
()4.840
126.068
()17.504
------------1.001.251
=======
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معدل كفاية رأس المال
غير مدققة
 31مارس
2018
ألف درهم

مدققة
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

22.466.762
6.978.700
---------------29.445.462
2.364.039
---------------31.809.501
=========

18.632.454
7.343.929
-------------25.976.383
1.810.813
-------------27.787.196
========

159.739.111
1.296.657
12.422.497
----------------173.458.265
==========

148.074.668
1.959.686
11.934.690
---------------161.969.044
=========

معدل الشق األول من رأسمال حقوق األسهم العادية

٪13.0

٪11.5

معدل الشق األول من رأسمال

٪17.0

٪16.0

إجمالي معدل رأس المال

٪18.3

٪17.2

قاعدة رأس المال
الشق األول من حقوق األسهم العادية
الشق األول من رأس المال اإلضافي
الشق األول من رأس المال
الشق الثاني من رأس المال
إجمالي قاعدة رأس المال

الموجودات المرجحة بالمخاطر
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية
إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

معدالت كفاية رأس المال

يرتكز احتساب معدل كفاية رأس المال على بازل  3وقواعد وقوانين مصرف اإلمارات العربية المتـحدة المركزي.
.26

توزيعات األرباح
خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية المُنعقد بتاريخ  21فبراير  ،2018وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بواقع  0.45درهم لكل
سهم قائم في  31ديسمبر  2017بمبلغ  2.219.4مليون درهم (للسنة المنتهية في  31ديسمبر  :2016توزيع أرباح نقدية بواقع  0 .45درهم
لكل سهم قائم بمبلغ  2.219.4مليون درهم).

.27

موسميـة النتائج
لم يتم تسجيل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
 2018و.2017
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الشركات التابعة

(أ)

فيما يلي الحصص الهامة التي تمتلكها المجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات التابعة:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
(ب)

اسم الشركة التابعة

النشاط الرئيسي

بلد التأسيس
والعمليات

نسبة حصص الملكيـة
وحقوق التصويت
 30يونيو
 31ديسمبر
2018
2017

بنك دبي اإلسالمي باكستان المحدود
شركة تمويل ش.م.خ( .تمويل ش.م.ع .سابقا)ً
دي آي بي كينيا
شركة دبي للخدمات المالية اإلسـالمية ذ.م.م.
شركة ديار للتطوير العقاري ش.م.ع.
دار الشريعة لالستشارات المالية والقانونية ذ.م.م
شركة التنمية للخدمات ذ.م.م.
التطوير الحديث العقارية
التعمير الحديث لالستثمار العقاري
التنمية الحديثة لالستثمار العقاري
شركة نسيج لخدمات إدارة العقارات
مطبعة بنك دبي اإلسالمي ذ.م.م.
اإلسالمي لالستثمار العقاري المحدود
مركز دبي التجاري اإلسالمي ذ.م.م.

خدمات مصرفية
تمويل
خدمات مصرفية
خدمات الوساطة
تطوير العقارات
استشارات مالية وقانونية
خدمات عمالية
تطوير العقارات
تطوير العقارات
تطوير العقارات
إدارة العقارات
طباعة
االستثمار
تجارة السيارات

باكستان
اإلمارات العربية المتحدة
كينيا
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
مصر
مصر
مصر
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

٪100.0
٪92.0
٪100.0
٪95.5
٪44.9
٪60.0
٪99.5
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪99.0
٪99.5
٪100.0
٪100.0

٪100.0
٪92.0
٪100.0
٪95.5
٪44.9
٪60.0
٪99.5
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪99.0
٪99.5
٪100.0
٪100.0

باإلضافة إلى حصص الملكية المسجلة المبينة أعاله ،فإن حقوق الملكية المتبقية في المنشآت  4و 7و 11و 12يحتفظ بها البنك لمصلحته من
خالل ترتيبات إسمية.
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الشركات التابعة (تابع)

(ج)

تم تأسيس المنشآت ذات األغراض الخاصة ( )SPVالتالية إلدارة معامالت محددة تتضمن صناديق استثمارية ،ومن المتوقع إغالق تلك
المنشآت فور إنجاز المعامالت ذات الصلة.
اسم المنشأة ذات الغرض الخاص

النشاط الرئيسي

بلد التأسيس
والعمليات

.15
.16
.17
.18
.19
.20

هولدانفست لالستثمار العقاري
فرنسا االستثمار العقاري ساس
اس آى آر ال باربانيرز
اس سي آي لو سيفاين
فيندي ريل استيت ساس
بي اي اس آر اينودزفانغيستي بيتايلونجسفيرفالتونغ جي
ام بي اتش
األلمانية اإلسالمية القابضة جي ام بي اتش
راين لوجيستكس جي ام بي اتش
جف القابضة بي في
اإلسالمي للتمويل التجاري منطقة حرة ذ.م.م.
جلف أتالنتيك م ح ذ.م.م
شركة أوشانيك اإلسالمية للشحن منطقة حرة ذ.م.م.
شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
ليفانت ون انفستمنت ليمتد
بيترا ليمتد
شركة سقيا لالستثمار ذ.م.م
شركة بلو نايل لالستثمار ذ.م.م.
دي آي بي اف إم ليمتد
األمين

االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار

لوكسمبورج
فرنسا
فرنسا
فرنسا
فرنسا
النمسا

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

المانيا
المانيا
هولندا
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
جزر كايمان
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
جزر كايمان
جزر كايمان

(د)

باإلضافة إلى حصص الملكية المسجلة المبينة أعاله ،فإن حقوق الملكية المتبقية المنشأتين  30و 31يحتفظ بها البنك لمصلحته من خالل
ترتيبات اسمية.

.29

معلومات المقارنة

.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

حصص الملكيـة وحقوق التصويت
 30يونيو
 31ديسمبر
2018
2017
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0

٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0

٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪40.0
٪100.0
٪100.0
٪99.0
٪99.0
٪100.0
٪100.0

٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪40.0
٪100.0
٪100.0
٪99.0
٪99.0
٪100.0
٪100.0

تم تعديل بعض أرقام المقارنة الواردة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد واإليضاحات حول المعلومات المالية المرحلية
الموجزة الموحدة لتتوافق مع العرض الحالي.
.30

اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
تم اعتماد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التصريح بإصدارها بتاريخ  18يوليو .2018
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