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  الموحدة البيانات المالية
  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في  المنتهية للسنة
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  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

  بنك دبي اإلسالمي ش.م.عمساهمي  السادة
  

  البيانات المالية الموحدة  تدقيق التقرير حول 
  

  يالرأ
  

وشركاته التابعة ("البنك")  بنك دبي اإلسالمي ش.م.علقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ل
والبيانات الموحدة ، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في ("المجموعة")، ا

والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في  التغيرات في حقوق الملكيةو ،اإليرادات الشاملةو، أو الخسائر لألرباح
  إيضاحية أخرى. ة الهامة ومعلوماتلسياسات المحاسبياتتضمن  إيضاحات إلى ذلك التاريخ، باإلضافة

  
عبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز تُ المرفقة الموحدة  ن البيانات الماليةفي رأينا، إ

أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة ، وعن ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في  المالي الموحد
  التقارير المالية. الدولية إلعداد رمعاييلللسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً ل

  
  يأالرإبداء أساس 

  

ً للمعايير الدولية للتدقيق.  مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في فقرة  قمنا بتوضيحلقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقا
 عنمن هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية  "مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة"

 ً الدولية  ةمعايير األخالقيالالصادرة عن مجلس  القانونيينللمحاسبين  المهنيلوك قواعد السلالمجموعة وفقا
دولة اإلمارات  تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة فيبالمتعلقة  متطلبات أخالقيات المهنةللمحاسبين باإلضافة إلى 

ً مسؤولياتنا األخال استوفيناوقد العربية المتحدة،   المهنيلقواعد السلوك لهذه المتطلبات وقية األخرى وفقا
 أدلة التدقيقأن ونعتقد هذا  .القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبينللمحاسبين 

  التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. 
  

  الرئيسيةأمور التدقيق 
  

دقيق الرئيسية في تلك األمور التي نراها، وفقاً ألحكامنا المهنية، أكثر األمور أهمية في تدقيقنا تتمثل أمور الت
لبيانات ا حولوأثناء تكوين رأينا  في سياق تدقيقنااألمور  هذه تناول. تم للفترة الحالية لبيانات المالية الموحدةل

  هذه األمور.ال نبدي رأياً منفصالً حول و ،بشكل مجمل المالية الموحدة
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  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)

  
  التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  الموجوداتانخفاض قيمة 

  

  هذه البيانات المالية الموحدة. حول ٤٨و ٩و ٥ بشأن تأثير التحول واإليضاحات ٢٦-٥ راجع اإليضاح
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩قم قامت المجموعة بتطبيق متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة للمعيار ر
  مما ترتب عليه: ٢٠١٨يناير  ١المالية "األدوات المالية" اعتباراً من 

  

 احتساب انخفاض القيمة من نموذج الخسائر المتكبدة إلى نموذج خسائر االئتمان المتوقعة  في رييتغ
  والذي يتضمن تقديرات وأحكام معقدة؛

  

 وهو تاريخ ، ٢٠١٨يناير  ١رتبطة بالتحول ضمن األرباح المحتجزة في المالتعديالت االعتراف ب
 ؛من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩رقم  المعيار تطبيق

  

 لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة؛خدام النماذج والمنهجيات اإلحصائية است 
  

 تخضع لالختبار التي لم  ةيوالنظم الرقابفي العمليات والبيانات  جوهريير تغي ً  ؛ وسابقا
  

 إلعداد التقارير  الدولية من المعايير ٩بشأن تأثير التطبيق المبدئي للمعيار رقم تطلبات إفصاح معقدة م
المستخدمة في تحديد خسائر االئتمان الجوهرية مدخالت الاألحكام الرئيسية والمالية وتوضيح 

  .المتوقعة
 

، التمويلية واالستثمارية اإلسالمية لموجوداتلاالئتمان المتوقعة حتساب خسائر ال التقديريةلطبيعة ل نظراً 
  يعتبر هذا األمر أحد أمور التدقيق الرئيسية

  
  اإلجراءات التي قمنا بها

  
تحديد خسائر االئتمان المستخدمة في الرئيسية والضوابط والتطبيقات  النظملتحديد شاملة تقييم قمنا بعمليات 

 خسائر االئتمان المتوقعة نماذج والمصادقة على اعتمادوة حول مراجعة النموذج فهم إطار الحوكمالمتوقعة و
 المستخدمة من قبل اإلدارة. ذات الصلةوالتقديرات واالفتراضات  ومدى اكتمالهاوجمع البيانات 

 
  :تضمنت اإلجراءات التي قمنا بها ما يلي

  

   والمصادقة النموذج  مراجعةبما في ذلك  النماذج، إعدادعلى عملية  الرئيسية النظم الرقابيةاختبار
 ؛هاعتمادو عليه

 

  واألحكام دقة المدخالت الرئيسية ومالءمة االفتراضات ب فيما يتعلق الرئيسية النظم الرقابيةاختبار
 في النموذج؛ ةالمستخدم الرئيسية

 

 التي تضمنت ئتمانفي مخاطر االالجوهرية الزيادة معايير ب فيما يتعلق الرئيسية اختبار النظم الرقابية 
 فحص النظم الرقابية بهدف اعتماد المعايير وتطبيقها ضمن النماذج؛

  

  على التصنيف االئتماني الداخلي (والتي تمثل العامل الرئيسي في تحديد  الرئيسيةاختبار النظم الرقابية
لمخاطر المخصصة ، لتقييم ما إذا كانت درجات االرقابةفي مخاطر االئتمان) وعملية  الجوهريةالزيادة 

 لألطراف المقابلة قد تم تحديدها وتحديثها بشكل مالئم في الوقت المناسب؛ و
 

 المتعلقة باختيار وتطبيق المتغيرات االقتصادية الهامة والنظم الرقابية  الرئيسية اختبار النظم الرقابية
 على اختيار السيناريو واحتماالت وقوعه؛ و

  

  المتعلقة بتقييم مخرجات النموذج واالعتماد ومراجعة التعديالت الالحقة  ةالرئيسياختبار النظم الرقابية
 على النموذج وتعديالت اإلدارة.
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  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
  

  التمويلية واالستثمارية اإلسالمية (تابع) الموجوداتانخفاض قيمة 
  

  (تابع)اإلجراءات التي قمنا بها 
  

  مدى معقولية ومالءمة المنهجية  لمراجعة الماليةالمخاطر  مذجةنقمنا باالستعانة بمتخصصين في
 وضع ويشمل ذلك عادةبنود نموذج خسائر االئتمان المتوقعة. واالفتراضات المستخدمة في مختلف 

واحتمالية  ،التعثروتعريف  االئتمان،في مخاطر  الجوهريةأحكام رئيسية تتعلق بالزيادة افتراضات/
الموزونة بدرجة واستخدام المتغيرات االقتصادية الكلية والنتائج  داد،االسترومعدالت  ،التعثر

وتقييم  المجموعةبإعادة احتساب عمليات المحاسبة الرئيسية لنموذج  المتخصصون قام. كما االحتمالية
 ء النموذج للتحقق من مدى الدقة؛ نتائج أدا

 
  دة في اختبار تقنية المعلومات العامةالمعلومات للمساع مجال تقنيةفي  امتخصصينباالستعانة بقمنا 

تقدير خسائر في  المستخدمة األساسية النظمعلى استخدام النظم الرقابية وتطبيقات  ذات الصلة
 ن المتوقعة؛ االئتما

  
   خسائر  عمليات احتسابلمدخالت الرئيسية واالفتراضات التي تؤثر على لعينة العلى أساس اختبار

 دقة المعلومات المستخدمة؛للتحقق من ذلك التوقعات االقتصادية واألوزان بما في  االئتمان المتوقعة
  

 البنكفي مخاطر االئتمان لدى  الجوهريةالخاصة بمحددات الزيادة الرئيسية  احتساب المجاالتدة إعا 
في مخاطر الجوهرية الزيادة  واختيار عينات من األدوات المالية لتحديد ما إذا كان قد تم تحديد

 بشكل مناسب؛ ناالئتما
  

 الالحقة على النموذج وذلك لتقييم مدى معقولية التقديرات  الرئيسية اإلدارة تيار عينة من تعديالتاخ
 وذلك من خالل فحص االفتراضات الرئيسية ومنهجية االحتساب ومقارنتها بالبيانات المصدرية؛

  
  الختبار مدى ٣ء المرحلة بما في ذلك عمال ،العمالءمن مختارة إجراء تقييمات ائتمانية لعينة ،

مالئمة التصنيفات االئتمانية في وقت محدد وتقييم األداء المالي للمقترض، ومصدر السداد والتدفقات 
مقارنة النقدية المستقبلية للمقترض لتقييم مدى إمكانية االسترداد وخسائر االئتمان المتوقعة من خالل 

ال وفهمنا الخاص لبيئة األعمال والقطاعات ذات االفتراضات الرئيسية الموضوعة مع خطط األعم
الصلة. قمنا أيضاً بمقارنة االفتراضات، حيثما يكون مناسباً، مع مؤشرات خارجية مثل أداء األعمال 

 ؛ والبنكمن أجل تقييم مدى مالءمة قيم الضمانات المحتفظ بها من قبل  العقاراتوتقييمات 
  

  من  ٩رقم طبيق المعيار التحول الناتج عن تيتعلق بتأثير فيما  المجموعةتقييم مدى كفاية إفصاح
إلى  استناداً ألول مرة واستخدام التقديرات واألحكام الهامة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  متطلبات معايير المحاسبة ذات الصلة.
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  تقييم العقارات االستثمارية والعقارات المحتفظ بها للبيع
  

  في هذه البيانات المالية الموحدة. ١٤و ١٣اإليضاحين  راجع
  

تتمثل السياسة المحاسبية للمجموعة في بيان عقاراتها االستثمارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر 
تاريخ أيهما أقل في  صافي القيمة القابلة للتحققانخفاض القيمة، وبيان عقاراتها المحتفظ بها للبيع بالتكلفة أو 

  كل تقرير.
  

لة اإلمارات العربية المتحدة، نظراً ألهمية هذه العقارات، والهبوط العام الذي يشهده قطاع العقارات في دو
على بيان األرباح أو الخسائر الموحد وحاالت عدم اليقين الخسائر المحتملة لالنخفاض في القيمة  تأثيرو

  قيق الرئيسية.بخصوص التقديرات، فإنها تُعتبر أحد أمور التد
  

تعتبر عملية تقييم المحفظة أحد مجاالت األحكام الهامة، ويتم دعمها بعدد من االفتراضات. إن وجود تقديرات 
هامة تنطوي على عدم اليقين يستدعي تركيز التدقيق في هذا المجال، حيث أن أي انحراف أو خطأ في تحديد 

تب عليه بيان األرباح أو الخسائر للسنة بقيمة أقل من القيمة القيمة الدفترية، سواء كان عن قصد أم ال، قد يتر
 الفعلية.

  
  اإلجراءات التي قمنا بها

  
  :تضمنت اإلجراءات التي قمنا بها ما يلي

  
 وتم االطالع على شروط عقود ارتباطهم  ،قمنا بتقييم مدى كفاءة واستقاللية ونزاهة المقيميين الخارجيين

ت حدود على انت هناك أي أمور قد أثرت على موضوعيتهم أو قد فرضلتحديد ما إذا ك ،مع المجموعة
  نطاق العمل الخاص بهم؛

 

  ،للتحقق من عدم انخفاض  نظريإجراء تقييم تم فيما يتعلق بالعقارات التي تجاوز تقييمها سنة واحدة
 ن قيمها الدفترية ذات الصلة؛عالعادلة  هاقيم

 

 ة من العقارات وتأكدنا من أن طريقة التقييم تتوافق مع معايير حصلنا على تقارير التقييم الخارجي لعين
تحديد القيمة الدفترية في بيان المركز  فيالمعهد الملكي للمساحين القانونيين وأنها مالئمة لالستخدام 

 المالي الموحد؛
  

  ة المقدمة األساسيقمنا بتنفيذ إجراءات على عينة من عقارات المحفظة الختبار ما إذا كانت المعلومات
اإلدارة إلى شركات التقييم الخارجية فيما يتعلق بعقارات محددة تعكس سجالت العقارات ذات  من قبل

  ؛تدقيقناالصلة المحتفظ بها من قبل المجموعة والتي خضعت لالختبار خالل أعمال 
  

 استخدامها من بتقييم مدى معقولية أي تعديالت/ افتراضات تم  أيضاً من خالل نفس عينة العقارات قمنا
/ معدالت الرسملة التي تم تطبيقها على احتساب القيمة الحاليةالمقيميين، ومدى معقولية معدالت قبل 

 يرادات الناتجة من هذه العقارات؛ وتدفقات اإل
  

  مدى كفاية اإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة. بتحديدبناًء على نتائج التقييم الخاص بنا، قمنا 
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  المعلومات األخرى

  
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا 
التقرير؛ تقرير أعضاء مجلس اإلدارة ولكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات 

تتاح لنا بعد تاريخ هذا التقرير؛ تقرير لجنة الفتوى حولها، بينما تتضمن المعلومات األخرى المتوقع أن 
 والرقابة الشريعة ("التقارير").

 
المعلومات األخرى، كما أننا لم ولن نُعبر عن أي على مل رأينا حول البيانات المالية الموحدة تال يش

  استنتاجات تدقيقية بشأن هذه المعلومات.
  

حدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المو
بذلك نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات المالية 
الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها أخطاء مادية. 

حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق في 
بالمعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات، فإننا ملزمون باإلبالغ عن 

  ن.هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأ
  

في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في "التقارير" أثناء قراءتها، يتعين علينا إحاطة مسؤولي الحوكمة 
 بهذا األمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق.

 
  البيانات المالية الموحدةتجاه الحوكمة  ومسؤوليمسؤولية اإلدارة 

  
ً ل إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد الدولية إلعداد معايير لوعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقا

) ٢وإعدادها بما يتوافق مع أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( ،التقارير المالية
الية الموحدة بحيث ، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات الم٢٠١٥لسنة 

  تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
  

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها 
ً  ، واإلفصاحوفقاً لمبدأ االستمرارية االستمرارية واستخدام مبدأ عن األمور المتعلقة بمبدأ  حيثما يكون مناسبا

 لم يكنإال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو  ،للمحاسبةكأساس  االستمرارية
  لديها بديل فعلي غير ذلك.

  
  .للمجموعةإعداد التقارير المالية عملية  اإلشراف علىالحوكمة مسؤولية  مسؤولويتحمل 

  
  تدقيق البيانات المالية الموحدة مسؤولية مدققي الحسابات عن

  
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل مجمل، 
خالية من األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن 

بارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم رأينا. إن التأكيد المعقول هو ع
القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة 

ثر بصورة فردية أو االحتيال أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤ
  جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.
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  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)
  

نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، 
  مبدأ الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:

  
  ،تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ

تدقيق كافية ومالئمة  وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة
لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى 
مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف 

 متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 

 هم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف ف
 الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

  
  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات

 صلة الموضوعة من قبل اإلدارة.ال
  

  التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان
هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحداث أو 

ً الظروف التي قد تُثير شكوك ً لمبدأ جوهرية حول  ا قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا
االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير 
مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت 

افية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ هذه اإلفصاحات غير ك
إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة 

 عن مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية.
 

 ا بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواه
كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات 

 المالية الموحدة بصورة عادلة.
  

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل
جموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. نحن نتحمل مسؤولية توجيه وتنفيذ أعمال التدقيق الم

 للمجموعة واإلشراف عليها. نحن مسؤولين وحدنا عن رأينا التدقيقي.
  

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد 
ج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام لها والنتائ

  الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.
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  ن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)مسؤولية مدققي الحسابات ع
  
ً  قدمنُ  اعد السلوك المهني فيما يتعلق باالستقاللية، بقو التزامنا نؤكد بموجبهالحوكمة  لمسؤوليإقراراً  أيضا

كافة العالقات واألمور األخرى التي قد يُعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر على استقالليتنا، ونطلعهم على 
  والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.

  
تدقيق  الحوكمة، نحدد األمور األكثر أهمية أثناء مسؤوليمع  تم التواصل بشأنهايفي ضوء األمور التي 

عتبر هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعراض البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، وبذلك تُ 
هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات مالم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظوراً بموجب القوانين أو 

أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من التشريعات أو عندما نرى في حاالت نادرة للغاية 
المتوقع أن تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتيجة هذا 

  اإلفصاح.
  

  التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
  

  ، فإننا نُشير إلى ما يلي:٢٠١٥) لسنة ٢العربية المتحدة رقم ( كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات
  
 لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ 

 
  تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي المادية، بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة للقانون

 ؛ ٢٠١٥) لسنة ٢مارات العربية المتحدة رقم (االتحادي لدولة اإل
  

 قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛ 
  

  تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة، وبحدود ما يتعلق بهذه البيانات المالية
 الموحدة، مع ما جاء في السجالت المحاسبية للمجموعة؛

  
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  من قبل المجموعة سهم التي تم شراؤهاتم اإلفصاح عن األ 

 في البيانات المالية الموحدة؛ ١١ اإليضاحفي 
  

  في البيانات المالية الموحدة المعامالت المادية مع األطراف ذات العالقة  ٤٣يبين اإليضاح رقم
  والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه المعامالت؛

  
 ًء على المعلومات التي أُتيحت لنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد خالفت، خالل بنا

، أي من األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١السنة المالية المنتهية في 
وجه قد يكون له تأثير  ، أو النظام األساسي للبنك، على٢٠١٥) لسنة ٢اإلمارات العربية المتحدة رقم (

 ؛ و٢٠١٨ديسمبر  ٣١مادي على أنشطته أو مركزه المالي الموحد كما في 
  

  في البيانات المالية الموحدة المساهمات المجتمعية خالل السنة.  ٣١يبين اإليضاح رقم 
 



A 

cJ"I .J-'11 r.; j_,i 
'IV, :�lri.; 

�I �_;all d.;L.)'l ,,r-l 
'I' • ' 'I .Jd� ,. • :�Ull 

.,. �"' .,<.l>."'11J.>...1,l.k�l -'<.,,ii .,.,1 .,. ._1. .....,.., ,.....a.,.1,.11.o,i...ll.,>).,. ,i.,. .,$ 
,<l<Ji-,l;a,JI- ... ,,...,. ""' ,('JJ ...... ,...,. ,! "'.,S'? -»,,v. .,,,,,,..;.,, 

,...u..,..,.-.:.1;.'llu;.,,,r.,i.,.,..�.,.,.i.-(#U) .11.o,1..:. J) .,. ,1.,1.,< 





  ي اإلسالمي ش.م.عبنك دب
 

 ١٠

   الموحدلخسائر ا وأبيان األرباح 

   ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

        صافي اإليرادات 
  ٧٫٧٩٤٫٥٨٢  ٩٫٤٨١٫٢١٥  ٣١  اإليرادات من المعامالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

  ١٫٤٠٦٫٥٠٧  ١٫٤٧٥٫٩٤٩  ٣٢  إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية 
  ٣١٫٠٣٨  ٤٥٫٠٨٥  ٣٣  اإليرادات من االستثمارات األخرى التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، صافي 

  ١٩٦٫٦٢٩  ١٢٣٫٨٠٤  ٣٤  اإليرادات من العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع، صافي 
  ١١٨٫٦٣٧  ١٥٥٫٥٢٢  ٣٥  اإليرادات من العقارات االستثمارية

  ١٢٢٫٠٥٠  ١٣٧٫٤٩٦  ٥-١٢  وائتالفات مشتركةالحصة من أرباح شركات زميلة 
  ٥٢٩٫٣٤٢  ٣١٠٫٦٩١  ٣٦  إيرادات أخرى

     ---------------   --------------  
  ١٠٫١٩٨٫٧٨٥  ١١٫٧٢٩٫٧٦٢    إجمالي اإليرادات  

  )٢٫٥١١٫٦٧١(  )٣٫٥٢٨٫٠٥٧(  ٣٧  ناقصاً: حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح
     ---------------   ---------------  

  ٧٫٦٨٧٫١١٤  ٨٫٢٠١٫٧٠٥    صافي اإليرادات 
    --------- -----   -------------  

        المصروفات التشغيلية
        

  )١٫٥٦٨٫٠٩٠(  )١٫٥٨٠٫٤٩٦(  ٣٨  مصروفات الموظفين
  )٦٠٢٫٣٧٨(  )٦٠٧٫٨٠٤(  ٣٩  المصروفات العمومية واإلدارية

  )٤٥٫٧٢٣(  )٣٥٫١٤٨(  ١-١٤  استهالك عقارات استثمارية
  )١١٩٫٤٥١(  )٩٨٫٥٥٤(  ١٦  ممتلكات ومعداتاستهالك 

     ----------------   ---------------  
  )٢٫٣٣٥٫٦٤٢(  )٢٫٣٢٢٫٠٠٢(    إجمالي المصروفات التشغيلية

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

  ٥٫٣٥١٫٤٧٢  ٥٫٨٧٩٫٧٠٣    صافي اإليرادات التشغيلية قبل صافي خسائر انخفاض القيمة والضريبة
  )٨٢٣٫٤٥٣(  )٨٣٣٫٤٧١(  ٤٠  ئر انخفاض القيمة، صافي خسا

     --------------   -------------  
  ٤٫٥٢٨٫٠١٩  ٥٫٠٤٦٫٢٣٢    أرباح السنة قبل مصروفات ضريبة الدخل

  )٢٤٫٤٣٩(  )٤٢٫٤١٤(  ٣-٢٢  مصروفات ضريبة الدخل 
     --------------   -------------  

  ٤٫٥٠٣٫٥٨٠  ٥٫٠٠٣٫٨١٨    صافي أرباح السنة 
    ========  =======  

        منسوب إلى:
  ٤٫٣٢٢٫١٩٥  ٤٫٩١٦٫٣١٣    مالكي البنك  
  ١٨١٫٣٨٥  ٨٧٫٥٠٥   ٣-١٧  الحصص غير المسيطرة  
     --------------   -------------  

  ٤٫٥٠٣٫٥٨٠  ٥٫٠٠٣٫٨١٨    صافي أرباح السنة 
    ========  =======  
        

  ٠. ٦٩  ٠. ٧٢  ٤١  ربحية السهم األساسية والمخفضة (درهم لكل سهم)
    ===  ===  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ١٠٥إلى  ١٥تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٨إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
  
  



  ي اإلسالمي ش.م.عبنك دب
 

 ١١

  الموحد  ةالشامل اإليراداتبيان 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٤٫٥٠٣٫٥٨٠  ٥٫٠٠٣٫٨١٨    صافي أرباح السنة 
     -------------   -------------  

        (الخسائر) الشاملة األخرى / بنود اإليرادات
        

        البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:
        

  )٢١٫٨٤١(  )٥٦٦٫٩٠٠(    ناتجة من تحويل العمليات الخارجية، صافي فروقات أسعار الصرف ال
        

        البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:
        

  إيرادات القيمة العادلة الستثمارات أخرى مسجلة بالقيمة العادلة(خسائر) / 
  ١٣٤٫٩٤٢  )٢٣٦٫٠٩١(    من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، صافي 

    ------------ -   ------- ---- 
  ١١٣٫١٠١  )٨٠٢٫٩٩١(    الشاملة األخرى للسنة  اإليرادات(الخسائر) / 

     --------------   ------ ------ 
  ٤٫٦١٦٫٦٨١  ٤٫٢٠٠٫٨٢٧    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

    ========   ======= 
        منسوبة إلى:

  ٤٫٤٣٦٫٦٠٣  ٤٫١١٤٫٥٢٨    مالكي البنك  
  ١٨٠٫٠٧٨  ٨٦٫٢٩٩    الحصص غير المسيطرة  
     --------------    ------------- 

  ٤٫٦١٦٫٦٨١  ٤٫٢٠٠٫٨٢٧    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
    ========   ======= 
  

  دة.جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموح ١٠٥إلى  ١٥تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٨إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
   



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ١٢

  ة الموحد يكبيان التغيرات في حقوق المل
  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

      --------------- --------------------------------- ----------- البنكمالكي  المنسوبة إلىحقوق الملكية  ------------------ --------------------------------  
        

  رأس المال  

 
  صكوك من 

   األول الشق 

 
 أخرىاحتياطيات 

  وأسهم خزينة 

احتياطي القيمة 
العادلة 

  لالستثمارات

 
احتياطي صرف 

  العمالت

 
  األرباح 

  المحتجزة

 
  

  اإلجمالي

 
الحصص غير 

  المسيطرة
جمالي حقوق إ

  ةيكالمل
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  
                    

  ٢٧٫٢٦٩٫٢١٦  ٢٫٧٦٨٫٨٥٥  ٢٤٫٥٠٠٫٣٦١  ٥٫٦٤١٫٠٦١  )٤٦٢٫٧٧٤(  )٧٥١٫٦٧٢(  ٧٫٧٨٥٫٥٥٧  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠  ٤٫٩٤٢٫١٨٩  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
                    

  ٤٫٥٠٣٫٥٨٠  ١٨١٫٣٨٥  ٤٫٣٢٢٫١٩٥  ٤٫٣٢٢٫١٩٥  -  -  -  -  -  صافي أرباح السنة 
  ١١٣٫١٠١  )١٫٣٠٧(  ١١٤٫٤٠٨  -  )٢١٫٨٤١(  ١٣٦٫٢٤٩  -  -  -  الخسائر الشاملة األخرى للسنة  

   ---------   ---------   ---------  ------ -----   -----------   ------- ------  -------- -----   -----------   ---------- ---  
  ٤٫٦١٦٫٦٨١  ١٨٠٫٠٧٨  ٤٫٤٣٦٫٦٠٣  ٤٫٣٢٢٫١٩٥  )٢١٫٨٤١(  ١٣٦٫٢٤٩  -  -  -  إجمالي اإليرادات/ (الخسائر) الشاملة للسنة  

   ---------   ---------   ---------  ------ -----   -----------   ----------- ---  ------- ------   -----------  ------ ---- ---  
                  المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية:

  )٢٫٢٢٢٫٥١٥(  )٣٫١١٢(  )٢٫٢١٩٫٤٠٣(  )٢٫٢١٩٫٤٠٣(  -  -  -  -  -  )٢٩يضاح توزيعات األرباح المدفوعة (اإل
  )٢٨٦٫٠٦٧(  )٣٫١٨٧(  )٢٨٢٫٨٨٠(  )٢٨٢٫٨٨٠(  -  -  -  -  -  )٢٣الزكاة (اإليضاح 

  )٤٧٧٫٤٩٠(  -  )٤٧٧٫٤٩٠(  )٤٧٧٫٤٩٠(  -  -  -  -  -  توزيع أرباح صكوك من الشق األول 
  )١٩٫٣٦٠(  -  )١٩٫٣٦٠(  )١٩٫٣٦٠(  -  -  -  -  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  المحول من استبعاد استثمارات أخرى مسجلة بالقيمة 
  ٥٣  ٥٣  -  )٣٤(  -  ٣٤  -  -  -  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

   -------------   -------------   -------------   ------ ------  --------- ---  ------ -------  ------- ---- ----   --------- ----  ---------- -----  
  ٢٨٫٨٨٠٫٥١٨  ٢٫٩٤٢٫٦٨٧  ٢٥٫٩٣٧٫٨٣١  ٦٫٩٦٤٫٠٨٩  )٤٨٤٫٦١٥(  )٦١٥٫٣٨٩(  ٧٫٧٨٥٫٥٥٧  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠  ٤٫٩٤٢٫١٨٩   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ٢٨٫٨٨٠٫٥١٨  ٢٫٩٤٢٫٦٨٧  ٢٥٫٩٣٧٫٨٣١  ٦٫٩٦٤٫٠٨٩  )٤٨٤٫٦١٥(  )٦١٥٫٣٨٩(  ٧٫٧٨٥٫٥٥٧  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠  ٤٫٩٤٢٫١٨٩  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  من المعايير الدولية  ٩التأثير المتراكم لتطبيق المعيار رقم 

  )١٫٠٤٣٫٠٨٥(  )٣٦٤٫٦٦٥(  )٦٧٨٫٤٢٠(  )٢٩٦٫٥٥٩(  -  -  )٣٨١٫٨٦١(  -  -  )٣-٢٦- ٥ية (إيضاح إلعداد التقارير المال
   ---------- ----  ----- - --------   --------------   -------------  ---------- ---  ------ --------  ------- ---- ----  --------- ----  ---------- -----  

  ٢٧٫٨٣٧٫٤٣٣  ٢٫٥٧٨٫٠٢٢  ٢٥٫٢٥٩٫٤١١  ٦٫٦٦٧٫٥٣٠  )٤٨٤٫٦١٥(  )٦١٥٫٣٨٩(  ٧٫٤٠٣٫٦٩٦  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠  ٤٫٩٤٢٫١٨٩  ُمعاد بيانه – ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
                    

  ٥٫٠٠٣٫٨١٨  ٨٧٫٥٠٥  ٤٫٩١٦٫٣١٣  ٤٫٩١٦٫٣١٣  -  -  -  -  -  صافي أرباح السنة 
  )٨٠٢٫٩٩١(  )١٫٢٠٦(  )٨٠١٫٧٨٥(  -  )٥٦٦٫٩٠٠(  )٢٣٤٫٨٨٥(  -  -  -  الشاملة األخرى للسنة   الخسائر

   ------ -- ---   --- --- ------  ---- -- -----  ------------ -  ------------ -   ------- -- -----  -------- -----   ------ ----   ---------- ---  
  ٤٫٢٠٠٫٨٢٧  ٨٦٫٢٩٩  ٤٫١١٤٫٥٢٨  ٤٫٩١٦٫٣١٣  )٥٦٦٫٩٠٠(  )٢٣٤٫٨٨٥(  -  -  -  الشاملة للسنة   اإليرادات/  (الخسائر)إجمالي 

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

                  المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية:
  )٢٫٢٢٢٫١٢٦(  )٢٫٧٢٣(  )٢٫٢١٩٫٤٠٣(  )٢٫٢١٩٫٤٠٣(  -  -  -  -  -  )٢٩توزيعات األرباح المدفوعة (اإليضاح 

  )٣٠٤٫٩٩٨(  )٥١(  )٣٠٤٫٩٤٧(  )٣٠٤٫٩٤٧(  -  -  -  -  -  )٢٣الزكاة (اإليضاح 
  ٥٫١١١٫٦٧٩  -  ٥٫١١١٫٦٧٩  )١٫١٢٣(  -  -  ٣٫٤٦٥٫٤٠٦  -  ١٫٦٤٧٫٣٩٦  إصدار أسهم حقوق

  )٤٧٧٫٤٩٠(  -  )٤٧٧٫٤٩٠(  )٤٧٧٫٤٩٠(  -  -  -  -  -  توزيع أرباح صكوك من الشق األول 
  -  -  -  ٨٫١٣٩  -  -  )٨٫١٣٩(  -  -  االحتياطي التنظيمي لمخاطر االئتمان

  )٢٠٫٥٠١(  -  )٢٠٫٥٠١(  )٢٠٫٥٠١(    -  -  -  -  دارة مكافآت أعضاء مجلس اإل
  ١٫٩٢٠  ١٫٩٢٠  -  -  -  -  -  -  -  أخرى 

  المحول من استبعاد استثمارات أخرى مسجلة بالقيمة 
  -  -  -  ٨٨  -  )٨٨(  -  -  -  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

   --------------   --------------   --------------   --------------  ---- ------- ---- -  ------ --------  ------- --- -- ----  ---------- ----  ---------- -----  
  ٣٤٫١٢٦٫٧٤٤  ٢٫٦٦٣٫٤٦٧  ٣١٫٤٦٣٫٢٧٧  ٨٫٥٦٨٫٦٠٦  )١٫٠٥١٫٥١٥(  )٨٥٠٫٣٦٢(  ١٠٫٨٦٠٫٩٦٣  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠  ٦٫٥٨٩٫٥٨٥   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ======== ======== ======== ======== ========= ======== ========= ======== ======== 
  

  .الموحدة البيانات الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ١٠٥إلى  ١٥من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
   . ٨إلى  ١الصفحات من حسابات المستقلين مدرج على إن تقرير مدققي ال



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ١٣

  الموحدبيان التدفقات النقدية 
  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  
    ٢٠١٧ ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    

        األنشطة التشغيلية
  ٤٫٥٢٨٫٠١٩  ٥٫٠٤٦٫٢٣٢    أرباح السنة قبل مصروفات ضريبة الدخل

        تسويات لـ:
  )١٢٢٫٠٥٠(  )١٣٧٫٤٩٦(    الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

  )١٩٦٫٦٢٩(  )١٢٣٫٨٠٤(    األرباح من استبعاد عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
  )٣١٫٦٨٢(  )٤٥٫٣٥١(    إيرادات توزيعات األرباح

  ٦٥٠  ٣٠٦    الخسائر من استبعاد استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة
  ٢٤  ١٥    إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  )٢٧٦٫٥١٠(  )٨٫٥٦٦(    األرباح من بيع استثمارات في صكوك إسالمية
  )١٨٠(  )١٧٩(    األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات

  )٢٩٫٢٦٨(  )٦٤٫٣٣٨(    األرباح من استبعاد عقارات استثمارية 
  ١١٩٫٤٥١  ٩٨٫٥٥٤    استهالك ممتلكات ومعدات

  ٤٥٫٧٢٣  ٣٥٫١٤٨    استهالك عقارات استثمارية
  ١٢٨  ٢٫٨٥٧    إطفاء خصم صكوك

  ١٨٫٧٢١  ٢٣٫٩٥٣    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
  ٨٢٣٫٤٥٣  ٨٣٥٫٥٣٠    خسائر انخفاض القيمة للسنة، صافي 

     --------------   -------------  
  ٤٫٨٧٩٫٨٥٠  ٥٫٦٦٢٫٨٦١    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

        
  -  ٧١٫٣١٩    ن ثالثة أشهرالنقص في الودائع والمرابحات الدولية المستحقة خالل فترة تزيد ع

  )١٩٫٧٣٤٫٧٤٦(  )١٣٫٧٩٤٫٥٦٩(    الزيادة في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
  )١٫٠٤٤٫٧٢٧(  ٥٤٢٫٩١٥    في الذمم المدينة والموجودات األخرى )الزيادةالنقص / (

  ٢٥٫٠٨٣٫٠٨١  ٩٫٦٢٨٫١٣٠    الزيادة في ودائع العمالء
  )٥٨٤٫٦٠٨(  ٢٫١٣٢٫٨٦٣    ق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرىفي المستح / (النقص) الزيادة

  ٢٣١٫٨٧٠  ٣١٠٫٦٩٩    الزيادة في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى والزكاة مستحقة الدفع  
     ---------------   -------------  

  ٨٫٨٣٠٫٧٢٠  ٤٫٥٥٤٫٢١٨    النقد الناتج من العمليات
        

  )١٧٫٨٩٧(  )١٤٫٧٩٥(    فين تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظ
  )٣٤٫٥٤٧(  )٥٠٫٤١٨(    ضرائب مدفوعة

    ---------- ----  --------- ----  
  ٨٫٧٧٨٫٢٧٦  ٤٫٤٨٩٫٠٠٥    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

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

  ذه البيانات المالية الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من ه ١٠٥إلى  ١٥من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  .٨إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ١٤

  بيان التدفقات النقدية الموحد (تابع) 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    

       األنشطة االستثمارية
  )٤١٢٫٠٣٩(  )٧٫٥٤٤٫٤٤٤(    وك إسالمية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة صافي الحركة في االستثمارات في صك

  ١٧٫١٨٦  ٣٥٫٦١٧    صافي الحركة في استثمارات أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة 
  ٣١٫٦٨٢  ٤٥٫٣٥١    توزيعات األرباح المستلمة

  )٤٥٢٫٠٥٦(  )٤٦٣٫٧٠٨(    إضافات إلى عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
  ٦٦٦٫٧٠١  ٤١٢٫٨٤٥    استبعاد عقارات محتفظ بها للبيع والتطوير المتحصالت من

  )٢٩٧٫٥٠٣(  )٥٤٩٫٥٨٠(    شراء عقارات استثمارية 
  ٢١٫٣٧٣  )١٠٩٫٤٨١(    الحركة في استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

  )٣٣٩٫٣٢٠(  )٢٩٢٫٨٧٥(    شراء ممتلكات ومعدات
  -  ٣٫٩١٨    المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

  ٦٦٫٥٧٤  ٢٧٫٠٠٤    المتحصالت من استبعاد عقارات استثمارية
    --------------- -   -------------  

  )٦٩٧٫٤٠٢(  )٨٫٤٣٥٫٣٥٣(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    -------------- -  ---------- ---  

        األنشطة التمويلية
  )٢٫٢٢٢٫٥١٥(  )٢٫٢٢٢٫١٢٦(    توزيعات األرباح المدفوعة
  -  ٥٫١١١٫٦٧٩    إصدار أسهم حقوق، صافي

  )٤٧٧٫٤٩٠(  )٤٧٧٫٤٩٠(    توزيع أرباح صكوك من الشق األول 
  ٣٫٨١٠٫٥٩٩  ٣٫٧٤٠٫٨٦٩    إصدار صكوك

  )٢٫٨٤٧٫١٧٥(  -    سداد صكوك
    ---------- ----  ------------ ---  

  )١٫٧٣٦٫٥٨١(  ٦٫١٥٢٫٩٣٢    األنشطة التمويلية  الناتج من / (المستخدم في)صافي النقد 
    -- ------------  -------- -------  
        

  ٦٫٣٤٤٫٢٩٣  ٢٫٢٠٦٫٥٨٤    صافي الزيادة في النقد وما يعادله
        

  ١٥٫٤١١٫٣٥٦  ٢١٫٧٢٨٫٤٣٤    النقد وما يعادله في بداية السنة 
        

  )٢٧٫٢١٥(  )٤٧٫٧١٨(    تأثير التغيرات في أسعار الصرف على رصيد النقد المحتفظ به بالعمالت األجنبية
     ----------------   --------------  

  ٢١٫٧٢٨٫٤٣٤  ٢٣٫٨٨٧٫٣٠٠    )٤٢النقد وما يعادله في نهاية السنة (اإليضاح 
    =========  ========  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ١٠٥إلى  ١٥من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  .٨إلى  ١الصفحات من قي الحسابات المستقلين مدرج على إن تقرير مدق



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ١٥

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  
   الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

 صفر ٢٩ بتاريخ دبي حاكم السمو صاحب عن الصادر األميري المرسوم بنك دبي اإلسالمي (شركة مساهمة عامة) ("البنك") بموجب تأسس
ً  الشريعة اإلسالمية. تم ألحكام وفقًا بها المتعلقة والخدمات المصرفية الخدمات تقديم بغرض ١٩٧٥ مارس ١٢ الموافق هجري، ١٣٩٥  الحقا
  (وتعديالته).  ١٩٨٤لسنة  ٨كشركة مساهمة عامة بموجب قانون الشركات التجارية رقم  تسجيله

  
ً (يشـار إليها  ١- ١٧رقم في اإليضاح المبينة  التابعة البنك وشركاتهطة أنش المرفقة وحدةلمة االمالي البيانات تتضمن   ").المجموعة"بـ معا

  
  تم إدراج البنك في سوق دبي المالي (المؤشر: "دي آي بي"). 

  
وتقوم بتنفيذ عملياتها من خالل رية والخدمات المصرفية االستثماواألفراد لشركات لالخدمات المصرفية بتقديم بصورة رئيسية المجموعة  تقوم

حول هذه البيانات المالية  ١-١٧يضاح اإلفي  لشركات المجموعةاألنشطة الرئيسية  يتم بيان. فروعها المحلية وشركاتها التابعة الخارجية
 دة.الموح

  
  المتحدة. العربية اإلمارات ، دبي،١٠٨٠ص.ب  هو للبنك الرئيسي العنوان المسجل للمكتب إن
  

  الجديدة والمعدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةطبيق ت  ٢
  
   المالية الموحدة  البياناتلها تأثير مادي على  دون أن يكونالمطبقة الجديدة والمعدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١-٢

  
المعايير الدولية إلعداد التقارير  المالية الموحدة. لم يكن لتطبيق البياناتفي هذه  المعدلة التالية المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتم تطبيق 

  باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في اإليضاحات ذات الصلة:  المعلنةأي تأثير مادي على المبالغ المعدلة  المالية
  
  لق بتوقيت إجراء تحويل إلى أو من عقارات استثمارية."العقارات االستثمارية" المتع ٤٠التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
  المتوقعة استناداً إلى  ة باالعتراف بخسائر االئتمانمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المتعلق ٩النسخة الُمعدلة من المعيار رقم

 مراحل لقياس االنخفاض في القيمة. ٣نموذج يتضمن 
  
  معدلة المصدرة ولم يتم تفعيلها بعد   المعايير الجديدة وال  ٢-٢

  
     لم تقم المجموعة بشكل مسبق بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية التي صدرت ولم يتم تطبيقها بعد. 

  
  الجديدة والمعدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

تسري على الفترات السنوية   
  التي تبدأ في أو بعد 

      
من  ٩: يحدد المعيار رقم "عقود اإليجار" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦ر رقم المعيا

ً للمعايير الدولية إلعداد  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كيفية قيام الجهة المعدة للتقارير وفقا
ر. يقدم هذا المعيار نموذج التقارير المالية باالعتراف وقياس وعرض واإلفصاح عن عقود اإليجا

محاسبي واحد للمستأجر يتطلب من المستأجرين االعتراف بالموجودات والمطلوبات لكافة عقود 
شهر أو أقل، أو كانت الموجودات ذات الصلة قيمتها منخفضة.  ١٢اإليجار ما لم يكن أجل عقد اإليجار 

تشغيلي، مع عدم تغيير جوهري في  يواصل المؤجرون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي أو
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عن سابقه،  ١٦النموذج المحاسبي للمؤجر وفقاً للمعيار رقم 

  . ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

  ٢٠١٩يناير  ١  

كن لهذا المعيار أي تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة تأثير المعيار المذكور أعاله. وبناء على هذا التقييم، لم يبتقييم المجموعة  قامت
  للمجموعة كما في تاريخ التقرير. 
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 ١٦

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  تعريفات   ٣

  
  دة:المحد معانيها مع الموحدة المالية البيانات في التالية المصطلحات استـخدام تم لقد
  

 المرابحة  ١-٣
  

وقبضه تبيـع المجموعة ("البـائع") بموجبه أصل ما ألحد عمالئها ("المشتري") على أساس دفعات مؤجلة بعد قيام البائع بشراء األصل  عقد هي
بيع المرابحة من  وأحكام مرابحة معينة. يتألف سعر بموجب شروط بشراء األصل فور تملك البائع لذلك األصل المشتري وعد على وتملكه بناءً 

ً على أساس زمني على مدار فتـرة العقد بناًء على  تكلفة األصل وهامش ربح متفق عليه بشكل مسبق. يتم احتساب قيمة ربح المرابحة داخليا
ا في عقد بيع المرابحة من قبل المشتري للبائع على أقساط خالل المدة المنصوص عليهثمن مبلغ التمويل األصلي قيد السداد. يتم سـداد 

  المرابـحة.
  

 تمويل السلم  ٢-٣
  

طبقاً  هو عقد تشتري المجموعة بموجبه كميـة محددة من سلعة معينة وتسدد ثمن السلم بالكامل مقدماً، في حين يقوم العميل بتسليم كميات السـلع
عة السلم من عميل السلم وبيعها الحقاً إلى طرف لجدول التسليـم المتفق عليه. تجني المجموعة أرباحاً من معامالت السلم عندما يتم استالم سل

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

 االستصناع  ٣-٣
  
 عمالئهابه بإنشاء أصل أو عقار محدد ("المصنوع") ألحد ("الصانع" أو "البائع") بموج المجموعةتعهد و عقد بيع بين طرفي العقد، بحيث ته

على  ("المستصنع" أو "المشتري") وفقاً لمواصفات متفق عليها بشكل مسبق، على أن يتم التسليم خالل فتـرة متفق عليها مقابل ثمن محدد سلفاً،
به، على الصانع فحسب، بل من الممكن تنفيذ العمل،  أن يتضمن ذلك الثمن تكلفة اإلنشاء وهامش ربح. وال يقتصر إنجاز العمل، المتعهد

دور الصانع ب المجموعة تقومبالكامل أو أي جزء منه، عن طريق طرف ثالث تحت إشراف ومسؤولية الصانع. وبموجب عقد االستصناع، قد 
) داخلياً المجموعةتكبدها تالستـصناع التي أو المستصنع. يتم احتساب ربح االستصناع (الفارق بين ثمن بيع المصنوع للمتعامل وإجمالي تكلفة ا

  .قيد السداد األصلي على أساس زمني على مدار فتـرة العقد بناًء على مبلغ التمويل
  

  اإلجارة   ٤-٣
  
 اإلجـارة منتهيـة بالتمليك  ١-٤-٣

  
األصل المعين، إما من بائع آخر أو  يازةح("المستأجر") (بعد شراء /  عمالئها("المؤجر") بموجبها أصل ما ألحد  المجموعةؤجر ت هي اتفاقية

يستحق من المتعامل نفسه وفقاً لطلب المتعامل وبناًء على وعده باالستئجار)، مقابل دفعات أجرة محددة لمدة / لفترات إيجارية محددة، على أن 
  .ةأو متغير ةثابتأجرة الدفع على أساس 

  
ومواعيد سداد دفعات األجرة، كما يتعهد المستأجر األجرة ة اإلجارة وأساس احتساب اتفاقية اإلجارة األصل المستأجر وتنص على فتـرتحدد 

ذات الصلة بما يتفق مع الجدول الزمني المحدد والصيغة المعمول بها األجرة بموجب تلك االتفاقية بتجديد الفترات اإليجارية وسداد مبالغ دفعات 
  على مدار فتـرة اإلجارة.

  
عليه بموجب  المترتبةبعد أن يقوم المستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات اإلجارة وفي نهاية مدة  .اإلجارةصل طيلة مدة يحتفظ المؤجر بملكية األ

  اتفاقية اإلجارة، يقوم المؤجر ببيع األصل المؤجر للمستأجر بقيمة رمزية استناداً إلى تعهد بالبيع الذي قدمه المؤجر.
  

ً تكلفة  قيد السدادالثابتة األجرة جارة وتستمر طيلة فتـرة اإلجارة بناًء على دفعات فور بدء عقد اإلاألجرة دفعات تُستحق  (والتي تمثل غالبا
   األصل المؤجـر).
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 ١٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  تعريفات (تابع)    ٣

  
  اآلجلة (الموصوفة في الذمة)اإلجارة   ٢-٤-٣

  
(اإلجارة الموصوفة في الذمة) هي اتفاقية توافق المجموعة ("المؤجر") بموجبها على تقديم، بتاريخ محدد في المستقبل، أصل اآلجلة رة اإلجا

وعة بمواصفات معينة لتؤجره ألحد عمالئها ("المستـأجر") عند إتمامه وتسلمه من قبل المطّور أو المقاول أو المتعامل الذي اشترت منه المجم
  عن طريق االستصناع.األصل ذلك 

  

  تفاصيل األصل المؤجر وتنص على فتـرة اإلجارة وأساس احتساب اإليجار ومواعيد سداد اإليجار. اآلجلةتحدد اتفاقية اإلجارة 
 

خالل فتـرة ة اآلجلأثناء فتـرة اإلنشاء، تسدد المجموعة للمطور / المقاول دفعة واحدة أو دفعات متعددة، على أن يتم احتساب ربح اإلجارة 
ة اإلنشاء على أساس زمني مقسم على مدار فتـرة اإلنشاء وعلى حساب دفعات األجر. وتستلم مبالغ الربح إما خالل فتـرة اإلنشاء كدفعة مقدم

  األولى أو الثانيـة بعد بدء اإلجارة.األجرة أو مع دفعة األجرة من 
  

تأجر األصل من المؤجر. ويتعهد المستأجر بموجب اتفاقية اإلجارة المؤجلة بتجديد فترات إال بعد تسلم المساآلجلة في اإلجارة تستحق األجرة ال 
  .اإلجارةوسداد مبالغ دفعات األجرة المتعلقة بكل فتـرة وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه والصيغة المعمول بها خالل مدة اإلجارة 

  

جارة المترتبة عليه بموجب اتفاقية اإل تها إذا قام المستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات، وفي نهايمدة اإلجارةيحتفظ المؤجر بملكية األصل طيلة 
  ، يبيع المؤجر األصل المؤَجر إلى المستأجر بقيمة رمزية بناًء على تعهد البيع الذي قدمه المؤجـر.اآلجلة

  
  المشاركة   ٥-٣

  

مال المشاركة")، ويجوز أن تكون المساهمة ن في رأسمال المشاركة ("رأسكال الطرفي ، بحيث يساهمعمالئهاوأحد  المجموعةهي اتفاقية بين 
ً أو  نقداً  ً وفق عينا معين، قائم أو جديد،  ياستثمارمشروع وقت إبرام عقد المشاركة. ويجوز أن يكون موضوع المشاركة  للقيمة التي يتم تحديدها ا

ً األرباح وفق تقسيم. يتم للعميلمحل المشاركة بالكامل بتمليك إما بصفة دائمة أو متناقصة تنتهي  عقار معينأو ملكية  نسبة توزيع الربح المتفق ل ا
ً كما هو منصوص عليه في عقد المشاركة. يتم ً  عليها سلفا توزيع ربح المشاركة عند إعالنها / توزيعها من قبل الشـريك المدير. وعلى  غالبا

 ً ً على أساس زمني خالل مدة الرغم من ذلك، وحيث إن ربح المشاركة يتم تقديره دائما  بشكل موثوق، يتم احتساب ربح المشاركة داخليا
الخسارة، إن وجدت، بناًء على نسبة مساهمة كل من الشريكين في رأس المال،  تقسيممال المشاركة غير المسـدد. ويتم المشاركة بناًء على رأس

دليالً مقنعاً يفيد  للمجموعةقدم السداد، يجب أن تنود عقد المشاركة أو تخلفه عن مع مراعاة أنه في حالة عدم إهمال الشريك المدير أو مخالفته لب
على  السلبيةبتلك القوى القاهرة أو تفادي تبعاتها  التنبؤبسبب قوى قاهرة، وأن الشريك المدير لم يكن بوسعه  حدثتبأن تلك الخسارة قد 

  المشاركة.
  

  المضاربة    ٦-٣
  

مال المضاربة") إلى ذي يقدم مبالغ مالية معينة ("رأسيكون أحدهما الممول ("رب المال") وهو الطرف ال عقد بين طرفين،هي المضاربة 
مال المضاربة في أحد المشاريع التجارية أو األنشطة بناًء ي يقوم على إثر ذلك باستثمار رأسالطرف اآلخر ("المضـارب")، وهو الطرف الذ

ا مسبقًا) من الربح الناتج، إن وجد، على أال يتدخل رب المال في إدارة نشاط المضاربة. األصل أن على خبرته مقابل حصة محددة (متفق عليه
ً بشكل  يتم توزيع ربح المضاربة عند إعالنها / توزيعها من قبل المضارب. وعلى الرغم من ذلك، وحيث إن ربح المضاربة يتم تقديره دائما

 ً مال المضاربة غير المسـدد. ويتحمل المضاربة بناًء على رأسخالل مدة لى أساس زمني ع موثوق، فيتم احتساب ربح المضاربة داخليا
المخالفة لشروط وأحكام عقد المضاربة، وإال فإن رب المال هو من يتحمل  السداد، أو اإلهمال أو المضارب الخسارة في حالة التخلف عن

 التنبؤلخسارة قد وقعت بسبب يرجع إلى قوى قاهرة، وأن المضارب لم يكن بوسعه الخسارة، شريطة تلقي رب المال دليالً مقنعاً يفيد بأن تلك ا
  مضارباً أو رب المال، حسب الحالة. المجموعةكون وبموجب عقد المضاربة، فقد تعلى المضاربة.  السلبيةتبعاتها تفادي بتلك القوى القاهرة أو 

  
 الوكالة  ٧-٣

  

مال الوكالة") إلى قوم بتقديم مبلغ مالي محدد ("رأسلطرفين هو الممول ("الموكل")، وهو الذي يالوكالة هي اتفاقية بين طرفين، يكون أحد ا
ً لدراسة الجدوى / خطة االستثمار التي يقوم باستثمار رأس وكيل ("الوكيل")، وهو الذي مال الوكالة بطريقة تتفق مع الشريعة اإلسالمية طبقا

ً أتعاالوكيل للموكل. يستحق الوكيل  يقدمها الوكيل أي  وقد يتم منحمال الوكالة، مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من رأسالوكالة") ك جرأمحدداً (" با
ً  داء. يتمكحافز على حسن األمبالغ إضافية تزيد على نسبة الربح أو العوائد المتفق عليها  توزيع ربح الوكالة عند إعالنها / توزيعها من قبل  غالبا

، وحيث إن ربح الوكالة يتم تقديره دائماً بشكل موثوق، فيتم احتساب ربح الوكالة داخلياً على أساس زمني خالل الوكيل. وعلى الرغم من ذلك
. ويتحمل الوكيل الخسارة في حالة التخلف عن السداد، أو اإلهمال أو المخالفة لشروط وأحكام قيد السدادمال الوكالة الوكالة بناًء على رأس مدة

يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب قوى  دليل مقنع على الموكل حصول فإن الموكل هو من يتحمل الخسارة، شريطة اتفاقية الوكالة، وإال
  على الوكالة، حسب الحالة. السلبيةبتلك القوى القاهرة أو تفادي تبعاتها  التنبؤقاهرة، وأن الوكيل لم يكن بوسعه 
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 ١٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 

  
  تعريفات (تابع)    ٣

  
  الصكوك  ٨-٣

  
  الشريعة اإلسالمية. مع متوافقة تمثل أصوالتتألف من شهادات 

  
  أساس اإلعداد   ٤
  
  بيان التوافق  ١-٤

  
ذات متطلبات الوايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس مع الدولية إلعداد التقارير المالية للمعاييرتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً 

("قانون  ٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة بما فيها الصلة من
  . ٢٠١٨) لسنة ١٤المرسوم بقانون اتحادي رقم (و") ٢٠١٥الشركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

  
 اس القياسأس  ٢-٤

  
كما هو مبين في  بالقيمة العادلة يتم قياسها التيمالية الدوات بعض األتم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء 

  السياسات المحاسبية أدناه. 
  

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية الموحدة  ٣-٤
  

إلى أقرب عدد صحيح  ويتم تقريب كافة القيم ("الدرهم اإلماراتي") ية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدةتم عرض هذه البيانات المال
  ذكر خالف ذلك. يُ  ما لماأللف، ب

  
  السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.  تم أدناه بيان

  
  السياسات المحاسبية الهامة   ٥
  
  س التوحيد أس  ١-٥
  
  دمج األعمال    ١-١-٥

  
يتم يه تحويل السيطرة إلى المجموعة. يتم احتساب دمج األعمال من خالل طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ، وهو التاريخ الذي يتم ف

محددة التي تم االستحواذ عليها. في الموجودات القياس الثمن المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة التي يتم احتسابها على أنها صا بصورة عامة
أرباح من الشراء بسعر منخفض  ق من تعرضها النخفاض في القيمة. يتم االعتراف بأييتم اختبار أي شهرة تجارية تنشأ من الدمج سنوياً للتحق

أو  أدوات تمويل إسالميء التكاليف المتعلقة بإصدار يتم بيان تكاليف المعاملة كمصروفات عند تكبدها باستثناالخسائر. مباشرة ضمن األرباح أو 
  ملكية.     أدوات حقوق

  
  ئر. ال يشتمل الثمن الُمحول على المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات السابقة. غالباً ما يتم االعتراف بهذه المبالغ ضمن األرباح أو الخسا

  
االستحواذ. عندما يتم تصنيف المبلغ المحتمل كحقوق ملكية، ال تتم إعادة قياسه ويتم  يتم قياس أي مبلغ يُحتمل دفعه بالقيمة العادلة في تاريخ

احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. بخالف ذلك، يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمبلغ المحتمل ضمن األرباح أو 
  الخسائر.    
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 ١٩

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥
  
  أسس التوحيد (تابع)    ١-٥
  
  الشركة التابعة     ٢-١-٥

  
  موعة:تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للمجموعة والمنشآت الخاضعة لسيـطرة المجموعة. تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المج

  
 ة على المنشأة المستثمر بها،سلط  
  تعرض إلى، أو لديها حقوق في، العوائد المتغيرة من ارتباطها بالمنشأة المستثمر بها، و  
  للتأثير على قيمة عوائدها.المستثمر بها القدرة على استخدام سلطتها على المنشأة  
  

ها إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات في عنصر تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر ب
  أو أكثر من عناصر السيـطرة الثالثة الموضحـة أعاله.

  
السلطة على تلك  للمجموعةفي أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون  للمجموعةتصويت العندما تقل حقوق 

 بصورة صلة بالمنشأة المستثمر بهاندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية على توجيه األنشطة ذات الالمنشأة المستثمر بها ع
وق التصويت في المنشأة المستثمر حق للمجموعة. تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان ةمنفرد

  سيـطرة، ومن بين تلك الحقائق والظروف:بشكل يكفي لمنحها ال بها
  
  خرين؛التصويت لحاملي حقوق التصويت اآل حجم حقوقبمقارنة  المجموعة لدىحجم حقوق التصويت 
  خرين واألطراف األخرى؛للمجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلحقوق التصويت المحتملة 
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
 لى توجيه األنشطة ذات الصلة الحالية ع القدرة، لديها، أو ليس لديهاالمجموعة  والظروف األخرى التي تشير إلى أنلحقائق غيرها من ا

  الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للمساهميـن.وقت 
  

سيطرة على الشركة التابعة، ويتوقف بفقد المجموعة للسيطرة على الشركة يبـدأ توحيد أي من الشركات التابعة عندما تحصل المجموعة على ال
األرباح أو في بيان  السنةخالل  استبعادهاأو  اعليه الشركة التابعة التي يتم االستحواذ مصروفاتإيرادات و إدراج، يتم وبصورة محددةالتابعة. 
 تكون المجموعة على الشركة التـابعة.سيطرة تاريخ الذي تتوقف فيه الموحد من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى ال الخسائر

   .غير المسيـطرة الحصصوإلى  المجموعةإلى مالكي  األخرى منسوبة ةالشامل اإليراداتاألرباح أو الخسـائر وكافة مكونات 
  

ً  للشركات التابعةاإليرادات الشاملة  إجمالي يكون حتى إذا ما نتج عن ذلك تسجيل ص غير المسيـطرة المجموعة وإلى الحصإلى مالكي  منسوبا
  غير المسيـطرة. الحصصعجز في رصيد 

 
  .للمجموعةمع السياسات المحاسبية  المحاسبيةسياساتها  تتوافق لكيتعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة  إجراءيتم عند الضرورة، 

  
 المجموعةوالتدفقات النقدية المرتبطة بالمعامالت بين منشآت  المصروفاتواإليرادات و جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية يتم حذف

  توحيد.البالكامل عند 
  

للسيطرة على الشركات التابعة، يتم  المجموعةفي الشركات التابعة، والتي ال تؤدي إلى فقدان  المجموعةإن التغيرات في حصص ملكية 
حصص غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصهم في التعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وملكية. يتم  حقوق كمعامالت احتسابها

حصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ التعديل  المبلغ الذي يتم بهالشركات التابعة.  يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية بالفرق بين 
  .مالكي المجموعة ويُنسب إلى، المقبوض/مستحق القبضأو  /مستحق الدفعالمدفوع
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 ٢٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥
  
  س التوحيد (تابع)  أس  ١-٥
  
  العمالت األجنبية  ٣-١-٥

  
من منشآت المجموعة التي تتم بعمالت غير العملة الرسمية لكل منشأة  عند إعداد البيـانات المالية الموحدة، يتم االعتراف بمعامالت كل منشأة

ً ألسـعار الصرف السـائدة في تـواريخ المعامالت. وفي نهاية كل فتـرة تقرير، يتم تحويل البـنود المالية با لعمالت (العمالت األجنبيـة) وفقا
ً ألسـعار الصرف السائدة في ذلك التـاريخ. يتم تح ً ألسـعار األجنبية وفقا ويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية المسجلة بالقيمة العادلة وفقا

بأي من  التاريخية الصرف السائدة في التـاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلـة. ال تتم إعادة تحويل البـنود غير المالية التي يتم قياسها بالتكلفة
  العمالت األجنبيـة.

  
  :باستثناءفيها  تنشأالموحد في الفتـرة التي  األرباح أو الخسائرالصرف للبنود المالية في بيـان  فروقاتيتم االعتراف ب

  
 ؛ ومحددةمخاطر عمالت أجنبية  من تحوطللمعامالت المبرمة للأسـعار الصرف  فروقات 
 ليس من المحتمل ولم يتم تخطيط تسوية لها  خارجيةالبـنود المالية المستحقة من، أو المستحقة إلى، عملية  منأسعار الصرف  فروقات

ً في الخارجيةحدوثها (ولذلك تشكل جزءاً من صافي االستثمار في العملية   اإليرادات الشاملة األخرى)، والتي يتم االعتراف بها مبدئيـا
 .الموحد عند تسوية البـنود المالية األرباح أو الخسائرويعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى بيـان 

  
عملة  وهو إلى الدرهم اإلماراتي، للمجموعة الخارجيةموجودات ومطلوبات العمليات  يتم تحويلض عرض البيـانات المالية الموحدة، اغرأل

بنود اإليرادات  ويتم تحويلائدة في نهاية كل فتـرة تقرير. ، باستخدام أسعار الصرف السالمستخدمة من قبل المجموعة البيانات عرض
ً  والمصروفات ة الشـامل اإليرادات ضمنالصرف، إن وجـدت،  فروقاتأسعار الصرف السـائدة في الفتـرة. يتم االعتـراف ب لمتوسطوفقا

ً غير المسيطرة  الحصصإلى  وتنسبفي حقوق الملكية ( يتم بيان القيمة المتراكمةو األخرى   ).حيثما يكون مناسبا
  

 المجموعةبتلك العمليـة العائدة إلى مالكي  في حقوق الملكية المتعلقةالمتراكمة  الصرف وقاتفرجميع  عاد تصنيفيُ ، خارجيةعملية عاد عند استب
  وحد.الم األرباح أو الخسائرإلى بيـان 

  
عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة بحيث ال ينتج عن هذا االستبعاد فقدان المجموعة للسيطرة ذلك،  عالوة على

طرة وال يتم االعتراف بها في غير المسي الحصص علىالصرف المتراكمة  فروقاتمن  التناسبيةعاد توزيع الحصة لك الشركة التابعة، يُ تعلى 
مشتركة  ائتالفاتأو  زميلةجزئي لشركات استبعاد  أي( بكافة بعمليات االستبعاد الجزئي األخرى فيما يتعلقوحد. الم األرباح أو الخسائران بي
ان الصرف المتراكمة إلى بي فروقاتمن  التناسبيةعاد تصنيف الحصة )، يُ ةالمشترك السيطرةأو  الهامللتـأثير  فقدان المجموعةتـج عن ذلك ال ينو

  المـوحد. األرباح أو الخسائر
  

كموجودات ذ على عملية خارجية حوانتيجة االست التي تم االستحواذ عليها محددةالمطلوبات الموجودات وللتعديالت القيمة العادلة  تتم معاملة
 ضمنأسعار الصرف  فروقاتفي نهاية كل فتـرة تقريـر، ويتم االعتراف ب لسعر الصرف السائدوفقاً الخارجية ويتم تحويلها  للعمليةومطلوبات 
  ة.حقوق الملكي

  
  فقدان السيطرة   ٤-١-٥

  
أو خسائر فقدان السيطرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ويتم أرباح بعندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم االعتراف 

) القيمة الدفترية السابقة ٢و ( ،إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المقبوض والقيمة العادلة للحصص المتبقية) ١على أنها الفرق بين (احتسابها 
كافة المبالغ المعترف بها مسبقاً  يتم احتسابمسيطرة. غير حصص أي ة و)، ومطلوبات الشركة التابعالتجارية للموجودات (بما في ذلك الشهرة

الموجودات والمطلوبات ذات الصلة  تقد استبعد المجموعةالشركة التابعة كما لو أن فيما يتعلق بهذه  األخرى ةالشامل اإليراداتفي بيان 
  ). الملكية حقوق سائر أو تحويلها إلى فئة أخرى من فئاتاألرباح أو الخ إلىبشكل مباشر (أي تم إعادة تصنيفها  بالشركة التابعة

  
لقيمة العادلة عند االعتراف المبدئي أنها هي افي شركات تابعة سابقة بتاريخ فقدان السيطرة  محتفظ بها استثماراتعتبر القيمة العادلة ألي تُ 

ً للمعيار  ً ، )٢٠١٠(الصادر في  ر الماليةالمعايير الدولية إلعداد التقاريمن  ٩رقم لالحتساب الالحق وفقا ، التكلفة عند وحيثما يكون ممكنا
  .ائتالف مشتركزميلة أو شركة االعتراف المبدئي لالستثمار في 
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 ٢١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥
  
  أساس التوحيد (تابع)    ١-٥
  
  المنشآت ذات األغراض الخاصة    ٥-١-٥
  

 تنفيذلتحقيق أهداف محدودة ومحددة جيداً مثل توريق موجودات أو  تأسيسهاالتي يتم  المنشآت فيالخاصة  األغراضذات  تتمثل المنشآت
إلى تقييم جوهر عالقتها  تناداً اسإذا رأت المجموعة أنها تسيطر عليها الخاصة  األغراضذات  لمنشأةا. يتم توحيد محددة تمويل إسالميمعاملة 

  .المرتبطة بها واالمتيازاتمع المجموعة وكذلك تقييم للمخاطر 
  

  األنشـطة االئتمانية  ٦-١-٥
  
مؤسسات أخرى.  وأمدير أو بغيرها من الصفات التي ينتج عنها االحتفاظ بموجودات بصفة أمين بالنيابة عن أمناء أمين/بصفة  المجموعةعمل ت

نها ليست موجودات إحيث  للمجموعةذه الموجودات واإليرادات الناتجة عن األنشطة االئتمانية في البيانات المالية الموحدة ه إدراجال يتم 
  . خاصة بالمجموعة

  
  األدوات المالية   ٢-٥

  
  االعتراف المبدئي     ١-٢-٥

  
  فاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح إحدى شركات المجموعة طر

  
  القياس المبدئي   ٢-٢-٥

  
حيازة أو إصدار الموجودات تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى إن  .المطلوبات المالية بالقيمة العادلةويتم مبدئياً قياس الموجودات 

ادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حيثما يكون مناسباً، عند االعتراف والمطلوبات المالية تتم إضافتها إلى أو خصمها من القيمة الع
بتكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل  يتم االعتراف. المبدئي

  الخسائر الموحد. في بيان األرباح أو فوراً األرباح أو الخسائر 
  

  الموجودات المالية   ٣-٥
  

ادية للشراء تتمثل الطرق االعتي. تاريخ المتاجرة فيبيع الموجودات المالية بالطرق االعتيادية  وأبعمليات شراء  وإيقاف االعتراف يتم االعتراف
  اللوائح في السـوق. وأإطـار زمني تحدده االتفاقيات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل  فيأو البيع 

  
  ودات المالية.يتم قياس كافة الموجودات المالية المعترف بها الحقاً في مجملها إما بالتكلفة المطـفأة أو بالقيمة العادلة، بـناًء على تصنيف الموج

  
  تصنيف المـوجودات المالية  ١-٣-٥

  
ً يتم   اإلسالمية الموجودات التمويلية واالستثماريةو والمستحق من البنوك والمؤسسات المالية ك المركزيةقياس األرصدة لدى البنوالحقا

ً الشروط التـالية بالتكلفة المطفأة ناقص ينطبق عليهاالتي  ات في صكوك إسالمية وبنود محددة من الذمم المدينة والموجودات األخرىاالستثمارو  ا
الخسـائر عند  ، إن وجدت (باستثناء تلك الموجودات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالمؤجلةانخفاض القيمة واإليرادات  خسائر

  االعتراف المبدئي): 
  
 بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و الموجودات محتفظ أن تكون 
 ياألصل المبلغوأرباح على  للمبلغ األصليفقط دفعات  تمثل، في تواريخ محددة، تدفقات نقديـة باألداةتعاقدية الخاصة أن ينتـج عن البـنود ال 

 .قيد السداد
  

  مة العادلة.دات المالية األخرى الحقاً بالقيكافة الموجو يتم قياس
  
   



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٢٢

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥

  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥
  
  تقييم نموذج األعمال  ٢-٣-٥

  
عمال الذي يتم في إطاره االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة حيث يوضح ذلك بشكل بإجراء تقييم لموضوعية نموذج األ المجموعة تقوم

  األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات التي تم أخذها باالعتبار على ما يلي: أفضل الطريقة التي يتم وفقاً لها إدارة
  
 كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة البنك؛ 
 ة تلك المخاطر؛ والمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدار 
  على سبيل المثال؛ ما إذا كانت التعويضات ترتكز على القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو  –كيفية تعويض مديري األعمال

 التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها.
  اتها أثناء تقييم البنك. يتم مراعالتي هامة المور من األالتي تعتبر مبيعات المدى تكرار وقيمة وتوقيت 

 
 .‘الحرجةالسيناريوهات ’أو  ‘أسوأ السيناريوهات’ االعتبارعين يرتكز تقييم نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة بصورة معقولة دون األخذ ب

بنك بتغيير تصنيف الموجودات المتبقية ال يقوم الإذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للبنك، 
منذ ذلك التي تم استحداثها أو شراؤها مؤخراً المحتفظ بها في نموذج األعمال، ولكن يتم إدراج تلك المعلومات عند تقييم الموجودات المالية 

    . الحين فصاعداً 
   

تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل فيما يتعلق بالموجودات المالية المحتفظ بها للبيع أو إلدارتها والتي يتم 
ت النقدية اإليرادات الشاملة األخرى حيث أنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية كما لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقا

  التعاقدية أو لبيع الموجودات المالية.
  

  م خصائص التدفق النقدي تقيي  ٣-٣-٥
  

تدفقات نقدية تتوافق مع الترتيب التمويلي  ينتج عنهاص التدفق النقدي التعاقدي تقييم السمات التعاقدية ألداة ما لتحديد ما إذا قد ئتتضمن خصا
دية المتعلقة فقط بدفعات المبلغ األصلي األساسي. تتوافق التدفقات النقدية التعاقدية مع ترتيب التمويل األساسي في حال كانت تمثل التدفقات النق

  والربح على المبلغ األصلي القائم.
  

أنه ألغراض هذا التقييم، يُعرف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي، في حين يُعرف "الربح" على 
 التمويلمخاطر زمنية محددة ومقابل التكاليف و قة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترةالمقابل للقيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المتعل

  هامش معدل الربح. باإلضافة إلىاألساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، 
  

البنك باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة. ويتضمن عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والربح، يأخذ 
ل بهذا ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األص

  . الشرط
  
  الربح الفعلي معدل طفأة وطريقةالتكلفة الم  ٤-٣-٥

  
 دىتوزيع اإليرادات على مو التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأةالفعلي هي طريقة احتسـاب التكلفة المطفـأة لألدوات المالية  الربحمعدل إن طريقة 

(بما في ذلك  المقدرةالنقدية المستقبلية  للمقبوضاتالقيمة الحالية  الحتساب المستخدم المعدل في الفعلي الربح معدل يتمثل. ذات الصلة الفترة
الخصومات  وأوتكاليف المعامالت واألقسـاط  الفعلي الربح معدلالتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من  المقبوضةرسـوم والنقاط المدفوعة أو كافة ال

صافي القيمة الدفتريـة عند  لتحديدفتـرة أقصر  على مدى، أمكنلألدوات االستثمارية والتمويليـة أو، إن المتوقع العمر  على مدىاألخرى) 
  ف المبـدئي.االعتـرا

  
التي يتم قياسها الربـح الفعلي لألدوات التمويلية واالستثمارية  معدل على أساسوحد اح أو الخسائر المبفي بيـان األريتم االعتراف باإليرادات 

  الحقاً بالتكلفة المـطفأة.
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٢٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ت المحاسبية الهامة (تابع) السياسا  ٥

  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥
  
  األخرى  ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل الموجودات المالية   ٥-٣-٥

  
 أن تختـار بشكل نهائي (على أساس كل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق ملكية للمجموعةعند االعتراف المبدئي، يمكن 

اإليرادات التصنيف بالقيمة العادلة من خالل  يجوز. وال األخرى ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
  إذا كان االستثمار في حقوق الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة. الشاملة األخرى 

  
  ذا:لغرض المتاجرة إ أنه محتفظ بهاألصل المالي  يُعتبر

  
 تم شراؤه أساساً لغرض البيع في المستقبل القريب، أو  
  وله طابع فعلي حديث للحصول على أرباح في  المجموعة تديرهاكان، عند االعتراف المبدئي، جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة

 فترات قصيرة، أو
 الي.أو كضمان م إسالمية غير مصنفة وفعّالة كأداة تحوط إسالمية كان أداة مشتقة  
  

ً بالقيمة العادلة مضاف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىمبدئياً الموجودات قياس  يتم إليها تكاليف المعاملة. ويتم قياسها الحقاً  ا
تم إعادة تصنيف رى. لن تاإليرادات الشاملة األخعن التغير في القيمة العادلة في  الناتجةبالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر 

  عاد.ستباالاألرباح أو الخسائر المتراكمة إلى األرباح أو الخسـائر عند 
  

  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   ٦-٣-٥
  

الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من  ألدواتمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩بموجب المعيار رقم  جديدةالفئة اليطبق البنك 
  في حالة تحقق الشرطين التاليين: خالل اإليرادات الشاملة األخرى

   
  الموجوداتة وكذلك بيع ـة التعاقديـضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدي باألداةإذا كان يتم االحتفاظ 

  المالية؛ و
  والفائدة مدفوعات أصل الدين لألصل المالي تفي بمتطلبات اختبار التعاقديةشروط ال كانتإذا.  

  
لتغيرات في يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى الحقاً بالقيمة العادلة مع األرباح والخسائر الناتجة عن ا

األخرى. يتم االعتراف بإيرادات الربح وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ضمن  القيمة العادلة المعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة
ت األرباح أو الخسائر. عند إيقاف االعتراف، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها سابقاً ضمن اإليرادا

  ح أو الخسائر.   الشاملة األخرى من اإليرادات الشاملة األخرى إلى األربا
  
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرال  ٧-٣-٥

  
خالل األرباح أو كموجودات مالية بالقيمة العادلة من  تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ملكيةنيف االستثمارات في أدوات حقوق يتم تص

 .المبدئيعند االعتراف  األخرى ةالشامل اإليراداتقيمة العادلة من خالل بال االستثماربتصنيف  المجموعةقم الخسائر، ما لم ت
 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح  التكلفة المطفأةب معايير القياس ينطبق عليهاالملكية) التي ال حقوق الموجودات المالية (بخالف أدوات  يتم قياس
ولكنها ينطبق عليها معايير القياس بالتكلفة المطفأة الملكية) التي  حقوق (بخالف أدواتذلك، فإن الموجودات المالية  عالوة علىأو الخسـائر. 

الموجودات المالية  يتم تصنيفغير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر. قد 
دلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل بالقيـمة العا (بخالف أدوات حقوق الملكية)

من قيـاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر عليها على  والذي قد ينشـأالقياس أو االعتراف التضارب في ملحوظ 
  أسس مختلفة. 

  
  الملكية) بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر. حقوق ت مالية (بخالف أدواتأية موجودا المجموعةصنف لم ت
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٢٤

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥

  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥
  
  (تابع)  دلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات مالية بالقيمة العا  ٧-٣-٥

  
 يير نموذج األعمال بحيث اليعاد تصنيف الموجودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عندما يتم تغ

الملكية) المحددة بالقيمة  حقوق مالية (بخالف أدواتالتكلفة المطفـأة. ال يسـمح بإعادة تصنيف الموجودات الب ينطبق عليها معايير القياسيعد 
 العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عند االعتـراف المبدئي.

  
أية أرباح أو ب مع االعترافيتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر بالقيمة العادلة في نهاية كل فتـرة تقرير 

األرباح أو صافي األرباح أو الخسـائر المعترف بها في بيان  إدراجالموحد. يتم  األرباح أو الخسائرأ من إعادة قياس في بيـان خسـائر تنش
ً القيمة العادلة وفق يتم تحديدالموحد.  األرباح أو الخسائران رات أخرى بالقيمة العادلة" في بيمن استثما األرباحالموحد في بـند " الخسائر  ا

  وحدة.حول هذه البيـانات المالية الم ١-٢-٤٧يضاح اإلقة المبينة في لطريل
  
 أرباح وخسـائر صرف العمالت األجنبيـة  ٨-٣-٥

  
ً ألأجنبية بتلك العملة األجنبيـة  بعملةالقيمة العادلة للموجودات المالية  يتم تحديد الفورية في نهاية كل فتـرة  ر الصرفسـعاويتم تحويلها وفقا

  مكونات صرف العمالت األجنبيـة جزءاً من ربح أو خسـارة قيمتها العادلة. وطبـقاً لذلك، تقرير. تشكل
  
 لموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر، يتم االعـتراف بمكون صرف العمالت األجنبية في فيما يتعلق با

  المـوحد؛ و األرباح أو الخسائربيـان 
 صرف من مكونات  ، يتم االعتراف بأي مكونىاألخر ةالشـامل اإليراداتلموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل با قفيما يتعل

 .اإليرادات الشـاملة األخرى ضمنالعمالت األجنبية 
 

فتـرة تقرير، فيتم تحديد أربـاح وخسـائر صرف  بالتكلفة المطفأة في نهاية كل التي يتم قياسهالعمالت األجنبيـة فيما يتعلق باألدوات المالية با
  المـوحد. األرباح أو الخسائرالمالية ويتم االعتراف بها في بيـان  للموجوداتالتكلفة المطفأة  استناداً إلىالعمالت األجنبية 

  
  نخفاض قيمة الموجودات الماليةا  ٩-٣-٥

  
  كل تقرير.  تاريخالقيمة في في نخفاض ال للتحقق من تعرضهامطفأة بالتكلفة ال التي يتم قياسهاالموجودات المالية  يتم تقييم

  
منهجية خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً لمتطلبات  باستخدام تمانيقوم البنك بتطبيق منهجية ترتكز على ثالث مراحل لقياس مخصص خسائر االئ

  :بالتكلفة المطفأةئات التالية من األدوات المالية التي يتم قياسها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وذلك للف ٩المعيار رقم 
  
  التي تمثل أدوات مالية واستثمارات في صكوك؛ التمويلية واالستثمارية اإلسالميةالموجودات 
  مصدرة خارج الميزانية العمومية؛أدوات 
 ؛عقود ضمانات مالية مصدرة 
  المستحق من بنوك ومؤسسات مالية؛ 
 المصارف المركزية؛ و  األرصدة لدى 
  .موجودات مالية أخرى 

 
  تمر الموجودات المالية بثالث مراحل استناداً إلى التغير في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي.

  
  ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة من استثمارات األسهم.

  
  
  
 



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٢٥

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥

  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥
 
  (تابع)  انخفاض قيمة الموجودات المالية  ٩-٣-٥
  

  نموذج انخفاض قيمة خسائر االئتمان المتوقعة   
  

لجودة االئتمانية للموجودات المالية منذ االعتراف مراحل يرتكز على التغير في ايتكون من ثالث  يشمل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة منهج
) على مدى فترة االثنى عشر ١المبدئي. تعكس خسائر االئتمان المتوقعة القيمة الحالية للعجز في النقد المتعلق بحاالت التعثر عن السداد إما (

  البداية. من الئتمانيالتراجع ا) على مدى العمر المتوقع لألداة المالية بناء على ٢شهراً التالية أو (
  
  ً في حالة عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر  – ١لمرحلة ل طبقا

 على مدى ةبأنها الجزء من خسائر االئتمان المتوقع شهر ١٢يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  شهراً. ١٢االئتمان المتوقعة لمدة 
 .بعد تاريخ التقريرشهراً  ١٢خالل  خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر ألداة مالية المحتملة التي تمثل عمر األداة المالية

التي  توقع حدوث تعثر خالل فترة االثنى عشر شهراً شهراً استناداً إلى  ١٢مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمدة يقوم البنك باحتساب 
على التنبؤ بالتعرض عند التعثر ويتم ضربها في الخسارة المحتملة شهراً  ١٢يتم تطبيق احتماليات التعثر المتوقع خالل تلي تاريخ التقرير. 

  .األصلي التقريبي الفعلي الربحمعدل ب ويتم تخفضيهاعند التعثر 
 
  ً مان منذ االعتراف المبدئي ولكن ال تعتبر األدوات المالية قد تعرضت في حالة وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئت – ٢لمرحلة ل طبقا

المرجحة الحتمالية التعرض للتعثر. يتم تقدير احتمالية النخفاض ائتماني، سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة بناء على المدة 
 التقريبي. األصلي الفعلي الربحخفيض العجز النقدي المتوقع بمعدل التعثر والخسارة المحتملة عند التعثر على مدى عمر األداة ويتم ت

 
  في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير، سوف يتم تصنيف هذه األدوات المالية  – ٣بموجب المرحلة

 بافتراض أنالية عمر الموجودات الممدى  يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على كأدوات تعرضت النخفاض ائتماني وسوف يتم قيد مبلغ
 . ٪١٠٠احتمالية التعثر هي نسبة 

  
الجزء المتوقع من االلتزام التي سيتم سحبه على مدى عمره عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة لاللتزامات غير المسحوبة، يقوم البنك بتقدير 

. يتم تخفيض العجز التمويلالحالية للعجز المتوقع في التدفقات النقدية في حالة سحب  المتوقع. وبذلك تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى القيمة
   على التمويل. التقريبي  المتوقعالفعلي  الربحبمعدل النقدي المتوقع 

  
دخل، أو مخصص خسائر يتم قياس التزام البنك بموجب كل ضمان بالمبلغ المعترف به مبدئياً ناقصاً اإلطفاء المتراكم المعترف به ضمن بيان ال

ولهذا الغرض، يقوم البنك بتقدير خسائر االئتمان المتوقعة استناداً إلى القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة االئتمان المتوقعة، أيهما أعلى. 
  ناسب للتعرض. المعدل في ضوء المخاطر الم الخصم لتعويض حامل الضمان عن خسائر االئتمان التي يتكبدها. يتم تخفيض العجز بمعدل

  
للظروف االقتصادية المستقبلية عند  بأدلة مةومدعّ  يقتضي االستناد إلى توقعات معقولةويمثل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة نظرة مستقبلية 

  تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة.
  

  قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
  

 الربحلقياس العجز النقدي المتوقع المخفض بمعدل باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استناداً إلى سيناريوهات قائمة على االحتمالية لبنك يقوم ا
الحصول يتمثل العجز النقدي في الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك  التقريبي. الفعلي

عة على أنها حاصل ضرب من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باالعتبار احتساب خسائر االئتمان المتوق ٩يأخذ المعيار رقم عليها. 
حجم النسبي االعتبار المع األخذ بعين عند التعثر. قام البنك بوضع منهجيات ونماذج  والتعرضالتعثر  احتمالية التعثر والخسارة المحتملة عند

  .هاديتعق ودرجة للمحافظ ونوعيتها
  

ً وغيرها من البيانات اإلحصائية وتخضع للتعديل لتوضيح المعلومات  تستند هذه المعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخليا
  االستشرافية.

  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٢٦

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥

  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥
 
  انخفاض قيمة الموجودات المالية (تابع)   ٩-٣-٥

  
  قياس خسائر االئتمان المتوقعة (تابع) 

  
  فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية:

  
  نية معينة. تتمثل في تقدير احتمالية على مدى فترة زم –احتمالية التعثر 
  يتمثل في تقدير التعرض للتعثر في تاريخ مستقبلي مع الوضع بعين االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد  –التعرض عند التعثر

 تاريخ التقرير.
  ند التعثر إلى يتمثل في تقدير الخسارة المترتبة على حدوث حالة تعثر في وقت معين. يستند التعرض ع –الخسارة المحتملة عند التعثر

رض يتوقع الحصول عليها، بما في ذلك التدفقات النقدية من والتدفقات النقدية التي كان المقالفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 
  عند التعثر.  مصادرة الضمان. يتم عادةً التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض

  
  االستشرافية والسيناريوهات المتعددةالعوامل االقتصادية العامة والمعلومات 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تقدير عادل ومرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتمالية من خالل تقييم نطاق  ٩يتطلب المعيار رقم 

  النتائج المحتملة الذي يتضمن التنبؤات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية. 
  

يرتبط كل ، سيناريو إيجابي، سيناريو سلبي). سيناريو أساسيسيناريوهات ( ةثالثير خسائر االئتمان المتوقعة، يضع البنك باعتباره عند تقد
ملية سيناريو من هذه السيناريوهات بالدرجات المختلفة الحتمالية التعثر والتعرض عند التعثر والخسارة المحتملة عند التعثر. تتضمن أيضاً ع

باإلضافة إلى قيمة الضمان أو المبلغ الذي  سداد القروض ةالسيناريوهات المتعددة احتمالية تحصيل القروض المتعثرة، بما في ذلك احتماليتقييم 
   سوف يتم الحصول عليه مقابل بيع األصل. 

  
  تصادية مثل:  يعتمد البنك في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة على معلومات استشرافية واسعة النطاق كمدخالت اق

  
 متوسط أسعار النفط 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة لألنشطة غير النفطية ل المؤشر االقتصادي المركب 
  المؤشر االقتصادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
  أسعار العقارات في دبي وأبوظبي 
  إشغال الغرف الفندقية في دبي  
  

تحديد ما إذا كان هناك زيادة و ضمن عملية قياس خسائر االئتمان المتوقعة المعلومات االستشرافيةالعوامل االقتصادية العامة و إدراجيجب 
قياس خسائر االئتمان المتوقعة في كل فترة تقرير معلومات مناسبة  يجب أن توضح عملية. االئتمانجوهرية في مخاطر االئتمان منذ تقديم 

بالظروف االقتصادية المستقبلية. إن المدخالت  السابقة والظروف الحالية والتنبؤات المتعلقةومدعمة بأدلة في تاريخ التقرير حول األحداث 
. لبيان تلك السمات، يتم والنماذج المستخدمة الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة قد ال ترصد دائماً جميع سمات السوق في تاريخ البيانات المالية

  باعتبارها تعديالت مؤقتة عندما تكون تلك الفروقات مادية بصورة جوهرية. ت أو تسوياأحياناً إجراء تعديالت نوعية 
  

 تقييم 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 
بداية نشأة األصل المالي، يقوم البنك بمقارنة بمخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألصل المالي في تاريخ بصورة جوهرية منذ 

 التقرير بمخاطر التعثر عند بداية نشأة األصل المالي باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات إدارة المخاطر
ً من  قبل البنك. سوف يتم تقييم التغير في مخاطر االئتمان في تاريخ كل تقرير وذلك لكل أصل يعتبر هام بصورة منفردة وعلى المتبعة حاليا

  مستوى القطاعات بالنسبة لحاالت التعرض الفردي.
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٢٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٥

  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥
 
  انخفاض قيمة الموجودات المالية (تابع)   ٩-٣-٥

  
  (تابع) تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

  
  عندما: ٢إلى المرحلة  ١مجموعة الموجودات من المرحلة  تحويليتم 

  
  فيما يتعلق باالعتراف المبدئي؛  الحد الموضوع من البنك درجة تتجاوزتتغير احتمالية التعثر إلى 
  يوماً؛ و  ٣٠تكون األداة متأخرة السداد ألكثر من 
   .تُعتبر مخاطر االئتمان المرتبطة باألداة مرتفعة استناداً إلى المعايير النوعية الموضوعة من قبل البنك 
  

  البنك.  طبقاً لسياسة محددةفترة على مدى  معايير الموضوعةتفي بالحتى  في نفس المرحلة ١من المرحلة  ٢تبقى األدوات المحولة إلى المرحلة 
  

على ما إذا كانت الموجودات المالية قد تعرضت النخفاض في التصنيف االئتماني في  ٣إلى المرحلة  ٢ترتكز عملية التحويل من المرحلة 
عايير الدولية إلعداد التقارير المالية بما يتوافق مع المعيار من الم ٩تاريخ التقرير. يبقى تحديد االنخفاض االئتماني دون تغيير بموجب المعيار 

  . ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
  

  الحكم االئتماني القائم على الخبرة 
  

مل تتطلب منهجية البنك فيما يتعلق بتكوين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة أن يقوم البنك باستخدام حكمه االئتماني القائم على الخبرة ليش
  ر المقدر للعوامل التي لم يتم رصدها في نتائج نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في جميع فترات التقارير.   التأثي

  
يجب  أثناء قياس خسائر االئتمان المتوقعة، يتعين على البنك أن يضع باعتباره أقصى فترة تعاقدية يتعرض خاللها البنك لمخاطر االئتمان. كما

  الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة المتوقعة، بما في ذلك خيارات الدفع مقدماً وخيارات التمديد والتجديد. األخذ بعين االعتبار جميع
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩ال يزال تعريف التعثر الذي يتبعه البنك لتقييم االنخفاض في القيمة متطابق مع توجيهات المعيار رقم 
  لى االفتراضات كما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية. إن السياسة المتعلقة بشطب معامالت التمويل ظلت دون تغيير.المالية، دون اللجوء إ

  
  العمر المتوقع 

  
ن عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة، يأخذ البنك باعتباره أقصى فترة تعاقدية يتعرض خاللها البنك لمخاطر االئتمان. كما يجب األخذ بعي

  ر جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة المتوقعة، بما في ذلك خيارات الدفع مقدماً وخيارات التمديد والتجديد. االعتبا
  

  تعريف التعثر 
  

  يعتبر البنك أن األصل المالي متعثر السداد عندما: 
  

 نية بالكامل تجاه البنك دون لجوء البنك التخاذ أن يفي المقترض بالتزاماته االئتما ، ألسباب مالية أو غير مالية،يكون من غير المحتمل
 إجراءات مثل مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أو 

  يوماَ.  ٩٠ عن لمدة تزيديعجز المقترض عن الوفاء بأي من التزاماته االئتمانية المادية تجاه البنك 
 تالية:عند تقييم ما إذا كان المقترض تعثر عن السداد، يأخذ البنك باالعتبار المؤشرات ال 

 لتعهد؛ادي بامال اإلخاللمثل  –نوعية مؤشرات  )١(
 ؛ وكوتجاه البن العميل / مجموعة العميلمن قبل نفس التزام آخر  سدادعدم  وأمثل التأخر عن السداد  –كمية مؤشرات  )٢(
 تم الحصول عليها من مصادر خارجية.يداخلياً والتي  المعدة البياناتبناًء على  )٣(

 
تقييم ما إذا كان هناك أداة مالية في حالة تعثر عن السداد وأهميتها قد تتغير بمرور الوقت لتعكس التغيرات في  إن المدخالت المستخدمة في

  الظروف.
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 ٢٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥

  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥
 
  انخفاض قيمة الموجودات المالية (تابع)   ٩-٣-٥

  
  تسهيالت التمويل المعاد التفاوض بشأنها

  
 ً ً بتقديم تنازالت أو إجراء تعديالت على الشروط األصلية للتمويل نظراً لألزمات المالية التي يواجهها المقترض عوضا  عن يقوم البنك أحيانا

يل الضمان. يعتبر البنك أن هذا التمويل متعثر السداد عندما يتم تقديم هذه التنازالت أو الضمان أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحص ةمصادر
ضع إجراء تلك التعديالت نتيجة األزمات المالية الحالية أو المتوقعة للمقترض والتي ما كان البنك ليوافق عليها في حال كان المقترض في و

تعرض العميل لظروف تجعله غير قادر على الوفاء  أو ة على عدم الوفاء بالتعهداتمالي مالي جيد. تشتمل المؤشرات على وجود أزمات
. قد ينطوي التعثر على تمديد اتفاقيات السداد واالتفاق على شروط تمويل جديدة. فور إعادة التفاوض على الشروط، يتم بالتزاماته التعاقدية

ً لسياسة البنك، تتم متابعة الفعلي ا الربحقياس أي انخفاض في القيمة باستخدام معدل  ألصلي الذي تم احتسابه قبل تعديل شروط التمويل. طبقا
على أساس كل تمويل  ٣والمرحلة  ٢التصنيف بين المرحلة  تحديدالتمويل المتعثر للتأكد من استمرار سداد الدفعات المستحقة في المستقبل. يتم 

ة بالتمويل، يتم اإلفصاح عنها ومعاملتها كأصل تعرض النخفاض في القيمة ضمن على حدة. إذا أظهرت هذه اإلجراءات وجود خسارة متعلق
  لحين تحصيله أو شطبه.  ٣المرحلة 

  
خاطر إذا تم إعادة التفاوض بشأن التمويل أو تعديله دون إيقاف االعتراف به، يقوم البنك بإعادة تقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في م

متعثر، يظل ضمن  كتمويلفور تصنيف األصل . ٣ك بعين االعتبار مدى ضرورة تصنيف الموجودات ضمن المرحلة االئتمان. كما يضع البن
، يتعين على العميل الوفاء خارج فئة التمويل المتعثر التمويلمن أجل إعادة تصنيف شهر على األقل.  ١٢هذه الفئة لفترة اختبار ممتدة حتى 

  جميع المعايير التالية: ب
  
  ؛ منتظمة السدادالمقدمة للعميل تكون جميع التسهيالت يجب أن 
 و؛ منتظم السداد الذي تم فيه اعتبار التمويل تاريخالاعتباراً من مدتها سنة واحدة  التي تبلغ ختباراالفترة  ُمضي 
 ؛ و االختبار خالل فترةبصورة منتظمة  أو الفائدة المبلغ األصليمن  ذات قيمة منخفضة سداد أكثر من دفعة 

  
  ٢٠١٨يناير  ١سياسة انخفاض القيمة المطبقة قبل 

  
يتم تقييم الموجودات المالية (بما في ذلك الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واالستثمارات في الصكوك اإلسالمية واألرصدة 

) التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة للتحقق من المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية واألرصدة لدى البنوك المركزية والموجودات األخرى
يمة تعرضها النخفاض في القيمة في نهاية كل فتـرة تقرير. تعتبر الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفـأة أنها تعرضت النخفاض في الق

ات المالية، على تأثر التدفقات النقدية المستقبلية عندما يكون هناك دليل موضوعي، نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي بالموجود
  المقدرة لألصل.

  
  تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض القيمة، على سبيل المثال وليس الحصر: 

  
  أزمة مالية حادة للُمصدر أو الطرف المقابل؛  
  اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في سداد الربح أو المبالغ األصلية؛ 
 صبح من المرجح أن العميل سيشهر إفالسه أو سيقدم على إعادة الهيكلة المالية، أوأن ي 
 .عدم وجود سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب صعوبات مالية 
  

قدرة والتي تتمثل قيمة خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الم
  تعكس قيمة الضمانات، ويتم احتسابها باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي لألًصل. 

  
الموجودات يتم مباشرةً تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بما يعادل خسائر انخفاض القيمة، باستثناء 

حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية باستخدام حساب مخصص انخفاض القيمة. عندما ال يمكن تحصيل  التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، يتم شطبها مقابل حساب مخصص انخفاض القيمة. ويتم خصم المبالغ المستردة من المستحقات 

لقيمة. ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب مخصص انخفاض التي تم شطبها في وقت سابق من حساب مخصص انخفاض ا
  القيمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٢٩

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥

  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥
 
  انخفاض قيمة الموجودات المالية (تابع)   ٩-٣-٥

  
  (تابع)  ٢٠١٨يناير  ١سياسة انخفاض القيمة المطبقة قبل 

  
إذا انخفض مبلغ خسائر انخفاض القيمة في فتـرة الحقة وأمكن ربط هذا االنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالنخفاض في 

ً من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المع ترف بها سابقا
 الدفترية لألصل في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة عن التكلفة المطفأة إذا لم يكن قد تم االعتراف باالنخفاض في القيمة.

  
ً أو كلياً، عندما ال يكون هناك يتم عادةً شطب الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالم ية (ومخصص االنخفاض ذو الصلة)، سـواء جزئيـا

تالم احتمال واقعي الستـرداد المبلغ األصلي وكذلك، بالنسبـة للموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية المضمونة، عندما يكون قد تم اس
  العائدات من تحصيل الضمان.

 
  ض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:تقوم المجموعة بتقييم انخفا

  
  الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسـالمية التي يتم تقييمها بصورة فردية

  
كل رئيسي في موجودات مؤسسات وموجودات تجارية تتمثل الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي يتم تقييمها بصورة فردية بش

 والتي يتم تقييمها بصورة فردية للتحقق مما إذا كان هناك أي دليل موضوعي يشير إلى تعرض الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
النخفاض في القيمة حالما يكون هناك النخفاض في القيمة. يتم تصنيف الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية كموجودات تعرضت 

  شكوك في قدرة العميل على الوفاء بالتـزامات السداد وتنشأ تلك الشكوك بصورة عامة عندما:
  
 ال يتم سـداد المبلغ األصلي أو الربح المستحق وفقاً للشروط التعاقدية؛ و 
  المحتمل أن تغطي القيمة المتوقع تحقيقها من استبعاد عندما يكون هناك تدهور حاد في الوضع المالي للعميل وعندما ال يكون من

  الضمانات، إن وجدت، القيمة الدفترية الحالية للموجودات االستثمارية والتمويليـة اإلسـالمية.
 

نقدية المستقبلية يتم قياس الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي تعرضت النخفاض في القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفقات ال
، بناًء على القيمة السوقية عملي كبديلالمتوقعة المحتسبة على أساس معدل الربح الفعلي األصلي لألصل التمويلي واالستثماري اإلسالمي أو، 

سالمي يخضع الملحوظة لألصل التمويلي واالستثماري اإلسالمي أو القيمة العادلة للضمانات، إذا كان األصل التمويلي واالستثماري اإل
لضمان. يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل التمويلي واالستثماري اإلسالمي والقيمة الحالية 

  المنخفضة.
  

  الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية ألفراد ذوي سمات مشتركة وال تكون هامة بصورة فردية 
 

ص انخفاض القيمة الجماعي ليشمل انخفاض قيمة مجموعة محددة من الموجودات عندما يكون هناك نقص يمكن قياسه في يتم احتساب مخص
  التدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة من خالل تطبيق منهج يخصص معدالت خسارة تزيد تدريجياً بما يتوافق مع تاريخ القسط المتأخر.

  
 ات الماليةاالعتراف بالموجود إيقاف ١٠-٣-٥

  
نقدية من األصل أو عندما يتم تحويل في الحصول على تدفقات  عندما تنتهي الحقوق التعاقدية باألصل المالياالعتراف  تقوم المجموعة بإيقاف
مخاطر كافة بتحـويل أو االحتفاظ ب المجموعةقم أخرى. إذا لم ت منشأةإلى  األصل بصورة فعليةملكية  وامتيازاتمخاطر األصل المالي وكافة 

في األصل  التي تحتفظ بها باالعتراف بحصتها تقوم المجموعةفي السيـطرة على األصل المحول،  تواستمربصورة فعلية لملكية وامتيازات ا
ألصل المالي املكية  مخاطر وامتيازات ت المجموعة بصورة فعلية بكافةدفعها. إذا احتفظالمرتبط بالمبالغ التي قد تلتزم ب االلتزامضافة إلى باإل

  للعائدات المستـلمة. الخاضع لضمان بالتمويل اإلسالميكما تعترف في االعتـراف باألصل المالي المجموعة ستمر ت، المحول
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٣٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥
  
 (تابع)  بالموجودات المالية إيقاف االعتراف ١٠-٣-٥
  

المبلغ  عند إيقاف االعتراف باألصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفـأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وقيمة إجمالي
  المقبوض ومستحق القبض في بيـان األرباح أو الخسائر الموحد.

  
ي يتم تصنيفه بالقيـمة العادلة من خالل اإليرادات الشـاملة األخرى، ال تتم إعادة تصنيـف األرباح أو عند إيقاف االعتراف باألصل المالي الذ

يتم تحويله الخسائر الكلية المتراكمة سابقاً في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات في حقوق الملكية إلى بيـان األرباح أو الخسائر الموحد، ولكن 
  حقوق الملكيـة. إلى األرباح المحتجزة ضمن

  
 غير المسحوبة التمويلالضمانات المالية واالعتمادات المستندية والتزامات  ١١-٣-٥

  
في سياق أعماله االعتيادية. يتم مبدئياً االعتراف بالضمانات المالية في  تمويليقوم البنك بإصدار ضمانات مالية واعتمادات مستندية والتزامات 

ً لالعتراف المبدئي، يتم قياس التزام البنك بموجب كل ضمان بالمبلغ البيانات المالية بالقيمة ال عادلة، التي تعادل األقساط المستلمة. الحقا
  المعترف به مبدئياً ناقصاً اإلطفاء المتراكم في بيان الدخل أو مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، أيهما أكبر. 

  
  ن صافي إيرادات الرسوم والعموالت على أساس القسط الثابت على مدى مدة الضمان. يتم االعتراف باألقساط المستلمة في بيان الدخل ضم

  
غير المسحوبة واالعتمادات المستندية في التزامات يلتزم بموجبها البنك، على مدى فترة االلتزام، بتقديم تمويل إلى  التمويلتتمثل التزامات 

  ضمن نطاق متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة. محددة سلفاً. تقع هذه العقود العميل بناء على شروط 
  
 المقاصة  ٤-٥

  
ق تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد، وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة ح

ة على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية تسويال رغبة فيبمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها  واجب النفاذ قانوني
  المطلوبات بصورة متزامنة.

  
ن ذلك، أو فيما يتعلق باألرباح والخسائر الناتجة ع المحاسبيةمعايير اليتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ عندما تجيز 

 موعة.مجموعة من المعامالت المماثلة مثل نشاط التداول في المج
  
الحق في مقاصة الموجودات والمطلوبات  ا، والتي تمـنحهالتسوية الرئيسيةات يطرفاً في عدد من الترتيبات، بما في ذلك اتفاق المجموعةعتبر ت

ت وبالتالي يتم عرض الموجودا بصورة متزامنةأو  على أساس صافي المبلغتسوية المبالغ الرغبة في  االمالية ولكن عندما ال يكون لديه
  .المبلغ والمطلوبات المعنية على أساس إجمالي

  
  الملكية  حقوق المطلوبات المالية وأدواتتصنيف   ٥-٥
  

وتعريف  االتفاق التعاقديإما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لجوهـر  المجموعة هاالملكية التي تصدرحقوق و يتم تصنيف أدوات الدين
  ملكية.الحقوق المطلوبات المالية وأدوات 

  
  الملكية حقوق أدوات  ٦-٥

  
 يتم االعترافبعد اقتطاع كافة المطلوبات المترتبة عليها.  وجود حصص متبقية في موجودات أي منشأةأي عقد يثبت  فيالملكية  حق أداة تتمثل

  .باشرةالم اإلصدار تكاليف خصمبقيمة صافي المبالغ المحّصلة بعد  المجموعةصدرهـا حقوق الملكية التي ت أدواتب
  

(أسهم الخزينة) وتُخصم عن طريق أي من شركاتها التابعة  التي استحوذت عليها بنفسها أو بالبنكالملكية الخاصة  حقوق يتم االعتراف بأدوات
إلغاء أدوات  الموحد من شراء أو بيع أو إصـدار أو األرباح أ الخسائرخسائر في بيان  أية أرباح أوب ال يتم االعترافمباشرة في حقوق الملكية. 

  .بالبنكحقوق الملكية الخاصة 
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٣١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥
  
  (تابع)  أدوات حقوق الملكية  ٦-٥
  

قبل حاملي الصكوك ويستحقون توزيعات أرباح غير تتمثل الصكوك من الشق األول في صكوك مضاربة دائمة وغير قابلة لالسترداد من 
متراكمة بناًء على موافقة مجلس اإلدارة. وطبقاً لذلك، يتم عرض الصكوك من الشق األول كأحد مكونات أدوات حقوق الملكية المصدرة من 

  قبل المجموعة في حقوق الملكيـة.
  

أرباح الصكوك من الشق األول كمطلوبات وتُخصم من حقوق الملكية عندما يتم يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من األسهم العادية وتوزيعات 
ا بعد الموافقة عليها من قبل مساهمي المجموعة ومجلس اإلدارة على الترتيب. ويتم اإلفصـاح عن توزيعات األرباح للسنة التي تم الموافقة عليه

  تاريخ التقرير كحدث غير معدل بعد تاريخ التقرير.
  
  لوبات الماليةالمط  ٧-٥

  
  الخسائر.يتم قياس كافة المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح و

  
د تطبيق طريقة على الرغم من ذلك، فإن المطلوبات المالية التي تنشأ عندما يكون تحويل أصل مالي غير مؤهل إليقاف االعتراف أو عن

 االرتباط المستمر، والضمانات المالية المصدرة من قبل المجموعة، وااللتزامات المصدرة من قبل المجموعة لتقديم تسهيالت بمعدل ربح أقل
  من سعر السوق يتم قياسها وفقا للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناه.

  
 اً بالتكلفة المطفأةالحق التي يتم قياسهاالمطلوبات المالية   ١-٧-٥

  
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالتكلفة المطفأة  وغير مصنفةلمتاجرة بغرض ا بها التي ال يتم االحتفاظيتم قياس المطلوبات المالية 

ً نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. يتم تحديد القيم الدفترية للمطلوبات المالية التي يتم قياسها  في  معدل بالتكلفة المطفأة على أساس طريقة الحقا
  الربح الفعلي. 

  
من األرباح على المالي وتوزيع حصة المودعيـن  لاللتزاماحتساب التكلفة المطفأة  بهاالطريقة التي يتم  فيالربح الفعلي  معدل طريقة تتمثل
يمة الحالية للمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك يتمثل معدل الربح الفعلي في المعدل المستخدم الحتساب الق. ذات الصلة الفترة

تراضي كافة الرسـوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي وتكاليف المعامالت) على مدى العمر االف
  صافي القيمة الدفتريـة عند االعتـراف المبـدئي. تحديدلالمقدر لاللتزام المالي أو، إن كان مناسبـاً، على مدى فتـرة أقصر 

  
 ى البـنوك والمؤسسات المالية وودائع العمالء وأدوات الصكوكإل التي يتم قياسها بالتكلفة المطفـأة على المستحقالمطلوبات المالية  تشتمل

  .األخرى الذمم الدائنة والمطلوباتوبعض 
  
  جنبيـةأرباح وخسـائر صرف العمالت األ  ٢-٧-٥

  
ـائر صرف اح وخسكل فتـرة تقرير، فيتم تحديد أرب بالتكلفة المطفـأة في نهاية والتي يتم قياسهابالنسبـة للمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية 

  الموحد. األرباح أو الخسائرعلى التكلفة المطفأة لألدوات ويتم االعتراف بها في بيـان  العمالت األجنبية بناءً 
 

في نهاية فتـرة  ويتم تحويلها وفقاً لسعر الصرف الفوريبعملة أجنبية بتلك العملة األجنبيـة المقومة لمطلوبات المالية لالقيمة العادلة  ديتم تحدي
  تقرير.ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٣٢

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥
  
  (تابع)  المطلوبات المالية  ٧-٥
  
  الضمان المالي  ٣-٧-٥

  
طرف  عجزالضمان عن أي خسارة يتكبدها من جراء  حاملمن المصدر بسداد دفعات محددة لتعويض  /التزامتعهد فيالضمان المالي  يتمثل
  التعاقدية.  شروطلعند استحقاقها وفقاً ل بالتزاماتهالوفاء  عن محدد

  
بقيمتها العادلة، كما تقاس الحقاً، إذا لم يتم تحديدها كأداة مالية بالقيمة العادلة من  المصدرة من قبل المجموعة ةالمالي اتضمانال يتم مبدئياً قياس

  :رباح والخسائر، بالقيمة األعلى ألي منخالل األ
  
 المحتملة والموجودات  االلتزامات ،اتـ، المخصص٣٧م ــار المحاسبي الدولي رقـالي، طبقا للمعيقيمة االلتزام بموجب الضمان الم

 ؛ والمحتملة
  ًالمتراكم، اإلطفاء إن أمكن، مخصوماً منهاالقيمة المعترف بها مبدئيا  ً   .باإليراداتلسياسات االعتراف  المعترف به طبقا
  

  االعتراف بالمطلوبات المالية  إيقاف  ٤-٧-٥
  

. انتهاء صالحيتهاأو  عندما يتم إلغـاؤهاأو  المجموعةالتزامات  تتم تسوية عندما وذلك فقط بالمطلوبات المالية تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف
الدفع، بما في ذلك  مستحقالمدفوع أو  والمبلغبها  االعتراف إيقافبالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم  االعترافيتم 

  الموحد. األرباح أو الخسائرفي بيان  ،الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المفترضة
  
 اإلسالمية المشتقة األدوات المالية   ٨-٥

  
قد ال تتطلب أو  مبدئي محدود استثمارتتطلب العتبارات متغيرة وتتغير قيمتها تبعاً  التي ماليةاألداة ال فياإلسالمية المشتقة المالية  األداة تتمثل

مخاطر ل ية إسالمية مشتقة إلدارة التعرضمعامالت متنوعة ألدوات مال المجموعةبـرم مستقبلي. تويتم سدادها في تاريخ  مبدئي أي استثمار
 إسالمية وترتيبات خياراتلبيع/ شراء عمالت (وعد من طرف واحد  تعهدات أحاديةف العمالت األجنبية وتتضمن صرأسعار الربح و معدالت

  .لمعدالت الربح
  

يتم بالقيمة العادلة. الحقاً تاريخ العقد ويتم إعادة قياسها مة العادلة كما في اإلسالمية مبدئياً بالتكلفة التي تمثل القيالمشتقة يتم قياس األدوات المالية 
أو كمطلوبات عندما تكون عادلة موجبة ضمن الموجودات القيم ال عندما تكون بقيمها العادلة كموجودات اإلسالمية كافة األدوات المشتقة تسجيل

تم مقاصة موجودات ومطلوبات المشتقات اإلسالمية الناشئة عن معامالت مختلفة إذا كانت المعامالت مع الطرف المقابل . تسالبة دلةقيمها العا
  .ي المبلغ، ويعتزم الطرفان تسوية التدفقات النقدية على أساس صافالمقاصة إلجراء وعندما يوجد حق قانونينفسه، 

  
ألداة  حاً. عندما ال يكون هناك سوق نشطاإلسالمية من األسعار المدرجة في األسواق النشطة حيثما يكون متا العادلة للمشتقات يتم تحديد القيم

  .المناسبة التقييمنماذج التسعير أو  باستخدامإسالمية القيمة العادلة من أسعار لمكونات مشتقات  تشتق، ما
 

ا إذا كانت المشتقات اإلسالمية محتفظ بها للمتاجرة أو تم تصنيفها كأدوات تحوط، تعتمد طريقة االعتراف بأرباح وخسائر القيمة العادلة على م
طبيعة المخاطر التي يتم التحوط منها. يتم االعتراف بكافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة  للتحوط فتعتمد علىوإذا 

 األرباح أو الخسائر الموحد. للمشتقات اإلسالمية المحتفظ بها للمتاجرة في بيان
  
 )"التعهدات"عمالت ( لشراء/ بيع تعهدات أحادية  ٩-٥

    
 باستخدام بالسوق التعهد الناتجة عن ربط المحققة غير أو الخسائر األرباحتعادل للتعهد  العادلة القيمة العادلة. إن بالقيمة التعهدات يتم بيان
 يتم إدراجبينما  األخرى الموجودات ضمن محققة) غير (أرباح الموجبة السوقية القيمة ذات اتالتعهد يتم إدراج السوق. في السائدة األسعار

  بيان المركز المالي الموحد. في األخرى المطلوبات ضمن محققة) غير (خسائر السالبة القيمة السوقية ذات التعهدات
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 ٣٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨مبر ديس ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥
  
  وما يعادله النقد  ١٠-٥

  
والبنود  ائع واألرصدة المستحقة من البنوكوالود ة غير مقيدة لدى البنوك المركزيةفي الصندوق وأرصدالمتوفر يتضمن النقد وما يعادله النقد 

 لمعرضة، وااالستحواذأقل من ثالثة أشهر من تاريخ  خالللة التي تستحق التحصيل من أو المحولة إلى بنوك أخرى والموجودات السائ قيد
قصيرة األجل. يتم تسجيل النقد وما يعادله  ادارة التزاماتهإل المجموعة تستخدمهاالعادلة، والتي  نتيجة التغير في قيمتهالمخاطر غير هامة 

 بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.
  

  مشتركة  ات في شركات زميلة وائتالفات استثمار  ١١-٥
  

التأثير الهام في القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات  ويتمثل عليها.هام يكون للمجموعة تأثير المنشأة التي  فيالشركة الزميلة  تتمثل
 أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.  المتعلقة بالسياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها ولكن هذا التأثير ال يعتبر سيطرة

  
صافي موجودات الترتيب  فيترتيب حقوق المشتركة على التي تسيطر بصورة ألطراف يمنح امشترك  ترتيب فيالمشترك  يتمثل االئتالف

تطلب ذلك عندما ت، ويحدث ديةعلى الترتيب وفقاً لما تم االتفاق عليه بصورة تعاقلسيطرة االشتراك في ا فيالسيطرة المشتركة  تتمثلالمشترك. 
  لسيطرة.في ا المشتركةذات الصلة موافقة جماعية من قبل األطراف  األنشطةالقرارات بشأن 

  
عند االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك، فإن أي زيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة من صافي القيمة 

وبات القابلة للتحديد والمطلوبات المحتملة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة المعترف بها في تاريخ االستحواذ، العادلة للموجودات والمطل
يتم االعتراف بها كشهرة تجارية ويتم إدراجها في القيمة الدفترية لالستثمار. إن أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة 

لقابلة للتحديد والمطلوبات المحتملة عن تكلفة االستحواذ، بعد إعادة التقييم، فيتم االعتراف بها مباشرة في بيان األرباح للموجودات والمطلوبات ا
  أو الخسائر الموحد في الفترة التي تم فيها االستحواذ على االستثمار.

  
 المحاسبةالمالية الموحدة باستخدام طريقة  البياناتهذه  يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة ضمن

بيان المركز وفقاً لحقوق الملكية. وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف مبدئياً باالستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة في 
عة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها فيما بعد لالعتراف بحصة المجمو

  واالئتالفات المشتركة. 
  

خسائر الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة عن حصتها في هذه الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة  فيعندما تزيد حصة المجموعة 
وهرها، تشكل جزءاً من صافي استثمار المجموعة في الشركات الزميلة واالئتالفات (التي تتضمن أي حصص طويلة األجل، والتي في ج

المشتركة)، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها في الخسـائر الالحقة. يتم االعتراف بالخسـائر اإلضافية فقط إلى مدى تكبد المجموعة 
  .ةالزميلة واالئتالف المشترك الشركاتعن  بالنيابةالتـزامات قانونية أو ضمنية أو قيامها بسداد دفعات 

  
لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةيتم تطبيق متطلبات 

عرض كامل القيمة الدفتـرية لالستثمار (بما في فيما يتعلق باستثمار المجموعة في الشركة الزميلة واالئتالف المشتركة. وعند الضـرورة، يتم 
قصاً تكاليـف ذلك الشـهرة) الختـبار انخفاض القيمة كأصـل منفرد من خالل مـقارنة قيمته القابلة لالسترداد (القيمة المستـخدمة والقيمة العادلة نا

بها جزءاً من القيمة الدفتـرية لالستثمار. ويتم االعتراف بأي البيع، أيهما أعلى) مع قيمته الدفتـرية، وتشكل خسائر انخـفاض القيمة المعترف 
 عكس لخسائر انخفاض القيمة إلى المدى الذي تزيـد فيه الحقاً قيمة االستثمار القابلة لالسترداد.

  
عندما ة أو ائتالف مشترك. تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي لم يعد فيه االستثمار يمثل شركة زميل

 المجموعةقوم الحصة المحتفظ بها عبارة عن أصل مالي، تمشترك سابق وكانت تلك  ائتالففي أي شركة زميلة أو  المجموعة بحصتها تحتفظ
. عند االعتراف المبدئي حصةالالمحتـفظ بها بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ، على أن تعتبر القيمة العادلة هي القيمة العادلة لتلك  الحصةبقياس 
 حصةوالقيمة العادلة ألي  حقوق الملكيةاستخدام طريقة  إيقافالمشترك في تاريخ  االئتالفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو إن الف

تحديد األرباح أو  عندك المشتر االئتالففي الشركة الزميلة أو  جزء من الحصصأية متحصالت ناتجة عن استبعاد ويتم إدراج محتفـظ بها 
  المشترك.  االئتالفاستبعاد الشركة الزميلة أو  منالخسائر 
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 ٣٤

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥
  
   االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)   ١١-٥
  

تستمر المجموعة في استخدام طريقة حقوق الملكية عندما يصبح االستثمار في شركة زميلة استثماراً في ائتالف مشترك أو عندما يصبح 
   ال تتم إعادة قياس القيمة العادلة عقب هذه التغيرات في حصص الملكية.االستثمار في ائتالف مشترك استثماراً في شركة زميلة. 

  
ي من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة وينتج عن ذلك االستبعاد فقدان المجموعة لتأثيرها الهام على تلك الشركات الزميلة عند استبـعاد أ

ادلة عند واالئتالفات المشتركة، يتم قياس أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة في ذلك التـاريخ، ويتم اعتبار القيمة العادلة أنها قيمته الع
رق بين القيمة الدفترية السـابقة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة المنسوبة إلى الحصة الف عتـراف المبـدئي به كأصل مالي. يتم إدراجاال

وة على المحتفظ بها وبين قيمتها العادلة في تحديـد األرباح أو الخسـائر الناتجة من استبعاد تلك الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة. عال
ً في اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بهذه الشركات الزميلة واالئت الفات ذلك، تقوم المجموعة باحتساب كافة المبالغ المعترف بها سابقا

و المطلوبات المشتركة على نفس األسـاس المطلوب إذا ما كانت الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أ
كات ذات الصـلة. وعليه، إذا تمت إعـادة تصنيف أية أرباح أو خسائر تم االعتراف بها سابقاً في اإليرادات الشاملة األخرى من قبل هذه الشر

إعادة تصنيف الزميلة واالئتالفات المشتركة إلى األرباح أو الخسـائر عند استبـعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة، تقوم المجموعة ب
الشـركات  األرباح أو الخسـائر من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسـائر (كـتـعديل بناًء على إعادة تصنيف) عندما تفقد التأثير الهام على تلك

  الزميـلة واالئتالفات المشتركة.
  

ة، يتم االعتراف باألرباح أو الخسـائر الناتجة عن المجموعة مع شركة زميلة أو ائتالف مشترك تابع للمجموعكيانات عندما تتعامل أي من 
فقط إلى مدى الحصص في الشركة الزميلة أو  للمجموعةالمالية الموحدة  البياناتالمعامالت مع هذه الشركة الزميـلة أو االئتالف المشترك في 

  االئتالف المشترك التي ال تتعلق بالمجموعة. 
  

 العقارات المحتفظ بها للبيـع  ١٢-٥
  

 وأ بالتكلفة بها للبيع المحتفظ العقارات يتم بيان للبيع. بها محتفظ كعقارات البيع لغرض إنشاؤها أو التي تم االستحواذ عليها العقارات تم تصنيفي
ً للعقارات  المقدر البيع سعر في صافي القيمة القابلة للتحقق تمثلت أقل. أيهما ،صافي القيمة القابلة للتحقق مقدرة لإلنجاز ال التكاليف ناقصا

  إلتمام عملية البيع. الالزمةوالتكاليف 
  

مثل األتعاب المهنية وتكاليف األعمال  والمصروفات األخرى ذات الصلةواإلنشاءات  والبنية التحتية تكلفة األراضي على التكاليف تشتمل
  . التنفيذ قيد لالستخدام المزمع لهاالموجودات  لتجهيز الالزمةتم رسملتها عندما تكون األنشطة ندسية المتعلقة بالمشروع، والتي تاله
  

  العقارات االستثمارية     ١٣-٥
  

قيد العقارات االستثمارية في العقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية و/أو لزيادة رأس المال (بما في ذلك العقارات  تتمثل
ً  بالتكلفة ستثماريةالعقارات اال قياس اإلنشاء لهذه األغراض). يتم  المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم احتساب االستهالك ناقصا

  سنة. ٤٠مدى  على الثابت القسط أساس على االستهالك لالستثمار في المباني
  

على أي منافع  المتوقع الحصول وال يكون من نهائية بصورة االستخدام من سحبه عند أو استبعاده عند إيقاف االعتراف بالعقار االستثماري يتم
االستبعاد. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف بالعقار (المحتسبة على أنها الفرق بين صافي  من مستقبلية اقتصادية

  فيها إيقاف االعتراف بالعقار.  المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي يتم
  

 أو المالك إشغال العقار من قبل من خالل انتهاء عليه يُستدل االستخدام في تغير هناك عندما يكون إلى العقارات االستثمارية فقط تتم التحويالت
  اإلنشاء أو التطوير.  أعمال أو االنتهاء من آخر لطرف تشغيلي عقد إيجار بدء
  

 أو المالك من خالل إشغال العقار من قبل عليه يُستدل االستخدام هناك تغير في يكون عندما العقارات االستثمارية فقط من تتتم التحويال بينما
  البيع. بغرض التطوير بدء
  

  القبوالت  ١٤-٥
 

المتـعامل كأصل مالي. ولذلك، فقد  يتم االعتراف بالقبوالت كالتزام مالي في بيان المركز المالي الموحد مع االعتراف بالحق التعاقدي للسداد من
  تم احتساب االلتزامات المتعلقة بالقبوالت كموجودات مالية ومطلوبات مالية.



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٣٥

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥
  
 الممتلكات والمعدات  ١٥-٥

  
القيمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة التـاريخية  انخفاضخسائر ووالمعدات بالتكلفة التاريخية بعـد طرح االستهالك المتراكم  الممتلكات يتم بيان

  حواذ على الموجودات.بشكل مباشر إلى االست المنسوبةالمصروفات 
  

ً حسب ،يتم االعتراف بها كأصل منفصلأو  لألصلالتكاليف الالحقة في القيمة الدفترية إدراج يتم  فقط عندما يكون من وذلك ، ما يكون مالئما
 كافة. يتم تحميل ةموثوق بصورة، ويمكن قياس تكلفة البند إلى المجموعةلمنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند ا المرجح أن تتدفق

  .رة تكبـدهافي فت الموحد األرباح أو الخسائربيان  علىاإلصالحات والصيانة األخرى  مصروفات
  

  أعمارها اإلنتاجية المقّدرة باستخدام طريقة القسط الثابت كما يلي: مدى يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة أو تقييم الموجودات على
  
  ؛ سنة ٢٥ – ١٥مباني 
  ؛ و سنوات ٥ – ٣أثاث ومعدات مكتبية وسيارات  
  سنوات ٥ – ٣تقنية المعلومات .  

  
ويتم نهاية كل سنة، االستهالك في لقيم المتبقية وطريقة وا األعمار اإلنتاجية المقدرة تم مراجعةت لك الحر.راضي التمألاستـهالك  احتساب ال يتم

  .منذ ذلك الحين فصاعداً تغيرات في التقديرات  تأثير أي احتساب
  

منافع اقتصـادية  أي أن تتدفقالمتـوقع  أو عندما ال يكون من هاستبـعادوالمعدات عند  من بنود الممتلكات، اآلالتبند االعتراف بأي  يتم إيقاف
والمعدات  اآلالتوالممتلكات  بنود من بند أو سحب المستمر لألصل. يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد االستخداممستقبلية من 

  الموحد. ح أو الخسائراألربافي بيان االعتراف بها البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم  عائداتالفرق بين على أنها 
  

قصاً يتم تسجيل العقارات أو الموجودات في مرحلة اإلنشاء بغرض اإلنتـاج أو التوريد أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم تحدد بعد بالتـكلفة نا
اء العقارات، بما في ذلك أية خسائر انخفاض القيمة المعترف بها، إن وجدت. تتضمن التكلفة كافة التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشـ

ً للسيـاسة المحاسبية للمجموعة. عندما  تكون التكاليف المتعلقة بالعمالة، وبالنسبـة للموجودات المؤهلة، فتتم رسملة تكاليف التـمويل وفقا
ويتم الممتلكات واآلالت والمعدات الموجـودات جاهزة لالستخدام المزمع لها، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى الفئة المناسبة من 

  اسات المجموعة.احتساب االستهالك وفقاً لسي
  

  انخفاض قيمة الموجودات الملموسة   ١٦-٥
  

تكبد تلك  إذا كان هناك أي مؤشر يدل على ماالملموسة لتحديد  هاموجوداتالقيم الدفترية لمراجعة ب تقوم المجموعة، تقريرفي نهاية كل فتـرة 
خسائر تحديد لللموجودات  القابلة لالستردادفي حال وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة  القيمة.انخفاض  ئر نتيجةالموجودات لخسا
ً ). ت(إن وجدانخفاض القيمة  وحدة للالقابلة لالسترداد بتقدير القيمة  المجموعةقوم ت ،لألصلالقابلة لالسترداد تقدير القيمة  إن لم يكن ممكنا

  قد التي ينتمي إليها األصل. لنالمنتجة ل
  

، يتم من االستخدام. عند تقييم القيمة أو القيمة من االستخدام، أيهما أكبرلقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع ا القابلة لالسترداد فيالقيمة  تتمثل
  ألصل. المتعلقة بالمخاطر قييمات السوق الحالية لت عكسي معدل ربحالمقدرة باستخدام  المستقبلية لتدفقات النقديةل احتساب القيمة الحالية

  
الوحدة القيمة الدفترية لألصل (أو  تخفيض) أقل من قيمته الدفترية، يتم الوحدة المنتجة للنقدالمقدرة لألصل (أو القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة 

  الموحد.األرباح أو الخسائر انخفاض القيمة في بيان  بخسائرالقابلة لالسترداد. يتم االعتراف ) إلى أن تصل إلى قيمته المنتجة للنقد
  
القابلة لالسترداد ) إلى أن تصل للقيمة الوحدة المنتجة للنقدتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو انخفاض القيمة الحقاً، تتم عكس خسارة  إذا

القيمة  بانخفاض قد تم االعتراففيما لو لم يكن التي كان سيتم تحديدها فترية القيمة الد عن القيمة الدفترية المعدلة تزيدال  المعدلة بحيث المقدرة
  الموحد.األرباح أو الخسائر في بيان  التي تم عكسها انخفاض القيمةبخسائر ) في السنوات السابقة. يتم االعتراف الوحدة المنتجة للنقدألصل (ل
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 ٣٦

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تهية في للسنة المن

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٥

  
  المخصصات  ١٧-٥

  
تكون سالمرجح أنها ويكون من  حدث سابق) نتيجة ضمنيالتزام حالي (قانوني أو  المجموعةعلى  يترتبيتم االعتراف بالمخصصات عندما 

  وقة. قيمة االلتزام بصورة موثهذا االلتزام ويمكن تقدير  بتسوية ملزمة
  

في نهاية فتـرة التقرير مع األخذ في االعتبار  الحاليلتسوية االلتزام  للمبلغ المطلوب أفضل تقديرفي القيمة المعترف بها كمخصص  تتمثل
تكون الدفترية  قدرة لتسوية هذا االلتزام، فإن قيمتهباستخدام التدفقات النقدية الم اللتزام. إذا ما تم قياس المخصصالمخاطر والشكوك المحيطة با

  هي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. 
  

بالمبلغ  االعتراف، يتم لتسوية أحد المخصصات من طرف آخرالالزمة  االقتصاديةبعض أو جميع المنافع  استردادعندما يكون من المتوقع 
  .ةموثوق بصورة المستحق مبلغالقياس  أمكن التعويض وإذا استالمأنه سيتم  بصورة معقولةكأصل إذا أصبح من المؤكد  مستحق القبض

  
 يتم اعتبار العقد أنه عقد مثقل بااللتزاماتمخصصات. المثقلة بااللتزامات ويتم قياسها كالمترتبة على العقود االلتزامات الحالية ب يتم االعتراف

الحصول المنافع االقتـصادية المتوقع  عن لتزامات التعاقديةاالب للوفاءالتكاليف التي ال يمكن تجنبها  تزيد فيهعقداً  المجموعةعندما يكون لدى 
  من العقد. عليها

  
  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ١٨-٥

  
ً للقانون  تقوم المجموعة بالمساهمة في مخصص المعاشات والتأمينات الوطنية لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا

  .٢٠٠٠لسنة  ٢االتحادي رقم 
  

  بدولة اإلمارات العربية المتـحدة.لتعويضات نهاية الخدمة لموظفيها غير المواطنين وفقاً لقانون العمل  تقوم المجموعة بتكوين مخصص
  

يرتكز استحقاق الموظف في الحصول على هذه التعويضات على الراتب األخير للموظف ومدة خدمته شريطة أن يكون قد أكمل فترة خدمة 
  قل. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه التعويضات على مدى فترة الخدمة.   واحدة على األ

  
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ١٩-٥

  
ً للمادة  ً للنظام األساس٢٠١٥لسنة  ٢من القانون االتحادي الدولي رقم  ١٦٩طبقا الحصول على للبنك، يحق ألعضاء مجلس اإلدارة  ي، ووفقا

 افي األرباح بعد اقتطاع االستهالك واالحتياطيات.من ص ٪١٠مكافآت بما ال يزيد عن 
  

  الضرائب  ٢٠-٥
  

 في المطبقة المالية للتشريعات وفقًا خارجيةالتابعة ال شركاتلل المترتبة على النتائج التشغيليةللضرائب الحالية والمؤجلة  مخصص تكوين يتم
  ابعة أعمالها.فيها الشركات الت تزاول التي الدول

  
  الحاليةالضرائب   ١-٢٠-٥

  
تستند الضريبة المستحقة الحالية على الربح الخاضع للضريبة للسنة. ويختلف الربح الخاضع للضريبة عن الربح الوارد في بيان الدخل 

الخاضعة للضريبة أو القابلة للخصم في السنوات األخرى والبنود التي ال تخضع للخصم أو  مصروفاتالموحد بسبب بنود الدخل أو ال
  طلقاً.الضريبة م
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 ٣٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)     ٥

  
  الضرائب    ٢٠-٥

  
  المؤجلةالضرائب   ٢-٢٠-٥

  
 واألوعيةات في البيانات المالية الموحدة الدفترية للموجودات والمطلوب المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين القيم المؤجلةالضريبة ب يتم االعتراف

روقات االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة لجميع الف عامةً  للضريبة. ويتم ةالخاضع األرباح احتسابالضريبية المقابلة المستخدمة في 
يحتمل  الذي إلى المدى للخصممؤقتة القابلة بالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات ال عادةً يتم االعتراف المؤقتة الخاضعة للضريبة. 

. ال يتم االعتراف بالموجودات للخصمالمؤقتة القابلة  الفروقات في مقابلها استخداميمكن  في المستقبلخاضعة للضريبة أرباح  فيه توفر
دمج األعمال)  حاالت ف المبدئي (بخالفأو من االعتراالتجارية والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كانت الفروقات المؤقتة تنشأ عن الشهرة 

  و الربح المحاسبي.أ تؤثر على الربح الخاضع للضريبة ال لموجودات والمطلوبات األخرى في معاملةاب
  

زميلة الشركات التابعة وقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باستثمارات في الشركات اللفروقات المؤة المؤجلة ليتم االعتراف بمطلوبات الضريب
 المرجح أال يتم عكسعلى السيطرة على عكس الفرق المؤقت ويكون من  المجموعة قادرةالمشتركة، إال إذا كانت  االئتالفاتالحصص في و

المرتبطة بهذه  للخصمالمؤقتة القابلة  اتعن الفروق الناتجةالمؤجلة  في المستقبل المنظور. ويتم االعتراف بموجودات الضريبةالفرق المؤقت 
الفروقات  بلها استخداممقاالذي يحتمل فيه توفر أرباح خاضعة للضريبة كافية في المستقبل يمكن في حد الإلى  فقطرات والحصص االستثما

 المؤقتة ويكون من المتوقع أن يتم عكسها في المستقبل المنظور.
  

 أرباحال يحتمل فيه توفر  الذي المدى إلى تخفيضهاويتم  فتـرة تقرير كل في نهاية المؤجلة ضريبةال لموجودات القيمة الدفترية تتم مراجعة
  .منه أو جزء األصل كامل استرداد تتيح كافية للضريبة خاضعة

  
   الزكاة     ٢١-٥

  
  الشرعية. والرقابة الفتوى رأي هيئة بما يتوافق معلمساهمين بناًء على "طريقة صافي األموال المستثمرة" ا زكاة يتم احتساب

  
  اهمين على النحـو التالي:لمسا زكاةيتم احتساب 

  
 احتساب الزكاة من قبل البنك بالنيـابة عن المساهمين  ١-٢١-٥

 
بناًء على  التابعة للبـنك الشرعية والرقابة الفتوى هيئة قبل من اعتمادها ويتم ،للبـنك األساسي والنظام التأسيس لعقد وفقًا الزكاة يتم احتساب

  :ةالتالي األسس
  
 األرباح و و"االحتياطي العام" "االحتياطي القانوني"على تحقة الدفع من قبل البنك نيابة عن المساهمين الزكاة مس يتم احتساب"

 ؛ نهاية الخدمة للموظفين" تعويضات" و "مخصص المحتجزة
  نك ام البالمساهمين، في حال قيعلى المستحقة  زكاةالمع بشكل مباشر  مدفوعة من قبل الشركات المستثمر بهاالزكاة التسوية يتم

 ؛المستثمر بها المستحقة على الشركة زكاةاحتساب الح فقط بعد باحتساب صافي الرب
 من رصيد احتياطي مخاطر االستثمار للمودعين المحتفظ به من  احتياطي مخاطر االستثمار للمودعين وخصمها على الزكاة يتم احتساب

 ؛ ومستحقةالالزكاة ذمم قبل البنك، ويُضاف إلى رصيـد 
  ُاإلدارة والتي تعمل وفق مجلس يتم تعيينها من قبل لجنة بواسطة الزكاة أموال فصرت ً مجلس  الموضوعة من قبل ئحة الداخليةلال ا

 اإلدارة.
  
  زكاة مستحقة الدفع من قبل المساهمينال  ٢-٢١-٥

  
الزكاة المحتسبة من قبل البنك بالنيابة عن  المتبقيـة بعد خصم التفاضلية/ الزكاة في مثل الزكاة مستحقة الدفع من قبل المساهمين مباشرةتت

  .المساهمين
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 ٣٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)     ٥

  
  االعتراف باإليرادات       ٢٢-٥

  
  ة القبض.يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المقبوضة أو مستحق

  
  بالتكلفة المطفأةالتي يتم قياسها مالية الموجودات اليرادات من اإل  ١-٢٢-٥

  
 إلىالمنافع االقتصادية  تتدفق أن المرجحبالتكلفة المطفـأة عندما يكون من  الذي يتم قياسه األصل الماليباإليرادات من  االعترافيتم 

  ة. موثـوق بصورةقيـاس قيمة اإليرادات  يمكنو المجموعة
  
ي قيد مبلغ األصلال استناداً إلىزمني، ال االستحقاق على أساساألصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفـأة طفئ اإليرادات من تُ /ستحقتُ 

 ن خاللمالنقدية المستقبلية المتوقعة  المستخدم في خصم القيمة الحالية لصافي المقبوضاتهو المعدل و ومعدل الربح الفعلي المطبق، السداد
  عند االعتـراف المبـدئي. لألصلصافي القيمة الدفتـرية  الحتسابالعمر المتوقع لألصل المالي 

  
 إيرادات الرسوم والعموالت  ٢-٢٢-٥

  
  بإيرادات الرسوم والعموالت عند تنفيذ الخدمات ذات الصلة. االعتراف يتم
  

 األرباحتوزيعات   ٣-٢٢-٥
  

 توزيعات استالمحق في ال عند ثبوتبالقيمة العادلة في حقوق الملكية  األخرى من االستثمارات بإيرادات توزيعات أرباح االعترافيتم 
  األرباح.

  
  يرادات من إلغـاء عقود بيع العقاراتاإل  ٤-٢٢-٥

  
حالة العقارات  الموحد، في األرباح أو الخسائربيع العقارات (إيرادات سقوط الملكيـة) في بيان  عقود اإليرادات من إلغـاءب يتم االعتراف

 يتم اعتبار أن هذا الحدث قد وقع، .التعاقدية الوفاء بشروط السداد العميل عن ما يعجزالُمباعة والتي لم يتم االعتراف بها بعد كإيرادات، عند
عاقدية ويتم اتخاذ في حال استمرار عجز العميل عن الوفاء بالشروط الت ،المتخلف عن السداد مع العميل ةمستمرال المتابعةوعلى الرغم من 

   .مؤسسة التنظيم العقاري بدبي للقرار الصادر عنطبقاً اإلجراءات الالزمة لتسوية المبلغ أو 
  

 صافي اإليرادات من بيع العقـارات  ٥-٢٢-٥
  

) تفي أن بمجرديتم االعتراف باإليرادات بقيمة تعكس المبلغ المستحق للمجموعة مقابل تحويل بضائع أو خدمات إلى عميل وذلك عندما (أو 
فترة المجموعة بالتزام التنفيذ. قد يتم الوفاء بالتزام التنفيذ في وقت محدد (يتعلق عادةً بالتعهدات بتحويل بضائع إلى عميل) أو على مدى 

زمنية، تقوم زمنية (يتعلق عادةً بالتعهدات بتحويل خدمات إلى عميل). فيما يخص التزامات التنفيذ التي يتم الوفاء بها على مدى فترة 
   .المجموعة باالعتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية من خالل اختيار طريقة مالئمة لقياس مرحلة الوفاء بالتزام التنفيذ

 
  جاراتإيرادات اإلي  ٦-٢٢-٥

  
  أدناه. ١-٢٤-٥ احيضاإلفي  ةغيليالتش ةجاراإلرادات من عقود لالعتـراف باإلي سياسة المجموعة تم بيان

  
  ة المستبعد اإليرادات  ٧-٢٢-٥
 

مبادئ  حسب مقبولة غير مصادر عن ةناتجإيرادات  أي تحديد المجموعة على يتوجب لبنك،لدى ا الشرعية والرقابة لهيئة الفتوى وفقًا
األغراض و األنشطة في استخدامه يتم منفصل حساب في المبلغ هذا وإبقاءالشرعية  والرقابة حسب تفسير هيئة الفتوى اإلسالمية الشريعة

 الخيـرية.
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٣٩

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)     ٥
  
 من األرباح  اب حصة المودعيناحتس    ٢٣-٥
  

ً لإلجراءات المودعين والمس الموزعة على األرباح يتم احتساب  هيئة الفتوى ويتم اعتمادها من قبلنك الب الموحدة المتبعة لدىاهمين طبقا
  لبنك.لدى ا الشرعية والرقابة

  
   ةجاراإلعقود     ٢٤-٥
  
  مؤجرالمجموعة بصفتها   ١-٢٤-٥

  
ضاف التكاليف المباشرة . تُ ذو الصلةاإليجار  عقد على أساس القسط الثابت على مدى فتـرة ةالتشغيلي ةجاراإلبإيرادات عقود  يتم االعتراف

ويتم االعتراف بها على  ،المؤجرإلى القيمة الدفترية لألصل  عقود اإليجار التشغيليلمتكبدة أثناء المفاوضات والترتيبات المتعلقة باالمبدئية 
ً قيد األصل المؤجر بالتكلفة ويتم احتساب االستهالك له على مدى عمره و .ةجاراإل عقد أساس القسط الثابت على مدى فتـرة يتم مبدئيا

  ى أساس القسط الثابت. اإلنتاجي عل
  

  المجموعة بصفتها المستأجر   ٢-٢٤-٥
  

، ما لم يكن ةجاراإلكمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فتـرة  ةالتشغيلي ةجاراإليتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود 
بأقساط افع االقتصادية من األصل المستأجر. يتم االعتراف المن االستفادة منهناك أساس منهجي آخر أكثر مالءمة للنمط الزمني الذي يتم فيه 

  .خاللهاكمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها  ةالتشغيلي ةجاربموجب عقود اإل األجرة المتفق عليها
  

مالي امتيازات ، يتم االعتراف بهذه الحوافز كمطلوبات. يتم االعتراف بإجيجارية إلبرام عقود إيجار تشغيليفي حال تم استالم حوافز إ
، باستثناء الحاالت التي يوجد فيها أساس اإليجارالحوافز كانخفاض في المصروفات اإليجارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 

  المنافع االقتصادية من األصل المستأجر. االستفادة منمني الذي يتم فيه منهجي آخر أكثر مالءمة للنمط الز
  

  القطاعات  التقارير حول    ٢٥-٥
  
 خدمات أو منتجات في تقديم أو األعمال)، (قطاع الخدمات أو في تقديم المنتجات يشترك إما لدى المجموعة مميز عنصر في القطاع مثلتي

 .األخرى القطاعاتب الخاصة المخاطر واالمتيازات عن تختلف امتيازاتو مخاطرل ويخضع ،جغرافي) (قطاع محددة بيئة اقتصادية ضمن
 ٤٤يضاح اإل راجعالجغرافية.  والقطاعات األعمال قطاعات بين ما التحويالت على القطاع وأداء القطاع القطاع ومصروفات إيرادات تشتمل
  قطاع األعمال. عن تقاريرال حول

  
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩التحول إلى المعيار رقم     ٢٦-٥

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بأثر رجعي، باستثناء  ٩لمحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم تم تطبيق التغيرات في السياسات ا

ة عن تطبيق فترات المقارنة التي لم يتم إعادة بيانها. يتم االعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتج
. وعليه، فإن المعلومات التي تم ٢٠١٨يناير  ١المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ضمن األرباح المحتجزة كما في  من ٩المعيار رقم 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ولذلك فإنه ال يمكن مقارنتها مع  ٩ال توضح متطلبات المعيار رقم  ٢٠١٧عرضها لسنة 
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩بموجب المعيار رقم  ٢٠١٨ا لسنة المعلومات التي تم عرضه

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٤٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)     ٥

  
  (تابع) تقارير المالية من المعايير الدولية إلعداد ال ٩التحول إلى المعيار رقم     ٢٦-٥

  
من المعايير الدولية  ٩إلى المعيار رقم  ٣٩أرصدة بيان المركز المالي عند التحول من المعيار المحاسبي الدولي رقم مكونات التأثير على  ١-٢٦-٥

  إلعداد التقارير المالية 
  

يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في  ٩ار رقم المتعلقة بالتغير في قياس فئات الموجودات المالية وفقاً للمعي التفسيراتإن 
  تشتمل بصورة رئيسية على ما يلي: ٢٠١٨

  
  مليون درهم  ٢٦٥ .٣بقيمة لالحتياطي التنظيمي لمخاطر االئتمان  االفتتاحي تعديل للرصيد –الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 ؛مليار درهم ١٣٣ .٠إلى  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في مليار درهم  ١٣٣ .٣مة الدفترية من ترتب عليه انخفاض في القي
  مليون درهم ترتب عليه  ٧٦ .٥بقيمة تعديل للرصيد االفتتاحي لالحتياطي التنظيمي لمخاطر االئتمان  –االستثمارات في صكوك إسالمية

 ؛مليار درهم ٢٣ .٩إلى ٢٠١٧يسمبر د ٣١كما في مليار درهم  ٢٤ .٠انخفاض في القيمة الدفترية من 
  لالحتياطي التنظيمي  وتعديلمليون درهم  ٢٩٦ .٦لألرباح المحتجزة بقيمة تعديل للرصيد االفتتاحي  –الذمم المدينة والموجودات األخرى

 ى هذه التعديالتعلترتب وقد مليون درهم  ٣٦٤ .٦للحصص غير المسيطرة بقيمة  وتعديلمليون درهم  ٤٠ .٠لمخاطر االئتمان بقيمة 
 مليار درهم. ٦ .٦مليار درهم إلى  ٧ .٣انخفاض في القيمة الدفترية من 

 
خسائر من المتوقع أن تكون  ، وعليهمدينة قصيرة األجلم مذلتكلفة المطفأة بصورة عامة على كافة فئات الموجودات المالية األخرى با تشتمل

  غير مادية.المرتبطة بها  االئتمان المتوقعة
  
من المعايير الدولية إلعداد  ٩إلى المعيار رقم  ٣٩مطابقة رصيد مخصص انخفاض القيمة عند التحول من المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢-٢٦-٥

  التقارير المالية 
  

ً للمعيار المحاسبي الالرصيد الختامي يتضمن الجدول أدناه مطابقة بين   ٣٩دولي رقم لمخصص خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية وفقا
المحتملة والموجودات  وااللتزامات"المخصصات  ٣٧المالي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  التزامات التمويل وعقود الضمانومخصصات 

المعايير من  ٩وفقاً للمعيار رقم  الذي تم تحديدهخسائر االئتمان المتوقعة لمخصص االفتتاحي  الرصيد مع ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المحتملة" كما في 
  .٢٠١٨يناير  ١الدولية إلعداد التقارير المالية كما في 

  
  ٢٠١٨يناير  ١  إعادة القياس  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

  ٥٫٩٩٨٫٠٢٩  ٢٦٥٫٣٦١  ٥٫٧٣٢٫٦٦٨  بالتكلفة المطفأة –موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 
  ٧٦٫٥٠٠  ٧٦٫٥٠٠  -  استثمارات في صكوك إسالمية

   --------------   -----------   --------------  
  ٦٫٠٧٤٫٥٢٩  ٣٤١٫٨٦١  ٥٫٧٣٢٫٦٦٨  
  ========  ======  ========  
  

  حول التأثير على مخصص إعادة قياس الذمم المدينة األخرى. ١-٢٦-٥راجع إيضاح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٤١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨سمبر دي ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)     ٥

  
  (تابع) من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩التحول إلى المعيار رقم     ٢٦-٥

  
  مطابقة االحتياطيات األخرى وأسهم الخزينة واألرباح المحتجزة والحصص غير المسيطرة    ٣-٢٦-٥

  
وحقوق المساهمين مال رأسعلى  ٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في  ٩تأثير تطبيق المعيار رقم فيما يلي 

  ملكية والحصص غير المسيطرة:ال
  
  

  
االحتياطيات األخرى 

  وأسهم الخزينة
  األرباح 

  المحتجزة
الحصص غير 

  المسيطرة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

  ر المحاسبي الدولي  الرصيد الختامي بموجب المعيا
  ٢٫٩٤٢٫٦٨٧  ٦٫٩٦٤٫٠٨٩  ٧٫٧٨٥٫٥٥٧  )٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٣٩رقم 

        التأثير عند االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة
  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صكوك وذمم 

  من ٩بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار رقم  –مدينة    
  )٣٦٤٫٦٦٥(  )٢٩٦٫٥٥٩(  )٣٨١٫٨٦١(  ير المالية المعايير الدولية إلعداد التقار   
   --------------  ------- -------   --------------  

  من المعايير الدولية إلعداد ٩الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار رقم 
  ٢٫٥٧٨٫٠٢٢  ٦٫٦٦٧٫٥٣٠  ٧٫٤٠٣٫٦٩٦  ٢٠١٨يناير  ١التقارير المالية في تاريخ التطبيق المبدئي في    
  ========  ========  ========  

  
   عدم اليقين حاالتالمحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير  األحكام    ٦
  

تأثير جوهري على  بعض األحكام. كان لهذه األحكام بوضع المجموعة، قامت إدارة ٥يضاح اإلفي  المبينةخالل تطبيق السياسات المحاسبية 
فيما . اإلسالمية المشتقةعادلة لألدوات المالية والقيم ال االستثمارية واألوراق الماليةاإلسالمية  ثماريةواالستة للموجودات التمويلية القيم الدفتري
واألوراق المالية اإلسالمية  واالستثماريةالقيم الدفترية للموجودات التمويلية  لتحديدمن قبل اإلدارة الموضوعة  الهامة ألحكامل يلي ملخص
  اإلسالمية:المشتقة ة لألدوات المالية والقيم العادلاالستثمارية 

  
  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان    ١-٦

  
شهر لموجودات  ١٢لمدة كمخصص يعادل خسائر االئتمان المتوقعة ، يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة ٩-٣-٥كما هو مبين في اإليضاح 

إذا  ٢ينتقل األصل إلى المرحلة . ٣أو المرحلة  ٢المالية لموجودات المرحلة ، أو خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة ١المرحلة 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ما هي  ٩بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي. ال يعرف المعيار رقم  زادت مخاطر االئتمان

يأخذ البنك بعين االعتبار مخاطر االئتمان ألصل ما قد زادت بصورة جوهرية، الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. عند تقييم ما إذا كانت 
    . ومدعومةمعقولة  كميةمعلومات استشرافية نوعية و

  
  من حيث مخاطر االئتمان  متشابهةتكوين مجموعات من الموجودات التي لها سمات     ٢-٦

  
المتشابهة من حيث المخاطر. يقوم البنك ألدوات المالية على أساس السمات بصورة جماعية، يتم تجميع اقياس خسائر االئتمان المتوقعة  عند

هذا األمر ضروري لضمان إعادة تقسيم بمراقبة مدى مالءمة سمات مخاطر االئتمان بصورة مستمرة لتقييم ما إذا كانت ستظل متشابهة. 
لك تكوين محافظ جديدة أو تحويل موجودات إلى محفظة قد يترتب على ذالموجودات بشكل مناسب في حالة تغير سمات مخاطر االئتمان. 

  قائمة تعكس بشكل أفضل السمات المتشابهة لمجموعة الموجودات من حيث مخاطر االئتمان. 
  
  
  
   



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٤٢

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ر حاالت عدم اليقين (تابع)  األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدي    ٦

  
  النماذج واالفتراضات المستخدمة     ٣-٦

 
يتم تطبيق أحكام لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية وتقدير خسائر االئتمان المتوقعة.  يستخدم البنك العديد من النماذج واالفتراضات

اضات المستخدمة في هذه النماذج، بما في ذلك االفتراضات المتعلقة لتحديد أنسب نموذج لكل نوع من أنواع الموجودات، ولتحديد االفتر
  الرئيسية لمخاطر االئتمان.  بالمحركات

  
   ) ٢٠١٨يناير  ١(المطبقة قبل  اإلسالمية واالستثماريةلموجودات التمويلية اقيمة  في نخفاضاالخسائر     ٤-٦
  

األرباح أو بيان  من خالل المبالغ المحملة على اإلسالمية االستثماريةوالموجودات التمويلية  قيمة مخصص لخسائر انخفاضتكوين يتم 
  اإلسالمية المشكوك في تحصيلها. واالستثماريةالموجودات التمويلية  قيمة انخفاضمخصص في شكل الموحد  الخسائر

  
  التي يتم تقييمها بصورة فردية اإلسالمية  واالستثماريةالموجودات التمويلية 

  
لكل تقييم التعرض من خالل  التي يتم تقييمها بصورة فرديةاإلسالمية  واالستثماريةالقيمة للموجودات التمويلية  انخفاضئر خسا يتم تحديد

بصورة  هامةاإلسالمية التجارية والتي تكون ذات قيمة  واالستثماريةالموجودات التمويلية  كافةيتم تطبيق هذا اإلجراء على وعلى حدة.  أصل
  .الجماعي للمحفظةالتقييم  منهجق عليها ال ينطبفردية و

  
الهامة بصورة اإلسالمية  واالستثماريةللموجودات التمويلية  لعوامل التالية عند تحديد مخصص انخفاض القيمةتأخـذ اإلدارة بعين االعتبـار ا

 :فردية
  
 ؛الضماناتبيع حصيلها من المبالغ المتوقع ت 
  القانونية المتعلقة بذلك؛ و والمصروفاتبالضمانات  بةالمطالفي  احقه تفعيلعلى  المجموعةقدرة 
  الضماناتوبيع اإلجراءات القانونية  لالنتهاء منالفتـرة الزمنية المتوقعة . 
  

 تقييم منتظموبصورة فردية لتسهيالت ل لمستوى مخصصات انخفاض القيمة الموضوعةإجراء مراجعة منتظمة  المجموعةتتطلب سياسة 
  .جموعة على تفعيلهاالملضمانات وقدرة ل

  
 ما لممنخفضة القيمة التي تعرضت النخفاض في القيمة كموجودات اإلسالمية  واالستثماريةالموجودات التمويلية  يتم االستمرار في تصنيف

  .وأصل الدين ضمن جدول زمني محدد يكون من المحتمل تحصيل األرباح المستحقةومتداولة بالكامل  تصبح
  

  التي يتم تقييمها بصورة جماعية اإلسالمية  واالستثمارية الموجودات التمويلية
  

ال ووالتي لها خصائص مشتركة متأخرة السداد اإلسالمية  واالستثماريةلموجودات التمويلية ا قيمةانخفاض جماعي لمخصص إجراء تقييم  يتم
في  النخفاض يُالحظ تعرضهاسالمية العاملة التي لم اإل واالستثماريةلموجودات التمويلية بصورة فردية باإلضافة إلى ا هامةتكون قيمها 

  .فرديةالقيمة بصورة 
  

التي يتم تقييمها بصورة جماعية، يتعين وضع أحكام الختيار وتطبيق معايير تجميع  اإلسالميةاالستثمارية التمويلية وبالنسبة للموجودات 
ذلك تطبيق النماذج اإلحصائية المستخدمة لتقدير الخسائر المتكبدة لكل التي تنطوي على سمات مماثلة، وكاإلسالمية الموجودات التمويلية 

الخسائر التاريخية  ما إذا كانتإن المقارنات المعيارية لمعدالت الخسائر وتقييم  في فترة التقرير. اإلسالمية مجموعة من الموجودات التمويلية
 يتعينوضع النماذج، تعتبر جميعها وسائل لتحديد التغيرات التي قد  لظروف الحالية والتحسينات المتواصلة على منهجياتتتوافق مع ا

  .في األصل عملية تقديريةالعملية  إال أن هذهإجراؤها، 
  

لقيمة ولم يتم تحديدها المجموعة بتقييم حجم الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي قد تكون تعرضت النخفاض في اإدارة  تقوم
   السائدة.  االقتصادية واالئتمانيةبناًء على الخبرة السابقة والظروف  لمركز المالي الموحـدان ابتاريخ بي

  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٤٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير حاالت عدم اليقين (تابع)      ٦

  
 ستثماراتاال تصنيف    ٢-٦

  
اإلدارة في إدارة موجوداتها المالية، ويستند كذلك على سمات  تستخدمهنموذج األعمال الذي  إلىيستـند تصنيف وقياس الموجودات المالية 

المالية مصنفة في األوراق  المجموعة. إن اإلدارة لديها القناعة أن استثمارات الخاضعة للتقييمالتدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية 
  ومقاسة بالشكل المناسب.

  
أعمال يهدف إلى االحتفاظ  وذجتلك الموجودات المحتفظ بها ضمن نم فيبالتكلفة المطفـأة  التي يتم قياسهاالموجودات المالية  تتمثل

لمبلغ األصلي فقط ل دية تمثل دفعاتينشأ عن الشروط التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقولتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،  بالموجودات
  والربح. 

  
جية في أدوات حقوق استثمارات استراتي في األخرى ةالشـامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  التي يتم قياسهاالموجودات المالية  تتمثل

اإلدارة أن  ترىير محتفظ بها كذلك للمتاجرة. الملكية وصناديق استثمار غير محتفظ بها لالستفادة من التغيرات في قيمة القيمة العادلة وغ
متوسطة وطويلة األجل في  حصتها تالئمعرض لل يقدم طريقة األخرى ةالشامل اإليراداتتلك األدوات بالقيمة العادلة من خالل  تصنيف

  أكثر من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائر. استثماراتها
  

ية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة أو يتم تصنيفها إن الموجودات المال
  كموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

  
  انخفاض قيمة الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة    ٣-٦
  

ً  المحاسبة بعد تطبيق طريقة  نتيجة االنخفاض خسائر إضافية بأي لالعترافهناك ضرورة  تإذا كان المجموعة ماحدد تلملكية، حقوق ال وفقا
أو  من االستخدام ةمع القيم القابلة لالستردادمقارنة القيمة  من خالل المشتركة واالئتالفاتالشركة الزميلة في لالستثمارات  الدفترية في القيمة

  ، أيهما أعلى.بقيمتها الدفترية لبيعتكلفة ا مطروحاً منهاالقيم العادلة 
  

  ، تقوم المجموعة بتقدير: لالستثمارمن االستخدام  ةعند تحديد القيم
  
 عملياتالشركات الزميلة، بما فيها التدفقات النقدية من  أن تحققهاالمتوقع  المقدرة للتدفقات النقدية المستقبلية الحاليةالقيمة  من احصته 

 ، أولالستثمارالنهائي  االستبعادمن  توالمتحصالالشركات الزميلة 
  النهائي لالستثمار. االستبعادومن  االستثمارمن  استالمهامن توزيعات األرباح المتوقع  أن تنشأالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع  

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية    ٤-٦

  
ألغراض إعداد التقارير المالية. وقد قامت اإلدارة بوضع إجراءات للتقييم تتضمن قسم يتم قياس بعض الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة 

  خدمات التمويل وقسم الخدمات المصرفية االستثمارية لتحديد أساليب التقييم المناسبة والمدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة.
  

، تستخدم المجموعة البيانات السوقية الملحوظة إلى المدى الذي تتوفر فيه تلك البيانات. في إطار تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام المالي
 تُشتقغير متوفرة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة من أساليب التقييم التي تتضمن استخدام نماذج حسابية.  ١وعندما تكون مدخالت المستوى 

، يتعين وضع أحكام لتحديد القيم متاحةكن، وفي حال كانت تلك البيانات غير ة إن أملبيـانات السوقية الملحوظمدخالت هذه النماذج من ا
د العادلة. وتتضمن تلك األحكام بعض االعتبارات المتعلقة بمدخالت السيـولة والنموذج مثل معدالت احتساب القيمة الحالية ومعدالت السـدا

  ات. بموجود المدعمةوافتراضات معدل التعثر لألوراق المالية 
  

حول هذه البيانات المالية الموحدة اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بأساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في تحديد القيم  ٤٧يتم في اإليضاح 
  العادلة للموجودات والمطلوبات المختلفة.

  
  تحديد السيطرة على الشركة المستثمر بها     ٥-٦

  
  . ١-٥اإليضاح بناًء على مؤشرات السيطرة الواردة في ا كانت المجموعة تسيطر على شركة مستثمر بها تطبق اإلدارة أحكامها لتحديد ما إذ



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٤٤

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية    ٧
  
  التحليل حسب الفئة  ١-٧

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٫٤٠٣٫٤٧٢  ١٫٦٦٦٫٧٣٢    النقد في الصندوق 
        األرصدة لدى بنوك مركزية: 

        

  ٧٫٤٧٧٫٩٦٢  ٧٫٨٦٤٫٦٧٤  ٣-٧  أرصدة متطلبات االحتياطي لدى البنوك المركزية   
  ١٩٫٠٠٣٫٨١٤  ١٣٫٠١٤٫١٢٠    مرابحات دولية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي   
    --------- ------   --------------  

  ٢٧٫٨٨٥٫٢٤٨  ٢٢٫٥٤٥٫٥٢٦    اإلجمالي 
    ========  ========  

  

  التحليل حسب الموقع الجغرافي   ٢-٧
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٧٫٥٥٠٫٦٠٥  ٢٢٫٠٧١٫٩٨٧  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ٣٣٤٫٦٤٣  ٤٧٣٫٥٣٩  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

   ---------------   --------------  
  ٢٧٫٨٨٥٫٢٤٨  ٢٢٫٥٤٥٫٥٢٦  اإلجمالي 

  ========   ========  
  

  متطلبات االحتياطي النقدي اإللزامي   ٣-٧
    

حلية لتلك بالعمالت الم اإلسالمية باكستانجمهورية لدى البنوك المركزية لدولة اإلمارات العربية المتحدة و باالحتياطي اإللزامييتم االحتفاظ 
ال يمكن سحبها بدون موافقة البنوك و، للمجموعةالدول وبالدوالر األمريكي. إن هذه االحتياطيات غير متاحة لالستخدام في األنشطة اليومية 

  .المعنيةكل شهر بما يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن البنوك المركزية  المطلوبالمركزيـة ذات الصلة. يتغير مستوى االحتياطي 
  

  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية     ٨
  

  التحليل حسب الفئة  ١-٨
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٫٥٤٢٫٦٠٦  ١٫١١٧٫٩١٩    حسابات جارية 
  ٦٨٤٫٨٧١  ١٫٤١٠٫٧٠٥    ودائع وكالة 

  ٢٫٤٤٩٫٤٧٥  ٥٫٧٦٨٫٤٠٨    قصيرة األجل  –مرابحات دولية 
     --------------   -------------  

  ٤٫٦٧٦٫٩٥٢  ٨٫٢٩٧٫٠٣٢    اإلجمالي 
    ========  =======  

  

  التحليل حسب الموقع الجغرافي   ٢-٨
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٫٩٠٦٫٨٦١  ٧٫٠٠٩٫٩٦٥  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ١٫٧٧٠٫٠٩١  ١٫٢٨٧٫٠٦٧  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

   --------------  ---- ---------  
  ٤٫٦٧٦٫٩٥٢  ٨٫٢٩٧٫٠٣٢  اإلجمالي 

  ========  =======  
  

عالية وفترة استحقاق قصيرة األجل. وعليه، تم تصنيف من البنوك والمؤسسات المالية على أرصدة ذات جودة ائتمانية  ةالمستحق المبالغ شتملت
  .  ١المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية ضمن المرحلة 



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٤٥

  حات حول البيانات المالية الموحدة إيضا
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي   ٩
  
  التحليل حسب الفئة  ١-٩

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح   
  ألف درهم  ألف درهم    

        الموجودات التمويلية اإلسالمية 
  ١٠٫٠٩١٫٣٢٤ ٩٫١٩٣٫١٠٧    مرابحات سيارات
  ٢٣٫٢٥٠٫٠١١  ٢٤٫٤٤٠٫٥١٨    طويلة األجل  –مرابحات دولية 
  ٦٫١٠٣٫٧٢٠  ٥٫٠٤١٫٣٧٩    مرابحات أخرى

     ----------------   ---------------  
  ٣٩٫٤٤٥٫٠٥٥  ٣٨٫٦٧٥٫٠٠٤    إجمالي المرابحات

        
  ٤٥٫٩٧٧٫١٦٠  ٥٢٫٩٠٥٫٢٨٩    إجارات

  ١٢٫٩٤٩٫١٥٤  ١٣٫٢٧٤٫٤٨٢    إجارة تمويل منزل  
  ١٧٫٥٣٣٫٦٥٠  ١٧٫٧٧٩٫٧٤٦    تمويل شخصي

  ١٫٣٥٦٫٦٦٢  ١٫١٨٧٫٧٢٤    استصناع
  ١٫٠٥٦٫٥٢٤  ١٫٢٠١٫٨٦٠    بطاقات ائتمان إسالمية 

    -------------- ---   ----------------  
    ١١٨٫٣١٨٫٢٠٥  ١٢٥٫٠٢٤٫١٠٥  

  )٤٫٠٧٤٫٨٠٣(  )٤٫١٩٢٫٨٠٧(    ناقصاً: اإليرادات المؤجلة 
  )١٥٫٨٤٣(  )٨٫٤٣٠(    واستشاريين  ناقصاً: عقود االستصناع المتعلقة بمقاولين

    -----------------   ---------------  
  ١١٤٫٢٢٧٫٥٥٩  ١٢٠٫٨٢٢٫٨٦٨    إجمالي الموجودات التمويلية اإلسالمية

    -----------------   ---------------  
        الموجودات االستثمارية اإلسالمية

  ٦٫٦٩٨٫٥٢٣  ٧٫٨٠٦٫١٢٢    مشاركات
  ١٣٫٦٠٦٫٥٥٤  ١١٫٧١٢٫٥٣١    مضاربات 

  ٤٫٥٣٤٫٢٥٩  ١٠٫١٢٤٫٤٣٦    وكاالت
     ---------------   ---------------  

  ٢٤٫٨٣٩٫٣٣٦  ٢٩٫٦٤٣٫٠٨٩    إجمالي الموجودات االستثمارية اإلسالمية
    -----------------   ----------------  

  ١٣٩٫٠٦٦٫٨٩٥  ١٥٠٫٤٦٥٫٩٥٧    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
        

  )٥٫٧٣٢٫٦٦٨(  )٥٫٧٢٧٫٣٧٢(  ٣-٩  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة 
     ----------------   ----------------  

  ١٣٣٫٣٣٤٫٢٢٧  ١٤٤٫٧٣٨٫٥٨٥    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي 
    =========  =========  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اإلسالمي ش.م.عنك دبي ب
 

 ٤٦

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي (تابع)    ٩
  
  القيمة الدفترية للتعرض حسب فئة تصنيف المخاطر الداخلية وحسب المرحلة  ٥-٩
  

   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في   
  

  

  ألف درهم)خسائر االئتمان المتوقعة (    القيم الدفترية اإلجمالية (ألف درهم)  
  اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة     اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
                    

  ٧٫٣٣٨  -  -  ٧٫٣٣٨    ٤٣٫٥٠٥٫٣٢١  -  -  ٤٣٫٥٠٥٫٣٢١  منخفضة
  ١٫١٦٥٫٤٢٨  -  ٢٩٤٫٠٧٧  ٨٧١٫٣٥١    ٨١٫٦٦٦٫٨٤٩  -  ٤٫٥٧٦٫٨٠٣  ٧٧٫٠٩٠٫٠٤٦  متوسطة

  ٨٤٨٫١٥٤  -  ٧١٢٫٧٦٠  ١٣٥٫٣٩٤    ٢٠٫٢٦٣٫٤١٧  -  ٨٫٦١٠٫٤١١  ١١٫٦٥٣٫٠٠٦  عادلة
  ٣٫٧٠٦٫٤٥٢  ٣٫٧٠٦٫٤٥٢  -  -    ٥٫٠٣٠٫٣٧٠  ٥٫٠٣٠٫٣٧٠  -  -  تعثر

  ---------- ------   ---------------  --- -----------  ----------- -----     -------------   -------------   --------------   --------------  
  ٥٫٧٢٧٫٣٧٢  ٣٫٧٠٦٫٤٥٢  ١٫٠٠٦٫٨٣٧  ١٫٠١٤٫٠٨٣    ١٥٠٫٤٦٥٫٩٥٧  ٥٫٠٣٠٫٣٧٠  ١٣٫١٨٧٫٢١٤  ١٣٢٫٢٤٨٫٣٧٣  اإلجمالي

  =========  ========  ========  =========    =======  =======  ========  ========  
  

   ٢٠١٨ينايـر  ١كما في   
  

  

  خسائر االئتمان المتوقعة (ألف درهم)    القيم الدفترية اإلجمالية (ألف درهم)  
  اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة     اإلجمالي  ٣مرحلة ال  ٢المرحلة   ١المرحلة   
                    

  ٤٤٫١٣٤  -  -  ٤٤٫١٣٤    ٣٩٫٦٦٠٫٤٢٠  -  -  ٣٩٫٦٦٠٫٤٢٠  منخفضة
  ١٫٢٧٥٫٥٥٧  -  ٢٢٤٫١٥٥  ١٫٠٥١٫٤٠٢    ٧٥٫٠٥٥٫٥٨٨  -  ٥٫١١٠٫٥٥٣  ٦٩٫٩٤٥٫٠٣٥  متوسطة

  ٧٥٦٫٦٣٤  -  ٤٧١٫٩١٧  ٢٨٤٫٧١٧    ١٩٫٧٥١٫١٩٦  -  ٧٫٢١٣٫٢٧٥  ١٢٫٥٣٧٫٩٢١  عادلة
  ٣٫٩٢١٫٧٠٤  ٣٫٩٢١٫٧٠٤  -  -    ٤٫٥٩٩٫٦٩١  ٤٫٥٩٩٫٦٩١  -  -  تعثر

  ---------- ------  ---- ----------  --- -----------  --- -------------     -------------   -----------  --- ----------  --- ----------  
  ٥٫٩٩٨٫٠٢٩  ٣٫٩٢١٫٧٠٤  ٦٩٦٫٠٧٢  ١٫٣٨٠٫٢٥٣    ١٣٩٫٠٦٦٫٨٩٥  ٤٫٥٩٩٫٦٩١  ١٢٫٣٢٣٫٨٢٨  ١٢٢٫١٤٣٫٣٧٦  اإلجمالي

  =========  ========  ========  =========    =======  ======  =======  =======  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٤٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي (تابع)    ٩
  
  مخصص انخفاض القيمة:   ٣-٩
  

  ٢٠١٧   اإلجمالي   ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة     
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
              

  ٥٫٥٥٨٫٦٥١  ٥٫٧٣٢٫٦٦٨  ٣٫٩٢١٫٧٠٤  -   ١٫٨١٠٫٩٦٤    ينايـر  ١الرصيد في 
من  ٩المعيار رقم  العكس عند التحول إلى

  ٢-٢٦- ٥  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  
)١٫٨١٠٫٩٦٤(  

  
 -   -  

  
)١٫٨١٠٫٩٦٤(  

  
 -  

المعيار رقم خسائر االئتمان المتوقعة عند تطبيق 
    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩

  
١٫٣٨٠٫٢٥٣  

  
٦٩٦٫٠٧٢   -  

  
٢٫٠٧٦٫٣٢٥  

  
 -  

    - - --------- ---  ----- -------   --------------  ------- - ------   --------------  
  ٥٫٥٥٨٫٦٥١  ٥٫٩٩٨٫٠٢٩  ٣٫٩٢١٫٧٠٤  ٦٩٦٫٠٧٢  ١٫٣٨٠٫٢٥٣    ُمعاد بيانه -يناير  ١الرصيد في 

              
  ١٫٩٠٩٫٢٦٢  ١٫٧٨٩٫٣٨٣  ١٫٨٢٧٫٠٠٦  ٣١١٫١٠٩  )٣٤٨٫٧٣٢(  ٤٠  خسائر انخفاض القيمة خالل السنة

  )١٫٠٧٣٫٨٤٣(  )٨٦٩٫٤٩٢(  )٨٦٩٫٤٩٢(  -   -   ٤٠  مبالغ تم عكسها / استردادها خالل السنة 
 )٦٦١٫٤٠٢(  )١٫١٦٥٫٦٣٤(  )١٫١٦٥٫٦٣٤(  -   -     مخصصات تم شطبها 

  -  )٢٤٫٩١٤(  )٧٫١٣٢(  )٣٤٤(  )١٧٫٤٣٨(    تعديالت الصرف وتعديالت أخرى 
    - ---- ----- ---  --- ------ --- -   --------------  ------- - ------  --- ----------  

  ٥٫٧٣٢٫٦٦٨  ٥٫٧٢٧٫٣٧٢  ٣٫٧٠٦٫٤٥٢  ١٫٠٠٦٫٨٣٧  ١٫٠١٤٫٠٨٣    ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    =======  =======  ========  ========  ========  
  
ً للمعيار رقم  لجميع الموجودات المالية للمجموعة مخصص انخفاض القيمةفي ي بمتطلبات  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩طبقا

   . تنظيمي لمخاطر االئتمان احتياطي تكوين تميلم  إلمارات العربية المتحدة المركزي. ولذلك،المخصص التنظيمي المقررة من قبل مصرف ا
  

  الضمانات والحد من المخاطر   ٤-٩
  

بالموجودات التمويلية  المرتبطة االئتمان من مخاطر للحد تقوم المجموعة، في السياق االعتيادي لتقديم التمويل، باالحتـفاظ بضمانات
أخرى. فيما يلي القيمة  ثابتة ي ومباني وحجز على ودائع وأسهم وموجوداتالضمانات رهن على أراض هذه واالستثمارية اٍإلسالمية. تتضمن

  التقديرية للضمانات مقابل الموجودات التمويلية واالستثمارية اٍإلسالمية التي تمثل بصورة رئيسية تمويل مدعم بموجودات:
  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٣٦٫٨٣٩٫٥٧٧  ٤٠٫٩٠٠٫٨٤٩    عقارات ورهونات
  ٥٫٦١٦٫٧٠٣  ٦٫٤٣١٫٠٨٥    ودائع وأسهم 

  ١٩٫٨٧١٫٢٢٩  ٢١٫٠٨٥٫٩٧٤    موجودات منقولة
  ٧٫٧١٦٫١٣٤  ٥٫٩٦٢٫٥٢٣    ضمانات حكومية ومالية

  
 في التي تعرضت النخفاض في القيمة بصورة فردية كما بالتسهيالت فيما يتعلق تحتفظ بها المجموعة للضمانات التي العادلة المقدرة القيمة إن

  مليار درهم). ٣ .٣: ٢٠١٧مليار درهم ( ٣ .٢ تبلغ ٢٠١٨ مبرديس ٣١
  

رئيسي من سيارات  التي تتكون بشكل ذات الصلة استحوذت المجموعة على العديد من الموجودات ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في  خالل
مليون درهم)،  ١١ .٠: ٢٠١٧مليون درهم ( ١٧ .٤بقيمة  االستحواذ عليها معاد موجودات وعقارات سكنية مرهونة. قامت المجموعة ببيع

  القائمة. المدينة الذمم مقابل تسويتها تم مليون درهم) حيث ١٩٤ .١: ٢٠١٧مليون درهم ( ٢٨١ .٩واستحوذت على عقارات بقيمة 

  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٤٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  االستثمارية اإلسالمية، صافي (تابع)  الموجودات التمويلية و  ٩
  
  التحليل حسب القطاع االقتصادي والموقع الجغرافي   ٥-٩
  

داخل اإلمارات   
  العربية المتحدة

خارج اإلمارات 
  العربية المتحدة

  
  اإلجمالي 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
٢٠١٨         

  ٧٫٢٦٧٫٣١٩  ١٫٥٢١٫٨٢٧  ٥٫٧٤٥٫٤٩٢ الحكومة
  ٦٫٤٧٤٫٧٠٦  ٦٤٤٫٦٨٦  ٥٫٨٣٠٫٠٢٠  يةالمؤسسات المال

  ٢٨٫٨٤٣٫٢٨١  ٢٦١٫٩١٣  ٢٨٫٥٨١٫٣٦٨  العقارات
  ٦٫٧٦٤٫٣٥١  ٩٦٤٫٨٦٨  ٥٫٧٩٩٫٤٨٣  المقاوالت

  ٨٫٢٤٦٫٧٤٨  ٦٨٢٫٧١٧  ٧٫٥٦٤٫٠٣١ التجارة
  ١٨٫٨٨٤٫٢٥٥  ١١٣٫٤٩٣  ١٨٫٧٧٠٫٧٦٢  الطيران 

  ٣٤٫٣٩٩٫٢٦٦  ٣٫١٧٨٫٩٧٢  ٣١٫٢٢٠٫٢٩٤  الخدمات واألخرى
  ١٣٫٦٤٧٫٨٦٦  ٢٩٠٫١٩٧  ١٣٫٣٥٧٫٦٦٩  تمويل منازل لألفراد

  ٢٥٫٩٣٨٫١٦٥  ٥٤١٫٤٢١  ٢٥٫٣٩٦٫٧٤٤  لألفراد تمويل
  -----------------   --------------  -----------------  
  ١٥٠٫٤٦٥٫٩٥٧  ٨٫٢٠٠٫٠٩٤  ١٤٢٫٢٦٥٫٨٦٣  
  -----------------   --------------    

  )٥٫٧٢٧٫٣٧٢(      ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
      --------- -------  

  ١٤٤٫٧٣٨٫٥٨٥      اإلجمالي 
      =========  

  
٢٠١٧         

  ٦٫٠٠٦٫٢٢٩  ١٫٥١٧٫٥٥٥  ٤٫٤٨٨٫٦٧٤ الحكومة
  ٦٫٣٣٤٫٥٦٦  ١٫٢٥٧٫٧١٥  ٥٫٠٧٦٫٨٥١  المؤسسات المالية

  ٢٦٫١٩٣٫٥٣٤  ٢٧٧٫٤٢٣  ٢٥٫٩١٦٫١١١  العقارات
  ٧٫٣٦١٫٦٣٨  ٨٥٥٫٠٩٣  ٦٫٥٠٦٫٥٤٥  المقاوالت

  ٨٫٢١٨٫٠٦٤  ١٫١٢٤٫٧٦٢  ٧٫٠٩٣٫٣٠٢ التجارة
  ١٦٫٩٩٧٫٨٦٨  ١٥٠٫١٢٣  ١٦٫٨٤٧٫٧٤٥  الطيران 

  ٢٧٫٨٤٩٫٢٣٧  ٢٫١٤٠٫٨٣٦  ٢٥٫٧٠٨٫٤٠١  الخدمات واألخرى
  ١٣٫٤٥٤٫٦٠٤  ٣٣٤٫٤٥٣  ١٣٫١٢٠٫١٥١  تمويل منازل لألفراد

  ٢٦٫٦٥١٫١٥٥  ٦١٥٫٥٥٣  ٢٦٫٠٣٥٫٦٠٢  لألفراد تمويل
   ----------------   -------------   ----------------  
  ١٣٩٫٠٦٦٫٨٩٥  ٨٫٢٧٣٫٥١٣  ١٣٠٫٧٩٣٫٣٨٢  
   ----------------   -------------    

  )٥٫٧٣٢٫٦٦٨(      ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
       ----------------  

  ١٣٣٫٣٣٤٫٢٢٧      اإلجمالي 
      =========  

  
  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٤٩

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    يتم قياسها بالتكلفة المطفأة  إسالميةصكوك  االستثمارات في  ١٠

  
  الجغرافي حسب الموقع التحليل  ١-١٠

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٣٫٥٤١٫١٨٤  ١٤٫٥٩٣٫٤٠٠  داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٫٣٧٣٫٥٧٨  ٦٫٢٤٩٫٦٨٥  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

  ٧٫١٠٧٫٩١٨  ١٠٫٤٢٥٫٢٣٧  باقي دول العالم 
   ---------------   ---------------  
  ٢٤٫٠٢٢٫٦٨٠  ٣١٫٢٦٨٫٣٢٢  

  -  )٨٩٫٧٩٧(  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة 
   ----------------   ---------------  

  ٢٤٫٠٢٢٫٦٨٠  ٣١٫١٧٨٫٥٢٥  اإلجمالي 
  =========  ========  

  
   االقتصاديالتحليل حسب القطاع   ٢-١٠

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  همألف در  ألف درهم  
      

  ١٢٫٧٢٢٫٢٩٧  ١٩٫٤٨٧٫١٨٣ الحكومة
  ٣٫٥٣٥٫٢٤١  ٣٫٣٦٨٫٥٠٧  المؤسسات المالية

  ٣٫١٢٢٫٥٣٢  ٣٫٠٣٠٫٠١٣ العقارات
  ١٫٩٢٥٫٠٠٠  ١٫٧٣٩٫٩٨٨  الطيران 

  ٢٫٧١٧٫٦١٠  ٣٫٦٤٢٫٦٣١  الخدمات والصناعة 
   ----------------  ------ --------  
  ٢٤٫٠٢٢٫٦٨٠  ٣١٫٢٦٨٫٣٢٢  

  -  )٨٩٫٧٩٧(  قيمة ناقصاً: مخصص انخفاض ال
   ----------------   --------------  

  ٢٤٫٠٢٢٫٦٨٠  ٣١٫١٧٨٫٥٢٥  اإلجمالي 
  =========  ========  

  
كما في  درهم مليار ٣ .٢بمبلغ ثنائية داخل اإلمارات العربية المتحدة على استثمارات في صكوك  تشتمل االستثمارات في الصكوك اإلسالمية  

  درهم).   مليار ٣ .٢: ٢٠١٧مبر ديس ٣١( ٢٠١٨ ديسمبر ٣١
  

 يناير ١( درهم مليون ٨٩ .٧. تبلغ خسائر االئتمان المتوقعة لهذه األرصدة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  ١ضمن المرحلة الصكوك جميع  تم تصنيف  
  درهم).     مليون ٧٦ .٥: ٢٠١٨

    
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٥٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
     بالقيمة العادلة  ُمقاسة استثمارات أخرى  ١١

  
    الجغرافي حسب الفئة والموقع التحليل   ١-١١

  داخل اإلمارات   
  العربية المتحدة 

دول مجلس التعاون 
  الخليجي األخرى 

  
  باقي دول العالم

  
  اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
          ٢٠١٨ ديسمبر ٣١كما في 

  العادلةستثمارات يتم قياسها بالقيمة ا
   األرباح أو الخسائرمن خالل 

        

  -  -  -  -  أدوات حقوق ملكية مدرجة    
  ------- -----   -- -- -- -----  -----------  ---- ------ 

  استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة
  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

        

  ٧١٧٫٧٠٧  ١٫١٣٣  ١١٨٫٠٥٨  ٥٩٨٫٥١٦   أدوات حقوق ملكية مدرجة   
          أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية   
  ٩٧٠٫١١٧  ٢٣٣٫٥٣٢  ٥١٫٣٤٢  ٦٨٥٫٢٤٣  غير مدرجة    

   ---------------   ------------  ------------  --------------- 
  ١٫٦٨٧٫٨٢٤  ٢٣٤٫٦٦٥  ١٦٩٫٤٠٠  ١٫٢٨٣٫٧٥٩  
   ---------------   ------------  ------ ------  --------------- 

  ١٫٦٨٧٫٨٢٤  ٢٣٤٫٦٦٥  ١٦٩٫٤٠٠  ١٫٢٨٣٫٧٥٩  اإلجمالي 
  =========  ========  ========  ===== ====  

  

           ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة

   األرباح أو الخسائرمن خالل 
        

  ٢٫٢٣٤  -  -  ٢٫٢٣٤  أدوات حقوق ملكية مدرجة    
   ---------   -----------  -----------  ---------- 

  استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة
  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

        

  ٩٥٨٫٢٤٨  ١٫٩٦١  ١٤٣٫٣١٧  ٨١٢٫٩٧٠  أدوات حقوق ملكية مدرجة    
          أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية   
  ١٫٠٠١٫٢٥١  ٢٤٠٫٩٥٨  ٥٦٫٢٧٨  ٧٠٤٫٠١٥  غير مدرجة    

   ---------------   ------------  ------------  --- ----------- 
  ١٫٩٥٩٫٤٩٩  ٢٤٢٫٩١٩  ١٩٩٫٥٩٥  ١٫٥١٦٫٩٨٥  
   ---------------   ------------  ------------  -------------- 

  ١٫٩٦١٫٧٣٣  ٢٤٢٫٩١٩  ١٩٩٫٥٩٥  ١٫٥١٩٫٢١٩  اإلجمالي 
  =========  =======  ========  ====== ===  
    

بالقيمة العادلة من خالل تم قياسها  استثماراتمن  المستلمة ربـاحاألتوزيعات االعتراف ب، تم ٢٠١٨مبر ديس ٣١هية في خالل السنة المنت
  ).٣٣ضاح ياإلوحد (مال األرباح أو الخسائرمليـون درهم) في بيـان  ٣١ .٧: ٢٠١٧مليون درهم ( ٤٥ .٤بمبلغ  األخرى ةالشـامل اإليرادات

  
 ٦ .٩: ٢٠١٧(مليون درهم يتم قياسها بالقيمة العادلة  ٠ .٩ بقيمة أسهمقامت المجموعة بشراء ، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ل السنة المنتهية في خال

  . مليون درهم)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٥١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  العادلة (تابع)     استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة  ١١

  
    التحليل حسب القطاع االقتصادي    ٢-١١

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٫١٥٢٫٤٧٣  ٩٧٠٫٢٦٦ الخدمات والصناعة 
  ٥٨٤٫٠٤٩  ٥٣٠٫٢٤٣  المؤسسات المالية

  ٢٢٥٫٢١١  ١٨٧٫٣١٥ العقارات
   --------------   ------------  

  ١٫٩٦١٫٧٣٣ ١٫٦٨٧٫٨٢٤  اإلجمالي 
  ========  =======  

  
  مشتركةالئتالفات االزميلة والشركات الستثمارات في اال  ١٢

  
  تحليل القيمة الدفترية   ١-١٢

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٢٫١٩٥٫٩٤٤  ١٫٩٨٨٫٦٤٢    استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
  )٦٠٫٠١٣(  )٦٠٫٠١٣(    ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة 

    --- -----------   -------------  
  ٢٫١٣٥٫٩٣١  ١٫٩٢٨٫٦٢٩    صافي االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

    ========  =======  
  

  تحليل الحركة في القيمة الدفترية   ٢-١٢
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٫٠٣٤٫٤٧٢  ٢٫١٣٥٫٩٣١  يناير  ١الرصيد في 
  ٤٫٤٩٥  ١٢٩٫٣٥٢  إضافات 

  )٢٥٫٨٦٨(  )١٩٫٨٧١(  زيعات األرباح المستلمة تو
  ١٢٢٫٠٥٠  ١٣٧٫٤٩٦  الحصة من األرباح 

  ٧٨٢  )٤٥٤٫٢٧٩(  احتياطي تحويل العمالت 
   -------------   -------------  

  ٢٫١٣٥٫٩٣١  ١٫٩٢٨٫٦٢٩  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  =======  =======  

  
  التحليل حسب الموقع الجغرافي  ٣-١٢

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  درهم ألف  
      

  ١٫٤١٩٫٢٩١  ١٫٤٦٣٫٧٧٥  داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٤٧٫٤١٢  ٤٦٫١٤٢  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

  ٦٦٩٫٢٢٨  ٤١٨٫٧١٢  باقي دول العالم 
   --------------   -------------  

  ٢٫١٣٥٫٩٣١  ١٫٩٢٨٫٦٢٩  اإلجمالي 
  ========  =======  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٥٢

  المالية الموحدة  إيضاحات حول البيانات
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)  ١٢

  
  القيمة العادلة لالستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة     ٤-١٢

  
 ١٩٠ .٢: ٢٠١٧مليون درهم ( ١٨٦ .٢ة للمجموعة مبلغ ، تبلغ القيمة العادلة المتراكمة للشركات الزميلة المدرج٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

مليون درهم). إن  ٥٨٣ .٠: ٢٠١٧مليون درهم ( ٣٣٠ .٤مليون درهم) وتبلغ القيمة الدفترية لحصة المجموعة في تلك الشركات الزميلة مبلغ 
الدفترية لتلك  مدارة أن القيشطة وترى اإلكافة االستثمارات األخرى في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة غير مدرجة في أسواق ن

  االستثمارات تقارب قيمتها العادلة.   
  

  من إجمالي اإليرادات الشاملة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة     المجموعةتحليل حصة   ٥-١٢
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٢٢٫٠٥٠  ١٣٧٫٤٩٦    حصة المجموعة من األرباح للسنة 
  -  -    حصة المجموعة من اإليرادات/ (الخسائر) الشاملة األخرى للسنة  

     -----------  ----------  
  ١٢٢٫٠٥٠  ١٣٧٫٤٩٦    من إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة   حصة المجموعة

    ======  ======  
  

  الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة قائمة   ٦-١٢
  

  نسبة الملكية      بلد التأسيس   النشاط الرئيسي   ئتالف المشترك اسم الشركة الزميلة أو اال  
        ٢٠١٧  ٢٠١٨  
            

  ٪٢٩ .٥  ٪٢٩ .٥  السودان  خدمات مصرفية    الخرطوم بنك  .١
  ٪٣٨ .٣  ٪٣٨ .٣  إندونيسيا   خدمات مصرفية   بنك بنين سياريه تي بي كيه  .٢
  ٪٢٧ .٣  ٪٢٧ .٣  البـوسنة  خدمات مصرفية   بنك البوسنة الدولي  .٣
  ٪٢٥ .٠  ٪٢٥ .٠  البحرين   خدمات الوساطة   السيولة المالية إدارة مركز  .٤
  ٪٢٠ .٠  ٪٢٠ .٠  اإلمارات العربية المتحدة   تأجير المعدات   م..م.ذ والمعدات للرافعات إيجار شركة  .٥
  ٪٢٢ .٧  ٪٢٢ .٧  جزر كايمان   التطوير العقاري   شركة سوليدير الدولية الزورا الستثمارات األسهم إنك  .٦
  ٪٥٠ .٠  ٪٥٠ .٠  اإلمارات العربية المتحدة  تأجير الشقق والمحالت  م. .م.ذ البستان مركز شركة  .٧
  ٪٥٠ .٠  ٪٥٠ .٠  اإلمارات العربية المتحدة   التطوير العقاري   أراضي للتطوير ذ.م.م.   .٨

   
  ة الموحدة.الملكية في هذه البيانات المالي حقوقوفقاً ل المحاسبةطريقة دام باستخالمشتركة أعاله  واالئتالفاتالزميلة  يتم احتساب كافة الشركات  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٥٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)  ١٢

  
  ية ألغراض إعداد التقارير المالية الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الجوهر  ٧-١٢

  
المعلومات المالية المتعلقة بالشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الجوهرية للمجموعة. تمثل المعلومات المالية  موجز حول فيما يلي بيان

ً للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة ال األخيرة المبالغ المبينة في البيانات المالية الموجزة  الدولية إلعداد التقارير المالية للمعاييرمعدة وفقا
  االحتساب وفقاً لحقوق الملكية. والمعدلة من قبل المجموعة ألغراض

  
  اإلجمالي  شركات زميلة أخرى  بنك بنين سياريه  بنك الخرطوم  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

٢٠١٨          
          بيان المركز المالي

 ١٥٫٠١٧٫٢٩٧  ٧٫٦٣١٫٣٢١  ٢٫٣٤١٫٦٩١  ٥٫٠٤٤٫٢٨٥  الموجودات
  ٩٫٥٥٣٫٤٠١  ٣٫١٠٤٫٩٤٤  ١٫٧٢٦٫٤٠٩  ٤٫٧٢٢٫٠٤٨  المطلوبات

  ٥٫٤٦٣٫٨٩٦  ٤٫٥٢٦٫٣٧٧  ٦١٥٫٢٨٢  ٣٢٢٫٢٣٧  صافي الموجودات
  ١٫٩٢٨٫٦٢٩  ١٫٥٩٨٫٢٤٧  ٢٣٥٫٣٤٥  ٩٥٫٠٣٧  القيمة الدفترية لحصة المجموعة

          
          بيان اإليرادات الشاملة

  ٦٨٠٫٧٤٦  ٣٣٩٫٣٥١  ٧٦٫٢٩٨  ٢٦٥٫٠٩٧  اإليرادات
  ١٢٢٫٠٦٧  ٤٥٫٦١٠  ٢٫٠١٠  ٧٤٫٤٤٧  صافي األرباح

 ١٩٫٨٧١  ١٤٫٨٣٠  -  ٥٫٠٤١  توزيعات األرباح المستلمة
          

٢٠١٧          
          بيان المركز المالي

  ٢٥٫٠٣٠٫٩٩٧  ٧٫٠٩١٫٧٣٥  ٢٫٥٠٤٫٩١٦  ١٥٫٤٣٤٫٣٤٦  الموجودات
  ١٨٫٨٢٥٫٦١٣  ٢٫٧٨٩٫٣٤٧  ٢٫١٧١٫٧٠٣  ١٣٫٨٦٤٫٥٦٣  المطلوبات

  ٦٫٢٠٥٫٣٨٤  ٤٫٣٠٢٫٣٨٨  ٣٣٣٫٢١٣  ١٫٥٦٩٫٧٨٣  صافي الموجودات
  ٢٫١٣٥٫٩٣١  ١٫٥٤٥٫٥٠١  ١٢٧٫٤٥٤  ٤٦٢٫٩٧٦  القيمة الدفترية لحصة المجموعة

          
          بيان اإليرادات الشاملة

  ١٫٣٢٨٫٢٥٤  ٢٥٤٫٠٩٦  ٥٫١٨٨  ١٫٠٦٨٫٩٧٠  اإليرادات
  ٣٩٨٫٣١٧  ٦٤٫٩٣٣  ٤٫٤٥١  ٣٢٨٫٩٣٣  صافي األرباح

  ٢٥٫٨٦٨  ٢٥٫٨٦٨  -  -  ات األرباح المستلمةتوزيع
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٥٤

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  العقارات المحتفظ بها للبيع       ١٣

  

  لبيع     للتطوير وا الحركة في العقارات المحتفظ بها  ١-١٣
  

  عقارات   إيضاح  
  أخرى 

  عقارات 
  قيد اإلنشاء

  
  أراضي 

  
  اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     
            

  ١٫٢٧٤٫٤٠٦  ٤٢٤٫٥١٦  ٥٧٧٫٥٨٤  ٢٧٢٫٣٠٦    ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ٤٦٣٫٧٠٨  ١٤١٫٣٩٤  ٣٢٢٫٣١٤  -    إضافات 

  )٢٨٩٫٠٤١(  - )٢٧٧٫٩٦٥(  )١١٫٠٧٦(  ٣٤  استبعادات 
  -  ٢٦١٫٢٧٠  )٢٦١٫٢٧٠(  -    تحويالت

  )٩٨(  -  -  )٩٨(    نبية تأثير صرف العمالت األج
     -----------   -----------   -----------   --------------  

  ١٫٤٤٨٫٩٧٥  ٨٢٧٫١٨٠  ٣٦٠٫٦٦٣  ٢٦١٫١٣٢     ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    ======  ======  ======  ========  

  
  ١٫٣٤٨٫١٣٠  ٤٢٤٫٥١٦  ٦٠٨٫٢٨١  ٣١٥٫٣٣٣    ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 

  ٤٥٢٫٠٥٦  -  ٤١٢٫٢٤٦  ٣٩٫٨١٠    إضافات 
  )٤٧٠٫٠٧٢(  -  )٤٤٢٫٩٤٣(  )٢٧٫١٢٩(  ٣٤  استبعادات 

  )٥٦٫٠٢١(  -  -  )٥٦٫٠٢١(    تحويالت
  ٣١٣  -  -  ٣١٣    تأثير صرف العمالت األجنبية 

     -----------   -----------  ----------   -------------  
  ١٫٢٧٤٫٤٠٦  ٤٢٤٫٥١٦  ٥٧٧٫٥٨٤  ٢٧٢٫٣٠٦     ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    ======  ======  ======  =======  
  

  تتمثل العقارات المحتفظ بها للبيع في عقارات داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة مسجلة باسم شركات المجموعة.   



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٥٥

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  العقارات االستثمارية      ١٤
  

  رات االستثمارية    الحركة في العقا  ١-١٤
  عقارات     

  أخرى 
  عقارات استثمارية

  قيد اإلنشاء
  

  أراضي 
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     

            التكلفة: 
  ٤٫١٥٨٫٦٠٢  ٩٥٣٫٥٠٢  ١٫٧٢٥٫٨٠٦  ١٫٤٧٩٫٢٩٤    ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

  ٦٣٢٫٧٤٠  ٢١٧٫٠٧٥  ٤١٣٫٠٤٦  ٢٫٦١٩    إضافات 
  ٢٨١٫٨٥٦  ١٠٠٫٧٠٦  -  ١٨١٫١٥٠    تحويالت *
  )٤٧٫٧١٢(  )١٨٫١٤٤(  -  )٢٩٫٥٦٨(    استبعادات 

  )٦٣٠(  -  -  )٦٣٠(    المحول إلى ممتلكات وآالت ومعدات 
  -  -  )٩٫٥٦٦(  ٩٫٥٦٦    تصنيف الإعادة 

  )١٨٫٦٠٧(  -  -  )١٨٫٦٠٧(    تأثير صرف العمالت األجنبية 
     --------------   --------------  --- -----------   -------------- 

  ٥٫٠٠٦٫٢٤٩  ١٫٢٥٣٫١٣٩  ٢٫١٢٩٫٢٨٦  ١٫٦٢٣٫٨٢٤     ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    ========  ========  ========  ======== 

            االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة:
  ٥٨٨٫٤٤٨  ١٥٠٫٨٨٩  ١٫٧٤١  ٤٣٥٫٨١٨    ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

  ٣٥٫١٤٨  -  -  ٣٥٫١٤٨    لسنةلاالستهالك المحمل 
  )١٫٨٨٦(  -  -  )١٫٨٨٦(    استبعادات 

  )١٦٨(  -  -  )١٦٨(    تحويالت
  -  -  )١٫٧٤١(  ١٫٧٤١    إعادة التصنيف 

  )١٠٠٫٠٠٠(  )٧٥٫٠٠٠(  -  )٢٥٫٠٠٠(    أخرى
  )١٠٫٣٤٧(  -  -  )١٠٫٣٤٧(    تأثير صرف العمالت األجنبية

     -----------   ----------   -----------   -----------  
  ٥١١٫١٩٥  ٧٥٫٨٨٩  -  ٤٣٥٫٣٠٦     ٢٠١٨ر ديسمب ٣١الرصيد في 

    ========  ========  ========  ======== 
  ٤٫٤٩٥٫٠٥٤  ١٫١٧٧٫٢٥٠  ٢٫١٢٩٫٢٨٦  ١٫١٨٨٫٥١٨    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١القيمة الدفترية في 

    ========  ========  ========  ======== 
            

            التكلفة: 
  ٣٫٦٠٣٫٩٩٣  ٩٤٤٫٠٤٩  ١٫٤٣٩٫٢٠٢  ١٫٢٢٠٫٧٤٢    ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 

  ٢٩٧٫٥٠٣  ٩٫٤٥٣  ٢٨٦٫٦٠٤  ١٫٤٤٦    إضافات 
  ٢٥٠٫١٠٢  -  -  ٢٥٠٫١٠٢    تحويالت *
  )٣٩٫٨٠٢(  -  -  )٣٩٫٨٠٢(    استبعادات 

  ٤٦٫٨٠٦  -  -  ٤٦٫٨٠٦    تأثير صرف العمالت األجنبية 
     -------------   -------------   -----------   -------------  

  ٤٫١٥٨٫٦٠٢  ٩٥٣٫٥٠٢  ١٫٧٢٥٫٨٠٦  ١٫٤٧٩٫٢٩٤    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    =======  =======  ======  =======  

            االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة:
  ٥٤٥٫٦٧٨  ١٥٠٫٨٨٩  ١٫٧٤١  ٣٩٣٫٠٤٨    ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 

  ٤٥٫٧٢٣  -  -  ٤٥٫٧٢٣    لسنةباالستهالك المحمل 
  )٢٫٤٩٦(  -  -  )٢٫٤٩٦(    استبعادات 

  )٢٥٫٠٠٠(  -  -  )٢٥٫٠٠٠(    أخرى
  ٢٤٫٥٤٣  -  -  ٢٤٫٥٤٣    عمالت األجنبيةتأثير صرف ال

     -----------   --------   -----------   -----------  
  ٥٨٨٫٤٤٨  ١٥٠٫٨٨٩  ١٫٧٤١  ٤٣٥٫٨١٨    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    =======  =======  ======  =======  
  ٣٫٥٧٠٫١٥٤  ٨٠٢٫٦١٣  ١٫٧٢٤٫٠٦٥  ١٫٠٤٣٫٤٧٦    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١القيمة الدفترية في 

    =======  =======  ======  =======  
  

 ٢٨١ .٩ إسالمية بمبلغموجودات تمويلية واستثمارية تم االستحواذ عليها مقابل تسوية  عقارات استثمارية علىات عقارإلى  العقارات المحولةشتمل ت*      
  . )مليون درهم ٥٦ .٠: ٢٠١٧( ال شيءمبلغ تحويل من عقارات محتفظ بها لغرض التطوير والبيع بمليون درهم) و ١٩٤ .١: ٢٠١٧مليون درهم (



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٥٦

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

      (تابع)  العقارات االستثمارية  ١٤
  

  التحليل حسب الموقع الجغرافي  ٢-١٤
      

  عقارات 
  أخرى 

عقارات 
  استثمارية

  قيد اإلنشاء

  
  

  أراضي 

  
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف     

٢٠١٨             
            ديسمبر:  ٣١القيمة الدفترية في 

  ٤٫٢٩٧٫٣٩١  ١٫١٢٤٫٧٠٦  ٢٫١٢٩٫٢٨٦  ١٫٠٤٣٫٣٩٩    داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ١٩٧٫٦٦٣  ٥٢٫٥٤٤  -  ١٤٥٫١١٩    خارج اإلمارات العربية المتحدة 

    ----- --------   --------------  -------- ------   --------------  
 ٤٫٤٩٥٫٠٥٤  ١٫١٧٧٫٢٥٠  ٢٫١٢٩٫٢٨٦  ١٫١٨٨٫٥١٨    إجمالي القيمة الدفترية 

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

٢٠١٧             
            ديسمبر:  ٣١القيمة الدفترية في 

  ٣٫٣٤٧٫٢٤٧  ٧٥٠٫٠٦٨  ١٫٧٢٤٫٠٦٥  ٨٧٣٫١١٤    داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ٢٢٫٩٠٧  ٥٢٫٥٤٥  -  ١٧٠٫٣٦٢    خارج اإلمارات العربية المتحدة 

    -------- -----   -------------   -----------   --------------  
  ٣٫٥٧٠٫١٥٤  ٨٠٢٫٦١٣  ١٫٧٢٤٫٠٦٥  ١٫٠٤٣٫٤٧٦    إجمالي القيمة الدفترية 

    ------ ------   -------------   -----------   -------------  
  
 شركاتمليون درهم) تم رهنها من قبل  ٣٨٩ .٧: ٢٠١٧مليون درهم ( ٣٦١ .١ تبلغ قيمتها الدفتريةعقارات  ستثمارية علىاالالعقارات مل تتش     

  أخرى.لمؤسسة مالية  إسالمي تمويل مقابل ترتيبات كضمان المجموعة
  

  القيمة العادلة للعقارات االستثمارية   ٣-١٤
  
 بناًء علىمليار درهم)  ٤ .٢: ٢٠١٧( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  مليار درهم ٥ .١ المجموعةقارات االستثمارية لدى للعتبلغ القيمة العادلة   

  ).٣(أي المستوى  ةملحوظال غير السوق مدخالت
  

 لديهم متخصصين مقيمينبل . تم إجراء التقييم من ق٢٠١٨ديسمبر  ٣١تلك العقارات كما في لتقييماً داخلياً وخارجياً  قامت المجموعة بإجراء
طريقة المعامالت المماثلة  استند التقييم على. الخاضعة للتقييم العقارات االستثماريةوالخبرة بمكان وفئة  الالزمة المهنية المؤهالت والكفاءة

ً المستقبلية المقدرة  لتدفقات النقديةل ونموذج احتساب القيمة الحالية يجارية المتداولة بالسوق لعقارات مشابهة في باإليجار الحالي والقيم اإل مدعوما
القيمة الحالية للتدفقات النقدية  المستخدم الحتساب معدل الربح،عكس يتلك العقارات. لنشاء اإل أعمال إنجاز مرحلةنفس الموقع تم تعديلها لتعكس 

  التدفقات النقدية.وتوقيت  اليقينعدم حاالت تقييمات السوق الحالية لالمستقبلية، 
  

 اإليراداتتقدير  عنداستندت التقييمات على التقييم الفردي، لكل نوع من أنواع العقارات، لكل من اإليرادات المستقبلية والعائد المطلوب. 
ية مقارنة التغيرات المحتملة في المستويات اإليجارية من قيمة إيجار كل عقد وتاريخ االنتهاء مع القيمة اإليجار تالمستقبلية للعقارات، تم

  الحالية في السوق، باإلضافة إلى التغيرات في نسبة اإلشغال وتكاليف العقار.



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٥٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الذمم المدينة والموجودات األخرى       ١٥

  
  التحليل حسب الفئة        ١-١٥

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٢٫٣٠٦٫٨٧٦  ١٫٣٦٤٫٦٣٢  ١-١-١٥  ذمم مدينة من بيع عقارات استثمارية، صافي
  ٨٥٥٫٢١٩  ١٫٢٣٥٫٥٤٢  ٢-١-١٥  المستحق من العمالء 

  ١٫٣٥٧٫٠٨٩  ٨٧٤٫٤٠٢    قبوالت
  ١٤١٫٢٣٨  ١١٨٫٠٦٣    مصروفات مدفوعة مقدماً 

  ٢٢٩٫٤٥٨  ٥١٥٫٥٠٢  ١-٤٥  القيمة العادلة للمشتـقات اإلسالمية 
  ٩٫٩٧٣  ١٩٫٤٤٥  ٢-٢٢  يبة المؤجلةموجودات الضر

  ٢٫٤٣٩٫٣٤٦  ١٫٩٢٠٫١٨٤    أخرى 
     --------------   -------------  

  ٧٫٣٣٩٫١٩٩  ٦٫٠٤٧٫٧٧٠    اإلجمالي 
    ========  =======  

     
   من بيع عقارات استثمارية، صافي  مبالغ مستحقة  ١-١-١٥

  
البيع اتفاقيات . فيما يلي أبـرز شروط وأحكام تثمارية في السنوات السابقةعقارات اساتفاقيات بيع وشراء لبيع  وشركته التابعة أبرم البنك  

  والشراء:
  

 تم مد فترة الترتيب حتى ٢٠١٧ديسمبر  ٣٠في أو قبل  القبض ةمستحق معامالت البنك وشركته التابعةفيما يتعلق ب قيمة المبيعاتكون ت .
 ؛ بنفس الشروط الموضحة أدناه ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  أو باالثني مبلغيمكن تسوية ً في حالة تسوية قيمة البيع بالكامل أو جزء منه بشكل ن معاً، بناء على رغبة المشتري. البيع نقداً أو عينا
ً  الموجوداتعيني، يجب أن تكون  للقيمة المستحقة والواجبة  البيع أو جزء منه بقيمة مساوية مبلغعن مقابل كامل  الممنوحة عوضا

ً السداد   يه االتفاقيـة؛ وما تنص علل وفقا
 سعر الشراء األصـلي المتبقي لقطع األراضي لدى البـنك.المتعلقة ب تبـقى االلتزامات 
  مليون درهم  ٦٦٠ .٠وعليه تم تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية بمبلغ  ٢تم تصنيف التعرض ضمن المرحلة

 مليون درهم).  ٧٠١ .٠: ٢٠١٨يناير  ١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  

      المستحق من العمالء   ٢-١-١٥
  
تعريف الموجودات التمويلية واالستثمارية  ال ينطبق عليهامكشـوفة وحسابات أخرى  جاريةحسابات  العمالء فيمن  المستحقمثل تي

مليون درهم  ٦٤٦يمة البـالغ مخصص انخفاض الق بعد خصم بيان هذه األرصدةتم  وعليه ٢تم بيان هذا التعرض ضمن المرحلة  اإلسالمية.
مليـون درهم) مقابل هذه  ١٫٢٥٠: ٢٠١٧مليـون درهم ( ١٫٠٦٢تبلغ قيمتها بضمانات  المجموعةحتفظ مليـون درهم). ت ٦١٩ :٢٠١٧(

  الحسـابات.



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٥٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الممتلكات والمعدات   ١٦

  
  
  

  
  يأراض

  مبانيو

  األثاث 
  والمعدات

  والسيارات 

  
  تقنية 

  المعلومات 

  األعمال 
  الرأسمالية

  قيد اإلنجاز 

  
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

            التكلفة: 
  ٢٫٤٠٧٫٦٧١  ٥٦٤٫٢٨٢  ٧١٣٫٨٨٦  ٣٥٢٫٥٠٦  ٧٧٦٫٩٩٧  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

  ٢٩٠٫٣٧٨  ٢٥٣٫٨١٠  ٥٫٣٣١  ١١٫٥٩١  ١٩٫٦٤٦  إضافات 
  )٤٫١٢١(  -   )٣٤٤(  )٣٫٧٧٧(  -   استبعادات 
  )١٫٠٣٨(  )١٫٠٣٨(  -   -   -   مشطوبات 

  -   )٥٦٫٨٨١(  ٥٧٫٦١٠  )٤٫١٦٨(  ٣٫٤٣٩  تحويالت
  )٣٦٫١٥٥(  )٤١١(  )١٣٫٥٦٦(  )٢٢٫١٩٦(  ١٨  صرف العمالت  تعديالت

   ---- -------   -----------   -----------   -----------  ------------- -  
  ٢٫٦٥٦٫٧٣٥  ٧٥٩٫٧٦٢  ٧٦٢٫٩١٧  ٣٣٣٫٩٥٦  ٨٠٠٫١٠٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ======  ======  ======  ======  ========  
            االستهالك المتراكم:

  ١٫٢٧١٫١٩٢  -   ٥٩٦٫٨٦٦  ٢٩٨٫١٠٩  ٣٧٦٫٢١٧  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ٩٨٫٥٥٤  -   ٤٨٫٢١٣  ٢١٫١١٠  ٢٩٫٢٣١  المحمل على السنة 

  )٣٫٨٠٣(  -   )٣٤٤(  )٣٫٤٥٩(  -   استبعادات 
  )٢٣٫٤٤٧(  -   )٩٫٨٣٤(  )١٣٫٧٦٢(  ١٤٩  صرف العمالت  تعديالت

   -----------   -----------   -----------   -----------   --------------  
  ١٫٣٤٢٫٤٩٦  -   ٦٣٤٫٩٠١  ٣٠١٫٩٩٨  ٤٠٥٫٥٩٧   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ======  ======  ======  ======  ========  
            الدفترية القيمة 

  ١٫٣١٤٫٢٣٩  ٧٥٩٫٧٦٢  ١٢٨٫٠١٦  ٣١٫٩٥٨  ٣٩٤٫٥٠٣  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======  =====  ======  ======  ========  
            

            التكلفة: 
  ٢٫٠٨٠٫٦٣٠  ٣٣٢٫٤٣١  ٦٤٧٫٧٠٨  ٣٣٦٫٦٧٦  ٧٦٣٫٨١٥  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 

  ٣٤٩٫٥٣١  ٣١٠٫٤٦٠  ١٤٫٣١٨  ٢١٫٦٤٢  ٣٫١١١  إضافات 
  )٥٫٣٩١(  )٨٣٩(  )٢(  )٢٫٢٠١(  )٢٫٣٤٩(  ستبعادات ا

  )٦٫٨٤٧(  )٣٥٣(  )٥٫٤٥٠(  )٦٧(  )٩٧٧(  مشطوبات 
  -   )٧٧٫٣٤٧(  ٦١٫٣٦٨  ٢٫٥٨٢  ١٣٫٣٩٧  تحويالت

  )١٠٫٢٥٢(  )٧٠(  )٤٫٠٥٦(  )٦٫١٢٦(  -   تسويات صرف العمالت 
   -----------   -----------   -----------   -----------   -------------  

  ٢٫٤٠٧٫٦٧١  ٥٦٤٫٢٨٢  ٧١٣٫٨٨٦  ٣٥٢٫٥٠٦  ٧٧٦٫٩٩٧  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======  ======  ======  ======  =======  

            االستهالك المتراكم:
  ١٫١٥٣٫٠١٩  -   ٥٣٧٫٨٠٥  ٢٧٥٫٦٣٩  ٣٣٩٫٥٧٥  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 

  ١١٩٫٤٥١  -   ٦٢٫٤٩٧  ٢٦٫٢٨٩  ٣٠٫٦٦٥  المحمل على السنة 
  )٢٫١٩١(  -   )١(  )٢٫١٩٠(  -   استبعادات 

  ٦٫٤٩٨  -   )٨٣١(  ١٫٣٥٢  ٥٫٩٧٧  أخرى 
  )٥٫٥٨٥(  -   )٢٫٦٠٤(  )٢٫٩٨١(  -   تسويات صرف العمالت 

   -----------   -----------   -----------   -----------   -------------  
  ١٫٢٧١٫١٩٢  -   ٥٩٦٫٨٦٦  ٢٩٨٫١٠٩  ٣٧٦٫٢١٧  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ======  ======  ======  ======  =======  
            القيمة الدفترية 

  ١٫١٣٦٫٤٧٩  ٥٦٤٫٢٨٢  ١١٧٫٠٢٠  ٥٤٫٣٩٧  ٤٠٠٫٧٨٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======  =====  ======  ======  =======  

  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٥٩

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الشركات التابعة             ١٧

  
  بعة الهامة            قائمة الشركات التا  ١-١٧

  
  : بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات التابعة التي تمتلكها المجموعةالهامة حصص الفيما يلي   

  
    

  
  التابعة اسم الشركة

  
  

  الرئيسي النشاط

  
  التأسيس  بلد

  والعمليات

  الملكيـة نسبة وحصص
  وحقوق التصويت التي

  تحتفظ بها المجموعة 
        ٢٠١٧  ٢٠١٨  
            
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  باكستان  مصرفية  خدمات  المحدود باكستان اإلسالمي دبي بنك.١
  ٪٩٢ .٠  ٪٩٢ .٠  اإلمارات العربية المتحدة  تمويل  تمويل ش.م.ع.٢
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  كينيا  خدمات مصرفية  بنك دبي اإلسالمي كينيا.٣
  ٪٩٥ .٥  ٪٩٥ .٥  ارات العربية المتحدةاإلم  الوساطة خدمات  ذ.م.م المالية اإلسـالمية للخدمات شركة دبي.٤
  ٪٤٤ .٩  ٪٤٤ .٩  اإلمارات العربية المتحدة  التطوير العقاري   شركة ديار للتطوير العقاري ش.م.ع.٥
  ٪٦٠ .٠  ٪٦٠ .٠  اإلمارات العربية المتحدة  مالية وقانونية استشارات م.م.ذ المالية والقانونية لالستشارات الشريعة دار.٦
  ٪٩٩ .٥  ٪٩٩ .٥  اإلمارات العربية المتحدة  عمالية خدمات  م.م.ذ دماتللخ التنمية شركة.٧
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  مصر  التطوير العقاري  العقارية الحديث التطوير.٨
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  مصر  التطوير العقاري  العقاري لالستثمار الحديث التعمير.٩

  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  مصر  التطوير العقاري  العقاري لالستثمار الحديثة التنمية.١٠
 إدارة العقارات (شركةلخدمات شركة نسيج .١١

  ٪٩٩ .٠  ٪٩٩ .٠  اإلمارات العربية المتحدة  إدارة العقارات  م. سابقاً).م.ذ للصناعات نسيج
  ٪٩٩ .٥  ٪٩٩ .٥  اإلمارات العربية المتحدة  طباعة  م.م.ذ اإلسالمي دبي بنك مطبعة.١٢
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العربية المتحدة  ر االستثما  اإلسالمي لالستثمار العقاري المحدود.١٣
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العربية المتحدة  تجارة السيارات  ذ.م.ممركز دبي التجاري اإلسالمي .١٤
  -  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العربية المتحدة  التطوير العقاري  للعقارات ذ.م.م مدينة بدرشركة .١٥
  

 من لمصلحته البنك بها يحتفظ ١٢و ١١و ٧و ٤المنشآت  في المتبقية فإن حقوق الملكية أعاله، بينةالم الملكية المسجلة حصص إلى باإلضافة
  سمية.ا ترتيبات خالل



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٦٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  الشركات التابعة (تابع)              ١٧
  

              صةالمنشآت ذات األغراض الخاقائمة   ٢-١٧
  

إلدارة معامالت محددة تتضمن صناديق استثمارية، ومن المتوقع إغالق تلك  التي تم تأسيسها المنشآت ذات األغراض الخاصةفيما يلي قائمة   
  المنشآت فور إنجاز المعامالت ذات الصلة. 

  

    
  ذات الغرض الخاص اسم المنشأة

  
  الرئيسي النشاط

  التأسيس  بلد
  والعمليات

  الملكيـة سبة وحصصن   
  وحقوق التصويت      

  التي تحتفظ بها المجموعة   
        ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  لوكسمبورج  االستثمار   هولدانفست لالستثمار العقاري  .١٦
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  فرنسا  االستثمار   فرنسا االستثمار العقاري ساس  .١٧
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  فرنسا  االستثمار   اس آى آر ال باربانيرز  .١٨
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  فرنسا  االستثمار   اس سي آي لو سيفاين   .١٩
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  فرنسا  االستثمار   فيندي ريل استيت ساس  .٢٠
بي اي اس آر اينودزفانغيستي   .٢١

  بيتايلونجسفيرفالتونغ جي ام بي اتش
  االستثمار 

  
  استراليا

  ١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠٪  
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  المانيا  االستثمار   م بي اتشاأللمانية اإلسالمية القابضة جي ا.٢٢
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  المانيا  االستثمار   راين لوجيستكس جي ام بي اتش.٢٣
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  هولندا  االستثمار   جف القابضة بي في.٢٤
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   م.م.ذ منطقة حرة التجاري للتمويل اإلسالمي.٢٥
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   م.م.ذ ح م أتالنتيك جلف.٢٦
للشحن منطقة حرة  اإلسالمية أوشانيك شركة.٢٧

  م.م.ذ
  االستثمار 

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  ١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠٪  
  ٪٤٠ .٠  ٪٤٠ .٠  األردن   االستثمار   شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة .٢٨
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   نت ون انفستمنت ليمتدليفا.٢٩
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  كايمان جزر  االستثمار   بيترا ليمتد.٣٠
  ٪٩٩ .٠  ٪٩٩ .٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   م.م.ذ لالستثمار سقيا شركة.٣١
  ٪٩٩ .٠  ٪٩٩ .٠  لعربية المتحدةاإلمارات ا  االستثمار   م.م.ذ لالستثمار نايل بلو شركة.٣٢
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  جزر كايمان  االستثمار  بنك دبي اإلسالمي إف إم ليمتد.٣٣
  ٪١٠٠ .٠  ٪١٠٠ .٠  جزر كايمان  االستثمار  األمين.٣٤

  
من خالل  لمصلحتهتفظ بها البنك يح ٣٢و ٣١المنشأتين  في المتبقية حقوق الملكيةالملكية المسجلة المبينة أعاله، فإن حصص باإلضافة إلى   

  .اسميةترتيبات 
  

  الحصص غير المسيطرة               ٣-١٧
  

  : جوهريةتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة التي تحتفظ بحصص غير مسيطرة فيما يلي   
    

    
  

  اسم الشركة التابعة 

نسبة وحصص الملكية 
وحقوق التصويت للحصص 

  غير المسيطرة
  الربح المخصص

  للحصص غير المسيـطرة
   الحصص غير المسيطرة 

  المتراكـمة
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم    
                
  ١٨٢٫٤٠٢  ١٩٣٫٩٥٩  ١٫٣٣٩  ١١٫٢٨٨  ٪٨ .٠  ٪٨ .٠  تمويل ش.م.ع  ١
  ٢٫٧٥٨٫٤٢٥  ٢٫٤٦٧٫٠٠١  ١٧٨٫٥٤٩  ٧٤٫٤٤٧  ٪٥٥ .١  ٪٥٥ .١  ديار للتطوير ش.م.ع  ٢
  ١٫٨٦٠  ٢٫٥٠٧  ١٫٤٩٧  ١٫٧٧٠  -  -  شركات تابعة أخرى    ٣
        ----------  ----------  ------- -------  -------------  
  ٢٫٩٤٢٫٦٨٧  ٢٫٦٦٣٫٤٦٧  ١٨١٫٣٨٥  ٨٧٫٥٠٥      اإلجمالي   
        ======  ======  ======== =======  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٦١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الشركات التابعة (تابع)                ١٧

  
  الحصص غير المسيطرة الجوهرية                  ٤-١٧

  
  فات الداخلية بين شركات المجموعة: للحصص غير المسيطرة الجوهرية قبل الحذو الموجزةفيما يلي المعلومات المالية     

  
                  تمويل ش.م.ع  ١-٤-١٧

  برديسم ٣١  
٢٠١٨  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٧  

  ألف درهم  ألف درهم  
      المركز المالي: بيان

  ٣٫٠٧٧٫٦٨٣  ٢٫٤٣٦٫٠٩٠  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي 
  ٩٠٦٫٩٤٧  ١٫٠٨٨٫٩١١   ذمم مدينة وموجودات أخرى 

   --------------   -------------  
  ٣٫٩٨٤٫٦٣٠  ٣٫٥٢٥٫٠٠١  إجمالي الموجودات 

  ========  =======  
      

  ١٫٣٣٠٫٠٠٠  ٧٩٠٫٠٠٠  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
  ٩٨٫٩٣٦  ٦٢٫٦٦٦   ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

  ------ ------   -------------  
  ١٫٤٢٨٫٩٣٦  ٨٥٢٫٦٦٦  إجمالي المطلوبات

  ======  =======  
      

  ٢٫٥٥٥٫٦٩٤  ٢٫٦٧٢٫٣٣٥  حقوق الملكية
  ========  =======  
      
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      اإليرادات الشاملةبيان 
  ٢٤٣٫٧٧٤  ٢٥١٫٠٠٩  إجمالي اإليرادات

  )١١٧٫٨١٠(  )٤٩٫٣٢٠(  إجمالي المصروفات التشغيلية 
  )٨١٫١٨٤(  )٥٦٫٥٤٦(  حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح  

   ------------   -----------  
  ٤٤٫٧٨٠  ١٤٥٫١٤٣  صافي أرباح السنة 

  ٥٫٥٦٢  )٥٫٠٢٤(  اإليرادات الشاملة األخرى 
  ------ -----  ----------  

  ٥٠٫٣٤٢  ١٤٠٫١١٩  إجمالي اإليرادات الشاملة
  ======  ======  
      

      بيان التدفقات النقدية
  ٦٠١٫٣٧٥  ٥٤٢٫٣٦١  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشـغيلية

  ٤٣٫٣١٩  ٢٣٫٢٣٥  جة من األنشطة االستثماريةصافي التدفقات النقدية النات
  )٧٢٢٫٥٠٠(  )٥٦٠٫٠٠٠(  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

  ----------- -  ----------- -  
  )٧٧٫٨٠٦(  ٥٫٥٩٦  صافي التدفقات النقدية خالل السنة

  =====  ======  
      

  ٢٫٠٠٠  ١٫٦٠٠  رة توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيط
  ====  ====  

  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٦٢

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  الشركات التابعة (تابع)                ١٧
  

  الحصص غير المسيطرة الجوهرية (تابع)               ٤-١٧
  

                 ديار للتطوير ش.م.ع  ٢-٤-١٧
  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  ألف درهم  ألف درهم  

      بيان المركز المالي
  ١٫٢٦٥٫٠٣٨  ١٫٣٢١٫٣٦٨  االستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

  ١٫٢٣٢٫٣٢١  ١٫٤٠٧٫٥٤٣  عقارات محتفظ بها للبيع 
  ٣٣٨٫٠١٩  ٣٤٠٫١٢٢  عقارات استثمارية 

  ٢٫١٧٣٫٧٩٢  ١٫٧٣٠٫٣٩٥  ذمم مدينة وموجودات أخرى 
  ١٫٥٢٧٫٦٦٥  ١٫٣٨٢٫٩٤٧  أخرى

   --------------   -------------  
  ٦٫٥٣٦٫٨٣٥  ٦٫١٨٢٫٣٧٥  إجمالي الموجودات 

  ========  =======  
      

  ٦٦٥٫٨٧٧  ١٫٠١٣٫٨٣٤  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
  ٨٦٩٫٢٨١  ٦٩٦٫٩٠٦  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

   --------------   ------------  
  ١٫٥٣٥٫١٥٨  ١٫٧١٠٫٧٤٠  باتإجمالي المطلو

  ========  =======  
      

  ٥٫٠٠١٫٦٧٧  ٤٫٤٧١٫٦٣٥  حقوق الملكية
  ========  =======  
      
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      اإليرادات الشاملة بيان 
  ٢٩٢٫٣٢٩  ٢٢٤٫٨٩٧  إجمالي اإليرادات

  )١٥٢٫٥٧٨(  )١٢٧٫٠٩٠(  إجمالي المصروفات
  )١٨٫٦٩٦(  )٢٤٫٣٢٩(  الصكوك من األرباح  حصة المودعين وحاملي 

  ٩٫١٤٠  ٦١٫٥١٢  الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة 
   ------------   -----------  

  ١٣٠٫١٩٥  ١٣٤٫٩٩٠  أرباح السنة 
  )١٫١٨٦(  )٢٫١٨٧(  اإليرادات الشاملة األخرى 

   -----------   -----------  
  ١٢٩٫٠٠٩  ١٣٢٫٨٠٣  إجمالي اإليرادات الشاملة

  ======  ======  
      بيان التدفقات النقدية

  )٣١٧٫٣١٤(  ١١٦٫٥٢٦  األنشطة التشـغيلية (المستخدمة في)/ الناتجة من صافي التدفقات النقدية 
  )١٣٦٫٦٥٥(  )١٦٠٫٥٧٨(  األنشطة االستثمارية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

  ٢١٠٫٢٨٤  ٣٢٣٫٣٦٥  التمويليةصافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة 
   -----------   -----------  

  ٢٤٣٫٦٨٥  ٢٧٩٫٣١٣  صافي التدفقات النقدية الناتجة خالل السنة
  ======  ======  
  
 قبل المطبقة منتم إجراء تعديالت على المعلومات المالية أعاله لكي تتماشى السياسات المحاسبية للشركة التابعة مع تلك السياسات المحاسبية * 

  المجموعة. 



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٦٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ودائع العمالء       ١٨

  
  التحليل حسب الفئة     ١-١٨

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٣٤٫٠٥٣٫٨٥٥  ٣٣٫٣٢٣٫١٣٩    حسابات جارية 
  ١٨٫٨٧١٫٩٢٠  ٢٠٫٠٢٣٫٤٣٤    حسابات توفير  
  ٩٣٫٥٩٥٫٣٩٣  ١٠١٫٧٩٦٫٤٢٩    ودائع استثمارية 

  ٥٣٣٫٢٠٤  ٤٠١٫٢٥٥    حسابات هامشية   
  ١٦٫٣٦٥  ٩٫٦٤٠  ٣-١٨  احتياطي مخاطر استثمارات المودعين 

  ١١٠٫٢١٤  ١٠٣٫٤١٩  ٤-١٨  حصة المودعين من األرباح مستحقة الدفع 
    -----------------   ----------------  

  ١٤٧٫١٨٠٫٩٥١  ١٥٥٫٦٥٧٫٣١٦    اإلجمالي 
    =========  =========  

  
  التحليل حسب الموقع الجغرافي      ٢-١٨

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٣٨٫٦٢٣٫٥٦٠  ١٤٣٫٢٤٦٫١٢١    داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ٨٫٥٥٧٫٣٩١  ١٢٫٤١١٫١٩٥    خارج اإلمارات العربية المتحدة 

    -----------------  -- --------------  
  ١٤٧٫١٨٠٫٩٥١  ١٥٥٫٦٥٧٫٣١٦    اإلجمالي 

    =========  =========  
  

  احتياطي مخاطر استثمار المودعين    ٣-١٨
  

يتمثل احتياطي مخاطر استثمار المودعين في جزء من حصة المودعين من األرباح يتم تخصيصه كاحتياطي. يتم دفع هذا االحتياطي إلى 
لشرعية لدى البنك. يتم إدراج الزكاة المستحقة على احتياطي مخاطر استثمار المودعين ضمن الزكاة المودعين بموافقة هيئة الفتوى والرقابة ا

  مستحقة الدفع ويتم خصمها من رصيد احتياطي مخاطر استثمار المودعين. 
  

  فيما يلي الحركة في احتياطي مخاطر استثمار المودعين:   
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح   
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٩٫٧٣٣  ١٦٫٣٦٥    يناير  ١الرصيـد كما في 
  )٤٣٣(  )٢٥٥(  ٢٣  الزكـاة للسنة 

  )٢٫٩٣٥(  )٦٫٤٧٠(  ٤-١٨  صافي المحول إلى حصة المودعين من األرباح خالل السنة 
    ---------  ---------  

  ١٦٫٣٦٥  ٩٫٦٤٠    ديسمبر  ٣١الرصيـد كما في 
    =====  =====  

  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٦٤

  لية الموحدة إيضاحات حول البيانات الما
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ودائع العمالء (تابع)       ١٨

  
  حصة المودعين من األرباح مستحقة الدفع     ٤-١٨

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح   
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٠٧٫٨٤٨  ١١٠٫٢١٤    يناير  ١الرصيـد كما في 
  ٤٧٢٫٧٣٠  ٥٢٨٫٤٤٤  ٣٧  حصة المودعين من األرباح للسنة 

  ٢٫٩٣٥  ٦٫٤٧٠  ٣-١٨  صافي المحول من احتياطي مخاطر استثمار المودعين
  )٤٧٣٫٢٩٩(  )٥٤١٫٧٠٩(    ناقصاً: المبلغ المدفوع خالل السنة

    ------------ -   ------------  
  ١١٠٫٢١٤  ١٠٣٫٤١٩    ديسمبر  ٣١الرصيـد كما في 

    =======  ======  
  

     المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية     ١٩
  

  التحليل حسب الفئة     ١-١٩
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٩٢٫٩٤٢  ٩١٫٤٢٣    حسابات جارية لدى بنوك
  ٥٫١٥٥٫١٩٦  ٢٫٠٨١٫٥٧٣    مستحق إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

  ٩٫٦٢٩٫٤١٦  ١١٫٠٣٠٫٢٣٢    ودائع استثمارية 
     ---------------   --------------  

  ١٤٫٨٧٧٫٥٥٤  ١٣٫٢٠٣٫٢٢٨    الي اإلجم
    ========  ========  

  
مليار درهم) من بنوك ومؤسسات مالية مقابل ترتيب مرابحة لسلع  ٥ .٤: ٢٠١٧مليار درهم ( ٣ .٨تتضمن الودائع االستثمارية ودائع بمبلغ 

  مضمونة.
  

  التحليل حسب الموقع الجغرافي      ٢-١٩
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٢٫٤٢٤٫٤٠٤  ٩٫٨٤٤٫٩٧٩    داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ٢٫٤٥٣٫١٥٠  ٣٫٣٥٨٫٢٤٩    خارج اإلمارات العربية المتحدة 

     ---------------   --------------  
  ١٤٫٨٧٧٫٥٥٤  ١٣٫٢٠٣٫٢٢٨    اإلجمالي 

    =========  ========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٦٥

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لمنتهية في للسنة ا

  
  صكوك مصدرة           ٢٠

  
  التحليل حسب اإلصدار        ١-٢٠

  
  فيما يلي تحليل أدوات الصكوك المصدرة من المجموعة: 

  
  

  معدل الربح 
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  تاريخ 
 ألف درهم  ألف درهم  االستحقاق  السنوي المتوقع  

          سداك دبيابورصة إيرلندا / ن –صكوك مدرجة 
          

  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠   ٢٠٢٠يونيو   ٪٢. ٩٢  صكوك مصدرة من البنك 
  ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ٢٠٢١مارس   ٪٣. ٦٠    صكوك مصدرة من البنك 
  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ٢٠٢٢فبراير   ٪٣. ٦٦    صكوك مصدرة من البنك 
  -  ٣٫٦٦٠٫٥٩٤  ٢٠٢٣فبراير   ٪٣. ٦٣    صكوك مصدرة من البنك 

          

          اصإيداع خ

  صكوك مصدرة من البنك
أشهر +  ٣ليبور لـ 

  ٢٥٦٫٨٥٨  ٢٥٦٫٩٨٧   ٢٠١٩ديسمبر   نقطة أساس ١٥٠

  صكوك مصدرة من شركة تابعة
أشهر +  ٦كيبور لـ 

  ١٣٧٫٥٩٩  ١٠٦٫١٣٥  ٢٠٢٧يونيو   نقطة أساس ٥٠

  صكوك مصدرة من شركة تابعة
أشهر +  ٣كيبور لـ 

  -  ٨٣٫٠٠٢  ٢٠٢٣ديسمبر   نقطة أساس ١٧٥
      ------- --------   -------------  

  ٨٫٦٥٨٫٧٠٧  ١٢٫٣٧٠٫٩٦٨      اإلجمالي 
      ========  =======  

  
  صكوك مصدرة من البنك    ٢-٢٠

  
 مستأجرة تتضمن شروط البرنامج تحويل بعض الموجودات المحددة ("الموجودات الخاضعة للملكية المشتركة") والتي تتضمن موجودات

أي بي صكوك  دي شركة إلى البنك لدى مستبدلة موجودات وأية الشريعة مع متوافقة مرخصة تثماراتواس مشاركات باألصل وموجودات
  ليمتد، جـزر كايمان ("المصـدر"). تقع هذه الموجودات تحت سيـطرة البنك وسيستمر البنك في تقديمها.

  
ودات الخاضعة للملكية المشتركة، ومن المتـوقع أن سوف يدفع المصدر مبلغ التوزيعات نصف السـنوية من العوائد المستلمة بخصوص الموج

تكفي تلك العائدات لتغطية مبلغ التوزيعات نصف السـنوية المستحق سداده إلى حاملي الصـكوك بتواريخ التوزيعات نصف السـنوية. يتعهد 
  البنك، عند استحقاق الصكوك، بشراء تلك الموجودات بسعر الممارسة من المصـدر.

  
  ن تدفع تلك الصكوك أرباح نصف سنوية للمستثمرين استناداً إلى الهامش ذو الصلة كما في تاريخ اإلصـدار. من المتوقع أ

  
  صكوك مصدرة من شركة تابعة     ٣-٢٠

  
 ١٣٧ .٦مليون روبية باكستانية ( ٤٫٠٠٠شهادات أمانة متوافقة مع أحكام الشريعة بقيمة  ٢٠١٧أصدرت إحدى الشركات التابعة في يونيو 

نقطة أساس سنوياً. يتم دفع األرباح المحققة من هذه الشهادات بصورة  ٥٠أشهر زائداً  ٦ون درهم) بمعدل ربح متوقع يعادل كيبور لـ ملي
  .محلية نصف سنوية. تم إيداع هذه الشهادات بصورة خاصة لدى بنوك ومؤسسات مالية

  
 ٨٧ .٥مليون روبية باكستانية ( ٣٫٣٠٠قة مع أحكام الشريعة بقيمة شهادات أمانة متواف ٢٠١٨ ديسمبرأصدرت إحدى الشركات التابعة في 

في نهاية نقطة أساس سنوياً. يتم دفع األرباح المحققة من هذه الشهادات  ١٧٥أشهر زائداً  ٣مليون درهم) بمعدل ربح متوقع يعادل كيبور لـ 
  .يةمحل . تم إيداع هذه الشهادات بصورة خاصة لدى بنوك ومؤسسات ماليةكل شهر



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٦٦

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى            ٢١

  
  التحليل حسب الفئة     ١-٢١

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم   
        

  ١٫٢٨٥٫٩٣٤  ٢٫٠٩٤٫٩٢٤    ودائع متنوعة وحسابات أمانات  
  ١٫٣٥٧٫٠٨٩  ٨٧٤٫٤٠٢    ذمم قبوالت دائنة

  ٦٢٤٫٨٠١  ٨٨٣٫٩٤٨  ٢-٢١  حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح مستحقة الدفع 
  ٢١٢٫٨٣٣  ٢٢١٫٩٩٢   ٣-٢١  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

  ٢١٠٫٤٠٧  ٤٥٢٫٤٦٤  ١-٤٥  القيمة العادلة لمطلوبات مشتقة إسـالمية 
  ٦٫٤٢٨  ٧٫٢٨٠  ١-٢٢  مخصص الضريبة 

  ٣٫٧٦١٫٤١٥  ٣٫٤٨٣٫٦٩١    أخرى
     --------------   -------------  

  ٧٫٤٥٨٫٩٠٧  ٨٫٠١٨٫٧٠١    اإلجمالي 
    ========  =======  

  
  حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح مستحقة الدفع    ٢-٢١

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   
        

  ٣٣٥٫٥٩٨  ٦٢٤٫٨٠١    يناير ١الرصيـد في 
  ١٫٧١٦٫٥٢٠  ٢٫٥٦٩٫٧٠١  ٣٧  ودائع وكالة وودائع استثمارية أخرى من البـنوك والعمالء

  ٣٢٢٫٤٢١  ٤٢٩٫٩١٢  ٣٧  المحققة لحاملي صكوك مصدرة  األرباح المستحقة/
  )١٫٧٤٩٫٧٣٨(  )٢٫٧٤٠٫٤٦٦(    المدفـوع خالل السـنة

    -------------- -   --------------  
  ٦٢٤٫٨٠١  ٨٨٣٫٩٤٨    ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    =======  ======  
  

  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين     ٣-٢١
  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   
        

  ٢١٢٫٠٠٩  ٢١٢٫٨٣٣    يناير ١الرصيـد في 
  ١٨٫٧٢١  ٢٣٫٩٥٣  ٣٨  المحمل خالل السنة 

  )١٧٫٨٩٧(  )١٤٫٧٩٤(    المدفـوع خالل السـنة
     -----------   -----------  

  ٢١٢٫٨٣٣  ٢٢١٫٩٩٢    ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    ======  ======  

  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٦٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الضرائب     ٢٢

  
  مخصص الضرائب     ١-٢٢

   
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم   
        

  ٥٫٠٩٩  ٦٫٤٢٨    يناير ١الرصيـد في 
  ٣٥٫٩٦٦  ٥٢٫٠٠٧  ٣-٢٢  المحمل خالل السنة 

  )٣٤٫٥٤٧(  )٥٠٫٤١٨(    المدفـوع خالل السـنة
  )٩٠(  )٧٣٧(    تأثير صرف العمالت األجنبية 

    ----------  ----------  
  ٦٫٤٢٨  ٧٫٢٨٠    ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    ====  ====  
  

  مطلوبات/ (موجودات) الضرائب المؤجلة       ٢-٢٢
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم   
        

  ٢٫١١٤  )٩٫٩٧٣(    يناير ١الرصيـد في 
  )١١٫٥٢٧(  )٩٫٥٩٣(  ٣-٢٢  المحمل خالل السنة 

  )٥٦٠(  ١٢١    تأثير صرف العمالت األجنبية 
    ----------- -  ----------  

  )٩٫٩٧٣(  )١٩٫٤٤٥(    ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    =======  =====  

  
  مصروفات ضريبة الدخل        ٣-٢٢

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم   
        

  ٣٥٫٩٦٦  ٥٢٫٠٠٧  ١-٢٢  الضريبة الحالية
  )١١٫٥٢٧(  )٩٫٥٩٣(  ٢-٢٢  الضريبة المؤجلة 

    ----------  ----------  
  ٢٤٫٤٣٩  ٤٢٫٤١٤    اإلجمالي 

    =====  =====  
  

تسوية معدل الضريبة الفعلي غير جوهرية فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة حيث أن المصروفات الضريبية تتعلق بالشركات التابعة إن 
  الخارجية فقط. 



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٦٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الزكاة مستحقة الدفع     ٢٣

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم إيضاح  
       

  ٢٧٩٫٩٣٩  ٣٠٤٫٩٤٧    الزكاة المحملة على حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك 
  -  -    الزكاة المحتسبة والمدفوعة من قبل شركات مستثمر بها 

     -----------   -----------  
  ٢٧٩٫٩٣٩  ٣٠٤٫٩٤٧    زكاة المساهمين مستحقة الدفع من قبل البـنك للسنة

  ٢٫٩٤١  -    لزكاة المتعلقة بالسنوات السابقةتسويات ا
     -----------   -----------  

  ٢٨٢٫٨٨٠  ٣٠٤٫٩٤٧    صافي الزكاة مستحقة الدفع من قبل البنك بالنيابة عن المساهمين
  ٤٣٣  ٢٥٥  ٣-١٨  الزكاة على احتيـاطي مخاطر استثمارات المودعين

  )٢٫٩٤١(  -    سنوات السابقةعن الالزكاة المدفوعة 
    - ----------   -----------  

  ٢٨٠٫٣٧٢  ٣٠٥٫٢٠٢    إجمالي الزكاة مستحقة الدفع   
    ======  ======  

  

  رأس المال       ٢٤
      

 

 ٤٫٩٤٢٫١٨٨٫٨٨٤: ٢٠١٧درهم لكل سهم ( ١سهم عادي مصرح به بواقع  ٦٫٥٨٩٫٥٨٥٫١٧٩، تم إصدار ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  وتم دفع قيمتها بالكامل.  درهم لكل سهم) ١سهم عادي مصرح به بواقع 

  
درهم للسهم بعالوة قدرها  ١ .٠سهم بواقع  ١٫٦٤٧٫٣٩٦٫٢٩٥عددها  حقوقعلى إصدار أسهم  ٢٠١٨فبراير  ٢١وافق المساهمون بتاريخ 

لى توزيع األسهم وتم إدراج األسهم في سوق دبي المالي بعد الحصول عمن عملية  ٢٠١٨درهم للسهم. انتهى البنك في يونيو  ٢ .١١
  . ٢٠١٨يونيو  ١٤الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية بتاريخ 

  

  صكوك من الشق األول       ٢٥
  

  

  قيمة اإلصدار  تاريخ اإلصدار  منشأة ذات أغراض خاصة ("المصدر")
  بما يعادل ألف درهم 

  معدل الربح 
  المتوقع

  فترة 
  المطالبة 

          
سنوياً يتم سداده  ٪٦. ٢٥   ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ٢٠١٣مارس   دي آي بي تير ون صكوك ليمتد

  بصورة نصف سنوية
   ٢٠١٩في أو بعد مارس 

          
سنوياً يتم سداده  ٪٦. ٧٥   ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ٢٠١٥يناير   ) ليمتد٢دي آي بي تير ون صكوك (

  بصورة نصف سنوية
   ٢٠٢١في أو بعد يناير 

     --------------      
    ٧٫٣٤٦٫٠٠٠      
    ========      

  

ر البنك، صكوك من الشق األول متوافقة مع أحكام الشريعة من خالل شركة ذات أغراض خاصة، دي آي بي تير ون ، أصـد٢٠١٣خالل 
دوالر أمريكي  ١٫٠٠٠مليون درهم) بقيمة اسمية قدرها  ٣٫٦٧٣مليون دوالر أمريكي ( ١٫٠٠٠صكوك ليمتد ("المصدر")، بلغت قيمتها 

نك مجموعة ثانية من الصكوك من الشق األول المتوافقة مع أحكام الشريعة من خالل ، أصدر الب٢٠١٥درهم) للصك. في يناير  ٣٫٦٧٣(
مليون  ٣٫٦٧٣مليون دوالر أمريكي ( ١٫٠٠٠) ليمتد، ("المصدر") بلغت قيمتها ٢منشأة ذات أغراض خاصة، دي آي بي تير ون صكوك (

  درهم) للصك.    ٣٫٦٧٣دوالر أمريكي ( ١٫٠٠٠درهم) بقيمة اسمية قدرها 
  

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 

ك دبي، ويحق للبنك المطالبة بها بعد "تاريخ المطالبة األول" أو في أي تاريخ دفع أرباح بعد ذلك التاريخ ويخضع ذلك لشروط المالي/ ناسدا
  محددة إلعادة السداد.

 

 يتم استثمار صافي المتحصالت من الصكوك من الشق األول بالمضاربة مع البنك (المضارب) على أساس مشترك غير مقيد باألنشطة العامة
  للبنك التي تُنفذ عن طريق وعاء المضاربة العـام.



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٦٩

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  صكوك من الشق األول (تابع)            ٢٥

   
ر تلك الواقعة تعثر في السداد. يقرره وحده، اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح مضاربة كما هو متوقع، وال تعتب يجوز للُمصدر، حسب ما

دم وفي تلك الحالة، ال تتراكم أرباح المضاربة ولكن يتم التنازل عنها إلى المصدر. وفي حال اختيار الُمصدر عدم الدفع، أو في حال حدوث ع
ى األسهم العادية الصادرة عن البنك، الدفع، ال يقوم البـنك بـ (أ) إعالن أو دفع أية توزيعات أو أربـاح، أو القيام بسداد أية دفعات أخرى عل

يص كما يعلن البنك أنه لن يقوم بتوزيعات أو أرباح أو أي دفعات أخرى على األسهم العادية الصادرة من قبله، أو (ب) شراء أو إلغاء أو تقل
  أو االستحواذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على األسـهم العادية التي يصدرها البـنك.

  
  ات أخرى وأسهم خزينةاحتياطي    ٢٦

      
  الحركات في االحتياطيات األخرى وأسهم الخزينة      ١-٢٦

  
  :٢٠١٧و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١فيما يلي حركة االحتيـاطيات األخرى وأسهم الخزينة خالل السنتين المنتهيتين في     

  

  

  
  االحتياطي
  القانوني

  
  االحتياطي 

  العام
 االحتياطي النظامي 

  أسهمعالوة   لمخاطر االئتمان

  
  أسهم 
  خزينة

  
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   

٢٠١٨              
  ٧٫٧٨٥٫٥٥٧  )٢٠٫٧١٦(  -  ٣٩٠٫٠٠٠  ٢٫٣٥٠٫٠٠٠  ٥٫٠٦٦٫٢٧٣  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

  من المعايير ٩تأثير تطبيق المعيار 
  )٣٨١٫٨٦١(  -  -  )٣٨١٫٨٦١(  -  -  الدولية إلعداد التقارير المالية

   --------------   --------------  ------ -------   -----------   -----------   --------------  
  ٧٫٤٠٣٫٦٩٦  )٢٠٫٧١٦(  -  ٨٫١٣٩  ٢٫٣٥٠٫٠٠٠  ٥٫٠٦٦٫٢٧٣  

  ٣٫٤٦٥٫٤٠٦  )١٠٫٦٠٠(  ٣٫٤٧٦٫٠٠٦  -  -  -  إصدار أسهم حقوق 
  -  -  )٣٫٤٧٦٫٠٠٦(  -  -  ٣٫٤٧٦٫٠٠٦  المحول إلى االحتياطي القانوني

  )٨٫١٣٩(  -  -  )٨٫١٣٩(  -  -  األرباح المحتجزةالمحول إلى 
   --------------   --------------   -----------  ----------- ----   -----------   --------------  

  ١٠٫٨٦٠٫٩٦٣  )٣١٫٣١٦(  -  -  ٢٫٣٥٠٫٠٠٠  ٨٫٥٤٢٫٢٧٩  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ========  ========  ======  ========  ======  ========  

٢٠١٧              
  ٧٫٧٨٥٫٥٥٧  )٢٠٫٧١٦(  -  ٣٩٠٫٠٠٠  ٢٫٣٥٠٫٠٠٠  ٥٫٠٦٦٫٢٧٣  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 

  -  -  -  -  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
   -------------   -------------   -----------   ----------   -----------   -------------  

  ٧٫٧٨٥٫٥٥٧  )٢٠٫٧١٦(  -  ٣٩٠٫٠٠٠  ٢٫٣٥٠٫٠٠٠  ٥٫٠٦٦٫٢٧٣  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  =======  =======  ======  ======  ======  =======  

  
  االحتياطي القانوني     ٢-٢٦

  
 تحويل األساسي للبنك، يجب والنظام ٢٠١٥ لسنة )٢( رقم المتحدة العربية اإلمارات التجارية لدولة الشركات قانون من ٢٣٩ للمادة طبقًا
ً لـ االحتياطي رصيد هذا يصبح إلى أن للتوزيع قابل غير قانوني احتياطي إلى للمساهمين العائدة األرباح من ٪١٠  رأس من ٪٥٠مساويا

   القانون. عليها ينص التي الحاالت في إال للتوزيع قابل غير االحتياطي هذا المدفوع. إن المال
  

  االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان      ٣-٢٦
  

 .  امي لمخاطر االئتمان هو احتياطي غير قابل للتوزيع يتم االحتفاظ به وفقاً للمتطلبات النظامية بشأن المخصصات العامةإن االحتياطي النظ
      

  االحتياطي العام      ٤-٢٦
  

 جمعيةخالل االجتماع السنوي لل المساهمين لموافقة ويخضع اإلدارة مجلس توجيهات على بناءً  العام االحتياطي حساب إلى التحويل يتم
 العمومية.

  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٧٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  احتياطيات أخرى وأسهم خزينة (تابع)     ٢٦

  
  أسهم خزينة        ٥-٢٦

  
ً ( ١٣٫٦٣٣٫٤٧٧تحتفظ المجموعة بأسهم خزينة عددها   ٢٠ .٧: ٢٠١٧مليـون درهم ( ٣١ .٣سهماً) بقيمة  ١٠٫١٨٣٫٢٨٣: ٢٠١٧سهما

  مليون درهم).
  

  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات     ٢٧
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   
       

  )٧٥١٫٦٧٢(  )٦١٥٫٣٨٩(   يناير  ١الرصيد في 
القيمة العادلة الستثمارات أخرى بالقيمة العادلة من أرباح / (خسائر) 

  ١٣٦٫٢٤٩  )٢٣٤٫٨٨٥(   خالل اإليرادات الشاملة األخرى، صافي 
المحول إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة 

  ٣٤  )٨٨(   من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
   ------------- -   -------------  

  )٦١٥٫٣٨٩(  )٨٥٠٫٣٦٢(   ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ========  =======  
  

  احتياطي تحويل العمالت      ٢٨
  

مباشرة باحتياطي تحويل العمالت المتعلق بتحويل نتائج وصافي موجودات عمليات البنك الخارجية من عملتها الرسمية إلى يتم االعتراف 
  عملة العرض للبنك (أي الدرهم اإلماراتي) ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم بيان القيمة المتراكمة ضمن احتياطي تحويل العمالت.

  
  دفوعة والمقترحةتوزيعات األرباح الم    ٢٩

  
 . ٢٠١٩يناير  ٣٠ بتاريخ الذي عقدخالل اجتماعهم  ٪٣٥توزيعات أرباح نقدية بواقع  مجلس اإلدارةاقترح 

   
مليون  ٢٫٢١٩م (هم للسهدر ٠ .٤٥ بواقع ٢٠١٧ديسمبر  ٣١قام المساهمون باعتماد ودفع توزيعات أرباح نقدية عن السنة المنتـهية في 

  . ٢٠١٨ فبراير ٢١ع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتـاريخ مادرهم) خالل االجت



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٧١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة     ٣٠

  
تصميمها  تم التي والضمانات القائمة المستندية اداتواالعتم التمويل اإلسالمي لتقديم االلتزامات المتعلقة بالتمويل على المالية األدوات تشتمل
  المجموعة. متعاملي بمتطلبات للوفاء

    
 تواريخ االلتزامات لهذه يكون ما وعادة إسالمي، تمويل لتقديم التعاقدية االلتزامات االلتزامات المتعلقة بتقديم التمويل اإلسالمي في تتمثل
فإن  استخدامها، إلمكانية انتهاء صالحية االلتـزامات دون ونظراً  رسوم. دفع وتتطلب لغـاءإ شروط على تشتمل أو صالحية ثابتة انتهاء

 المجموعة بسداد تلزم والضمانات القائمة المستندية االعتمادات إن المستقبلية. النقدية االحتياجات بالضرورة يمثل ال التعاقدية المبالغ إجمالي
 العقد. عن الوفاء ببنود ميلعجز الع حال في العمالء عن نيابة دفعات

  
  : ٢٠١٧و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١فيما يلي تحليل االرتباطات وااللتزامات الطارئة كما في 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      االرتباطات وااللتزامات الطارئة:
  ١٣٫٨٣٣٫٦٠٢  ١٣٫٥٨٠٫٧٢٨  خطابات ضمان 

  ١٫٨٥٢٫١٧٩  ١٫٨٥١٫٩١١  اعتمادات مستندية 
  ١٤٫٨٨٤٫٨٣٤  ١٧٫٨١٨٫٦٢٩  سهيالت غير مسحوبةارتباطات ت

   ---------------   ---------------  
  ٣٠٫٥٧٠٫٦١٥  ٣٣٫٢٥١٫٢٦٨  إجمالي االرتباطات وااللتزامات الطارئة

   ---------------   ---------------  
      االرتباطات األخرى:

  ١٫٥١٣٫٥٨٩  ٨٦٧٫٥٢٥  ارتباطات مصروفات رأسمالية
  ------ ------  ----- --------  

  ١٫٥١٣٫٥٨٩  ٨٦٧٫٥٢٥  إجمالي االرتباطات األخرى
  ------- --------   --------------  

  ٣٢٫٠٨٤٫٢٠٤  ٣٤٫١١٨٫٧٩٣  إجمالي االرتباطات وااللتزامات الطارئة
  =========  ========  
  

  اإليرادات من المعامالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية      ٣١
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ف درهمأل  ألف درهم  
      

  ٦٫٥٨٦٫٧٦٦  ٧٫٩٦٨٫٣٠٦  اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 
  ١٫٠٤٧٫٤٩١  ١٫١٨٩٫٥٧٠  اإليرادات من االستثمارات في صكوك إسالمية 

  ٩٩٫١٥٠  ٢٣٣٫٨٣٣  اإليرادات من المرابحات الدولية مع المصرف المركزي 
  ٢٥٫٠٩٢  ٢٣٫٦٥٧  ئع الوكالة مع مؤسسات مالية اإليرادات من الودائع االستثمارية وودا

  ٣٦٫٠٨٣  ٦٥٫٨٤٩  اإليرادات من المرابحات الدولية مع مؤسسات مالية  
   --------------  -- -----------  

  ٧٫٧٩٤٫٥٨٢  ٩٫٤٨١٫٢١٥  اإلجمالي 
  ========  =======  

  
 مليون ٦ .٣: ٢٠١٧مليون درهم ( ٧ .٨ ادات المستبعدة البالغةخصم اإليريتم عرض اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية بعد 

مليون درهم) ألغراض  ٤ .٧: ٢٠١٧مليون درهم ( ٥ .١، دفعت المجموعة مبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١درهم). خالل السنة المنتهية في 
  المساهمات االجتماعية المختلفة. 



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٧٢

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف

  
  إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية    ٣٢

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٫٠٤٨٫١٠١  ١٫١٧٦٫٧٨١   ورسوم عموالت
  ١٥٢٫٠٧١  ١٢٢٫٣٧٨  إيرادات صرف العمالت األجنبية 

  ٣٨٫٢٣٨  ٢٣٫٩٦٠  أرباح القيمة العادلة لمشتقات إسالمية
  ١٦٨٫٠٩٧  ١٥٢٫٨٣٠  خرىعموالت ورسـوم أ

   --------------   -------------  
  ١٫٤٠٦٫٥٠٧  ١٫٤٧٥٫٩٤٩  اإلجمالي 

  ========  =======  
  

  صافي اإليرادات من استثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة  ٣٣
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

  من خالل إيرادات توزيعات األرباح من استثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة 
  ٣١٫٦٨٢  ٤٥٫٣٥١  اإليرادات الشاملة األخرى  

  )٦٥٠(  )٣٠٦( ائرمن خالل األرباح أو الخسالخسائر المحققة من بيع استثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة 
  ٣٠  ٥٥ ائرالعادلة من خالل األرباح أو الخسإيرادات توزيعات األرباح من استثمارات محددة بالقيمة 

  رباح غير المحققة من إعادة تقييم استثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة ألاخسائر) / ال(
  )٢٤(  )١٥(  ائرمن خالل األرباح أو الخس  
  ---------  ---------  

  ٣١٫٠٣٨  ٤٥٫٠٨٥  اإلجمالي 
  =====  =====  

  
  صافي اإليرادات من العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع  ٣٤

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  رهمألف د   
       

  ٦٦٦٫٧٠١  ٤١٢٫٨٤٥   عائدات البيع 
  )٤٧٠٫٠٧٢(  )٢٨٩٫٠٤١( ١-١٣  ناقصاً: تكلفة البيع 

   ------------ -   ------------  
  ١٩٦٫٦٢٩  ١٢٣٫٨٠٤   اإلجمالي 

   ======  ======  
  

  اإليرادات من عقارات استثمارية         ٣٥
  

 

مليون درهم) المعترف بها من  ٩١ .٥: ٢٠١٧مليون درهم ( ٩١ .٢افي إيرادات اإليجار البالغة تتمثل اإليرادات من عقارات استثمارية في ص
  مليون درهم).  ٢٧ .٣: ٢٠١٧مليون درهم ( ٦٤ .٣قبل المجموعة من عقاراتها االستثمارية واألرباح من استبعاد عقارات استثمارية بقيمة 



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٧٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١منتهية في للسنة ال

  
  إيرادات أخرى   ٣٦

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم   
       

  ٢٧٦٫٥١٠  ٨٫٥٦٦   األرباح المحققة من استبعاد استثمارات في صكوك إسـالمية
  ٥١٫١٧٤  ٨٥٫٨٤٥   إيرادات خدمات، صافي

  ١٨٠  ١٧٩   صافي األرباح من بيع ممتلكات ومعدات
  ٢٠١٫٤٧٨  ٢١٦٫١٠١  أخرى

    -----------   -----------  
  ٥٢٩٫٣٤٢  ٣١٠٫٦٩١   اإلجمالي 

   ======  ======  
  

  حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح    ٣٧
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم   
       

  ٤٧٢٫٧٣٠  ٥٢٨٫٤٤٤  ٤-١٨ ودائع استثمارية وودائع ادخار من العمالء 
  ١٫٧١٦٫٥٢٠  ٢٫٥٦٩٫٧٠١ ٢-٢١  رية أخرى من البنوك والعمالءودائع وكالة وودائع استثما

  ٣٢٢٫٤٢١  ٤٢٩٫٩١٢  ٢-٢١  األرباح المستحقة/ المحققة لحاملي الصكوك من صكوك مصدرة 
    --------------  ------- ------  

  ٢٫٥١١٫٦٧١  ٣٫٥٢٨٫٠٥٧   اإلجمالي 
   ========  =======  
  

  مصروفات الموظفين    ٣٨
   

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم   
       

  ١٫٥٤٩٫٣٦٩  ١٫٥٥٦٫٥٤٣  رواتب وأجور وامتيازات أخرى 
  ١٨٫٧٢١  ٢٣٫٩٥٣  ٣-٢١  تعويضات نهاية الخدمة 

    --------------   -------------  
  ١٫٥٦٨٫٠٩٠  ١٫٥٨٠٫٤٩٦   اإلجمالي 

   ========  =======  
  

  المصروفات العمومية واإلدارية   ٣٩
  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   
       

  ٩٨٫٣٢٩  ٩٥٫١١٦  مصروفات صيانة مباني ومعدات 
  ٩٦٫٠٣٧  ١٠٤٫٣٧٥   مصروفات إدارية

  ١٢٢٫٩٣٧  ١١٧٫٧٩٣   ةالتشغيلي ةمصروفات اإليجار من عقود اإلجار
  ٢٨٥٫٠٧٥  ٢٩٠٫٥٢٠   مصروفات تشغيليـة أخرى 

    -----------   -----------  
  ٦٠٢٫٣٧٨  ٦٠٧٫٨٠٤   اإلجمالي 

   ======  ======  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٧٤

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  صافي خسائر انخفاض القيمة    ٤٠

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم   
      

  ١٫٩٠٩٫٢٦٢  ١٫٧٨٩٫٣٨٣ ٣-٩ المخصص المحمل للموجودات التمويلية واالستثماريـة اإلسالمية 
  )١٫٠٧٣٫٨٤٣(  )٨٦٩٫٤٩٢( ٣-٩  المحرر للموجودات التمويلية االستثمارية اإلسالمية  المخصص

  )١١٫٩٦٦(  )٨٦٫٤٢٠(    والعقارات االستثمارية لموجودات األخرىل صافي المحرر
    ------------   -----------  
   ٨٢٣٫٤٥٣  ٨٣٣٫٤٧١  
   =======  ======  

  
 ربحية السهم األساسية والمخفضة   ٤١

  
تساب ربحية السهم األساسية والمخفضة من خالل تقسيم أرباح السنة العائدة إلى مالكي البنك بعد خصم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة تم اح

  واألرباح العائدة إلى حاملي الصكوك من الشق األول على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:
  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  رهمألف د  ألف درهم   
       

  ٤٫٣٢٢٫١٩٥  ٤٫٩١٦٫٣١٣  أرباح السنة العائدة إلى مالكي البنك  
  )٤٧٧٫٤٩٠(  )٤٧٧٫٤٩٠(   الربح العائد إلى حاملي الصكوك من الشق األول 

  )١٩٫٣٦٠(  )٢٠٫٥٠١(   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
    --------------   --------------  
   ٣٫٨٢٥٫٣٤٥  ٤٫٤١٨٫٣٢٢  
   ========  ========  

  ٥٫٥٥٦٫٧٦٧  ٦٫١١٨٫٠١٧   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (ألف) 
   ========  ========  

  ٠. ٦٩  ٠. ٧٢   ربحية السهم األساسية والمخفضة (درهم للسهم) 
   ====  ===  

  
بنك أي أدوات مالية ينبغي وضعها في االعتبـار كما في تـاريخ التقرير، تعادل ربحية السهم المخفضة ربحية السهم األساسية حيث لم يصدر ال

 عند احتساب ربحية السهم المخفضة.
  

  النقد وما يعادله   ٤٢
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح   
  ألف درهم  ألف درهم   
       

  ٢٧٫٨٨٥٫٢٤٨  ٢٢٫٥٤٥٫٥٢٦ ١-٧  النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 
  ٤٫٦٧٦٫٩٥٢  ٨٫٢٩٧٫٠٣٢ ١-٨  المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 
 )١٤٫٨٧٧٫٥٥٤(  )١٣٫٢٠٣٫٢٢٨( ١-١٩  المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية 

    -----------------   ----------------  
   ١٧٫٦٨٤٫٦٤٦  ١٧٫٦٣٩٫٣٣٠  

ناقصاً: األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات تواريخ 
  )١٩٩٫٦٩٤(  )١٢٨٫٣٧٥(   أشهر ٣استحقاق أصلية تمتد ألكثر من 

  تواريخ تمتد إلى بنوك ومؤسسات مالية  ةالمستحقالمبالغ  زائداً:
  ٤٫٢٤٣٫٤٨٢  ٦٫٣٧٦٫٣٤٥   أشهر ٣ألكثر من  هااستحقاق

    ----------------   ---------------  
  ٢١٫٧٢٨٫٤٣٤  ٢٣٫٨٨٧٫٣٠٠   ديسمبر  ٣١الرصيد في 

   =========  ========  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٧٥

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ية في للسنة المنته

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة         ٤٣

  
  هوية األطراف ذات العالقة         ١-٤٣

  
 تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة أو التأثير على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية أو  

  التشغيلية. 
   

معامالت مع المساهمين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والجهات ذات العالقة بهم ضمن سياق يبرم البنك 
  األعمال االعتيادية وفقاً للشروط المتفق عليها بين األطراف المعنية.  

  
عالقة للبنك، عند توحيد البيانات المالية ولم يتم اإلفصاح تم حذف األرصدة والمعامالت بين البنك وشركاته التابعة، والتي تعتبر أطراف ذات   

  عنها في هذا اإليضاح.
  

  المساهمون الرئيسيون          ٢-٤٣
  

 هي مؤسسة دبي لالستثمارات، وهي الشركة التي تعتبر حكومة دبي أكبر المساهمين بها. ٢٠١٨ديسمبر  ٣١يعد أكبر مساهمي البنك كما في   
  

  الت الهامة         األرصدة والمعام  ٣-٤٣
  

فيما يلي نسبة الموجودات والمطلوبات المتنوعة لدى المنشآت التابعة لمؤسسة دبي لالستثمارات، بخالف ما تم اإلفصاح عنه بصورة فردية. 
  السوق االعتيادية.تتمثل تلك المنشآت في منشآت تجارية تدار بصورة مستقلة، وتتم كافة المعامالت المالية بينها وبين البنك وفقاً لشروط 

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
   ٪  ٪  
       

  ٨. ٩  ٧. ٥   الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 
  ٨. ٤  ٩. ٢   ودائع العمالء 

  ١. ٥  ٨. ٣   المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية 
  ٤٢. ٤  ٣٠. ٨   المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

  
  ر موظفي اإلدارة          التعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبا  ٤-٤٣

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   
       

  ٦٧٫٢٣٦  ٧٦٫٧٨٨   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة هاالرواتب واالمتيازات األخرى بما في
  ٦٥١  ٩١١   تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  

   ===  ====  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٧٦

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)          ٤٣

  

  األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة  ٥-٤٣
  

  فيما يلي األرصدة الهامة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة:  
             

  
المساهمون 

  الرئيسيون

أعضاء مجلس 
ار موظفي اإلدارة وكب

  اإلدارة 

الشركات الزميلة 
واالئتالفات 
  المشتركة 

  
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  

٢٠١٨          
  ١٫٥٣٧٫٩٦٥  ٤٫٤٨٧  ٤٨٫٨٧٨  ١٫٤٨٤٫٦٠٠  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  ١٫٤٩٨٫٣٠٣  -  -  ١٫٤٩٨٫٣٠٣  االستثمار في صكوك إسالمية 
  ٤٫٤١٠٫٣٧٤  ١٥٫٤٩٩  ١٣١٫٩٨٨  ٤٫٢٦٢٫٨٨٧  لعمالء ودائع ا

  ١١٦  ١١٠  ٦  -  االرتباطات وااللتزامات الطارئة 
  ٧٣٫٨٥٥  ٣٥٥  ١٫٧٧٥  ٧١٫٧٢٥ اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

  ١٣٥٫٦٧٩  ١  ٢٫٨١١  ١٣٢٫٨٦٧  حصة المودعين من األرباح 
  ٥٨٫٠٣٣  -  -  ٥٨٫٠٣٣  ميةاإليرادات من االستثمار في صكوك إسال

          
٢٠١٧          

  ١٫٧٤٨٫٢٠٥  ٦٫١٦١  ١٠٫٠٥٧  ١٫٧٣١٫٩٨٧  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
  ١٫٥٨١٫١٨٢  -  -  ١٫٥٨١٫١٨٢  االستثمار في صكوك إسالمية 

  ٧٫٧٧٠٫٤٣٨  ١٢٫٨٩١  ٩١٫١١٠  ٧٫٦٦٦٫٤٣٧  ودائع العمالء 
  ١٢٢  ١٢٢  -  -  االرتباطات وااللتزامات الطارئة 

  ٨٠٫٠٣٢  ٤٢٦  ٥٨٨  ٧٩٫٠١٨ اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 
  ٩٩٫٧٤٨  -  ١٫٤٦٤  ٩٨٫٢٨٤  حصة المودعين من األرباح 

  ٦٥٫٤٧٦  -  -  ٦٥٫٤٧٦  اإليرادات من االستثمار في صكوك إسالمية
  

مويـلية واالستثمارية اإلسالمية المقدمة إلى أطراف ذات عالقة أو لم يتم االعتراف بأي مخصصات النخفاض القيمة مقابل الموجودات الت  
  . ٢٠١٧و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١االرتباطات وااللتزامات الطارئة المصدرة لصالح أطراف ذات عالقة خالل السنتين المنتهيتين في 

  

  المعلومات حول القطاعات         ٤٤
  

  القطاعات المعلنة  ١-٤٤
  

نة على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهة الرئيسية يتم تعريف القطاعات المعل  
  المسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة بهدف تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه.

  

  كما يلي: يتم تقسيم القطاعات المعلنة لدى المجموعة إلى خمسة قطاعات رئيسية   
  

 يتولى بشكل رئيسي ودائع العمالء من األفراد وتقديم المرابحات االستهالكية والسلم وتمويل المنزل  قطاع الخدمات المصرفية لألفراد: -
والخدمات المصرفية المميزة وإدارة  وتسهيالت تحويل األموال االئتمان واإلجارة وبطاقات

  الثروات.
    

الجارية  والحسابات والودائع األخرى االئتمانية والتسهيالت يتولى بشكل رئيسي تسهيالت التمويل  لشركات:قطاع الخدمات المصرفية ل -
  وإدارة النقد ومنتجات إدارة المخاطر للعمالء من الشركات والمؤسسات.

    

رة عامة يتولى بشكل رئيسي إدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق التي يتعرض لها البنك بصو  قطاع الخزينة: -
ً بإدارة الصكوك اإلسالمية لدى البنك  ويقدم خدمات الخزينة للعمالء. كما يقوم قطاع الخزينة أيضا

  ويخصص أدوات مالية إلدارة المخاطر المذكورة أعاله.
    

  يتولى التطوير العقاري واالستثمارات العقارية األخرى للشركات التابعة.  قطاع التطوير العقاري: -
    

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

  

  إن السياسات المحاسبية للقطاعات المعلنة المذكورة أعاله هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة.  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٧٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  المعلومات حول القطاعات (تابع)    ٤٤

  
  ربحية القطاعات   ٢-٤٤

  
  ديسمبر:   ٣١لمنتهية في يعرض الجدول التالي األرباح أو الخسائر وبعض المعلومات حول الموجودات والمطلوبات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى المجموعة للسنة ا  

  
  اإلجمالي             أخرى             التطوير العقاري      الخزينة            شركاتالخدمات المصرفية لل  الخدمات المصرفية لألفراد    
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ف درهم أل  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                          

  ٧٫٦٨٧٫١١٤  ٨٫٢٠١٫٧٠٥  ٦٤٧٫٧٩٧  ٦٦٠٫٢٨٣  ٢٨٥٫٢٦٢  ٢٦٢٫٠٨٠  ٨٧٢٫٨١٧  ٦٦٥٫٨٣٩  ٢٫٥٦١٫٥٦٧  ٣٫٢١٦٫٠٥١  ٣٫٣١٩٫٦٧١  ٣٫٣٩٧٫٤٥٢  صافي اإليرادات التشغيلية
  )٢٫٣٣٥٫٦٤٢(  )٢٫٣٢٢٫٠٠٢(  )٣٥٧٫٨٩٣(  )٣٦١٫٤٩٣(  )١٥٥٫٠٦٦(  )١٥٧٫٠٨٥(  )٤٢٫٣٥٩(  )٥٦٫٤٠٢(  )٣٥٨٫٤٢٩(  )٣٦٦٫٩٠٤(  )١٫٤٢١٫٨٩٥(  )١٫٣٨٠٫١١٨(  المصروفات التشغيلية 

(خسائر)/عكس انخفاض 
  )٨٢٣٫٤٥٣(  )٨٣٣٫٤٧١(  )١٠٫٥٥٩(  ٩٢٫٣١٢  -  ٢٩٫٩٩٥  ١١٤٫٢٠٧  ١٠٫٩٤٠  )١٣٤٫٣٣٧(  )٤٧٫٣٨٧(  )٧٩٢٫٧٦٤(  )٩١٩٫٣٣١(  القيمة 

   -------------   -------------   -------------- ---- ---------  ----------- ---------- -  -----------  -----------  -----------  -----------  -------------- --- ---------- 
  ٤٫٥٢٨٫٠١٩  ٥٫٠٤٦٫٢٣٢  ٢٧٩٫٣٤٥  ٣٩١٫١٠٢  ١٣٠٫١٩٦  ١٣٤٫٩٩٠  ٩٤٤٫٦٦٥  ٦٢٠٫٣٧٧  ٢٫٠٦٨٫٨٠١  ٢٫٨٠١٫٧٦٠  ١٫١٠٥٫٠١٢  ١٫٠٩٨٫٠٠٣  األرباح قبل ضريبة الدخل 

  =======  =======  ========  =======  ======  ======  ======  ======  ======  ======      
  )٢٤٫٤٣٩(  )٤٢٫٤١٤(                      مصروفات ضريبة الدخل

                       --------------  ------------- 
  ٤٫٥٠٣٫٥٨٠  ٥٫٠٠٣٫٨١٨                      أرباح السنة  

                      ========  =======  
       
  المركز المالي للقطاعات  ٣-٤٤

  
  الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى المجموعة:  يعرض الجدول التالي   

  
  اإلجمالي              أخرى              التطوير العقاري       الخزينة             الخدمات المصرفية للشركات  الخدمات المصرفية لألفراد    
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                          

موجودات 
  ٢٠٧٫٣٣٧٫٠٠٩  ٢٢٣٫٦٨٢٫١٥٩  ٣٦٫٧١٧٫٥٠٢  ٤٥٫٧٥٦٫٤٦٢  ٦٫٢٧٦٫٠٨٤  ٥٫٨٣٦٫١٦٧  ٢٥٫٠٤٠٫٩٧٧  ٣٢٫٣٧٨٫٤٦٢  ٩١٫٦٩٢٫٦٩١  ١٠٣٫١٣٣٫٨٦٢  ٣٧٫١٧٤٫٥٠٤  ٣٦٫٥٧٧٫٢٠٦  القطاعات 

  =========  ========  =========  ========  =========  ========  ========  =======  =========  ========  ==========  =========  
مطلوبات 
  ١٧٨٫٤٥٦٫٤٩١  ١٨٩٫٥٥٥٫٤١٥  ٢٫٢١٣٫٧٤٤  ٣٣٫٧٢٠٫٢١٦  ١٫٢١٥٫٩٨٣  ١٫٣٠٦٫٥٣٩  ٥٧٦٫٢٥١  ٨٢٨٫٠٦٧  ٨٠٫٢٥٦٫٩٣٥  ٨٣٫٤٢٨٫٢٧٠  ٦٤٫٤٧١٫٩١٧  ٧٠٫٢٧٢٫٣٢٣  القطاعات 

  ========  ========  =========  ========  ======  ======  ========  =======  =========  =======  =========  =========  

  
   



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٧٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  قطاعات (تابع)  المعلومات حول ال  ٤٤

  
  المعلومات الجغرافية    ٤-٤٤

  
بالرغم من اعتماد إدارة المجموعة بشكل رئيسي على قطاعات األعمال، إال أن المجموعة تعمل ضمن سوقين جغرافيين: دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة وتمثل السوق المحلي، وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وتمثل السوق الدولي.
 

 ٣١في  يوضح الجـدول التالي توزيع إجمالي اإليرادات من العمالء الخارجيين للمجموعة بناًء على موقع المراكز التشغيـلية للسنتين المنتهيتين
  :٢٠١٧و ٢٠١٨ديسمبر 

  إجمالي اإليرادات من         
  العمالء الخارجيين      

      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم      
          

  ٩٫٦٤٥٫٢٩٠  ١١٫١٢٤٫١٥٣    ات العربية المتـحدةداخل اإلمار
  ٥٥٣٫٤٩٥  ٦٠٥٫٦٠٩      خارج اإلمارات العربية المتـحدة

       ---------------   --------------  
  ١٠٫١٩٨٫٧٨٥  ١١٫٧٢٩٫٧٦٢      اإلجمالي 

      ========  ========  
  

  قع المراكز التشغيلية للمجموعة وشركاتها التابعة والزميلة.يستند التحليل الجغرافي إلجمالي اإليرادات من العمالء الخارجيين إلى موا
  

  حول البيـانات الماليـة المـوحدة. ٣٦و ٣١يتم اإلفصاح عن اإليرادات من المنتجات والخدمات األسـاسية في اإليضاحين 
  

  األدوات المالية المشتقة اإلسالمية   ٤٥
  

  ميةالقيم العادلة لألدوات المالية المشتقة اإلسال  ١-٤٥
  

االسمية التي تم  للقيم باإلضافة السوقية، القيم تعادل اإلسالمية، التي لألدوات المالية المشتقة والسالبة الموجبة العادلة القيم أدناه الجدول يوضح
أو المؤشر المرجعي  رالسع المتعلق باألداة المشتقة اإلسالمية، قيمة األصل المعني القيمة االسمية في تتمثل تحليلها حسب تاريخ االستحقاق.

وال  السنة نهاية في القائمة المعامالت حجم إلى االسمية القيم تشير قيمة المشتقات اإلسالمية. في التغيرات يتم قياس بموجبه الذي األساس وهو
  االئتمان. مخاطر أو السوق مخاطر على مؤشراً  تمثل

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٧٩

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل

  
  األدوات المالية المشتقة اإلسالمية (تابع)   ٤٥

  
  القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة اإلسالمية (تابع)     ١-٤٥

  
    القيم االسمية حسب المدة حتى تاريخ االستحقاق            
  القيمة العادلة  

  الموجبة
  )١٥(اإليضاح 

  القيمة العادلة
اإليضاح السالبة (

١-٢١(  

  إجمالي 
  القيمة

  االسمية 

  
  خالل 

  أشهر  ٣

 ٣أكثر من 
  أشهر 

  إلى سنة

  
  أكثر من سنة 

  سنوات   ٣إلى 

 ٣أكثر من 
  سنوات 

  سنوات   ٥إلى 

  
  أكثر من 

  سنوات ٥
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

٢٠١٨                  
                  المية المحتفظ بها للمتاجرة:المشتقات اإلس

  -  -  -  ٢٫١٤١٫٢٧١  ٤٫٨٩٦٫٩٠٩  ٧٫٠٣٨٫١٨٠  ٦٧٫٩٩٠  ٧٣٫٨٦٠ تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت
  ٣١٫٤٧٩٫٩٧٣  ٦٫٧٥٩٫٥٢٧  ٦٫٤١٠٫٠٣٦  ١٫٢٠٢٫٣١٧  -  ٤٥٫٨٥١٫٨٥٣  ٣٧٩٫٨١٩  ٤٣٦٫٩٨٨  ترتيبات خيارات معدل ربح إسالمي

  -  -  -  ٥٥٧٫٦٥٢  -  ٥٥٧٫٦٥٢  ٤٫٦٥٥  ٤٫٦٥٤  التلشراء/ بيع العم إسالميةخيارات عقود 
   -----------    -----------   -- -------------   --------------   --- -----------   ----- - --------   ------- - ------    --- ------ ------   

  ٣١٫٤٧٩٫٩٧٣  ٦٫٧٥٩٫٥٢٧  ٦٫٤١٠٫٠٣٦  ٣٫٩٠١٫٢٤٠  ٤٫٨٩٦٫٩٠٩  ٥٣٫٤٤٧٫٦٨٥  ٤٥٢٫٤٦٤ ٥١٥٫٥٠٢  اإلجمالي 
  ======  ======  ========  ========  ========  ========  ========  =========  
                  

٢٠١٧                  
                  المشتقات اإلسالمية المحتفظ بها للمتاجرة:

  -  -  -  ٤١٫٤٢٠  ٣٫٩٨٩٫٣٧٩  ٤٫٠٣٠٫٧٩٩  ٣١٫٢٠٢  ٣٢٫٥٣٢ تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت
  ٢٣٫٣٣٩٫٧٣٩  ٦٫١٩٩٫١٧٨  ٦٫٨٩٩٫٢٥٥  ١٨٨٫٤٣٢  -  ٣٦٫٦٢٦٫٦٠٤  ١٦٨٫٢٩٨  ١٨٦٫٠١٩  ترتيبات خيارات معدل ربح إسالمي

  -  -  ٣٢٨٫٨٠٢  ٢٥٫٩٩٥  ٤٦٨٫٠٧٣  ٨٢٢٫٨٧٠  ١٠٫٩٠٧  ١٠٫٩٠٧  لشراء/ بيع العمالت إسالميةخيارات عقود 
   -----------    -----------    --------------    -------------   -----------    -------------   --------- -- --   - --------------   

  ٢٣٫٣٣٩٫٧٣٩  ٦٫١٩٩٫١٧٨  ٧٫٢٢٨٫٠٥٧  ٢٥٥٫٨٤٧  ٤٫٤٥٧٫٤٥٢  ٤١٫٤٨٠٫٢٧٣  ٢١٠٫٤٠٧  ٢٢٩٫٤٥٨  اإلجمالي 
  ====== ======  ========  =======  ======  =======  =======  ========  

  
  أنواع األدوات المشتقة اإلسالمية      ٢-٤٥

  
  تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت   ١-٢-٤٥

  
التعهدات األحادية لشراء/ بيع العمالت في تعهدات إما لشراء أو بيع عملة معينة بسعر وتاريخ محدد في المستقبل. يتم تنفيذ المعامالت  تتمثل

ن الفعلية في تاريخ التعهد خالل مبادلة العروض بالشراء/ البيع والقبوالت بين األطراف المعنية، وتسليم (مبادلة) العمالت ذات الصلة بي
  طراف المعنية بشكل فوري.األ
  

  عقود المقايضة اإلسالمية    ٢-٢-٤٥
  

ً ألحكام  الذي يصدره كل طرف لصالح الطرف اآلخرعقود المقايضة اإلسالمية على مبدأ الوعد (التعهد)  تعتمد لشراء سلعة محددة وفقا
ة والتي تختلف بين الوعدين، والتي ال ينفذ بموجبها (في حال توافر شروط محدد الشريعة اإلسالمية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل

. وتمثل تعهد مشروط لشراء سلع من خالل تعهدات أحادية بالشراء. إن هيكل المقايضة اإلسالمية يتألف من مقايضة إال وعد واحد منهما)
ف المتقابلة عادةً بتبادل دفعات معدل الربح ، تقوم األطراربحمعدالت الل مقايضة اإلسالميةالمعدل الربح ومقايضة العمالت. فيما يتعلق ب

مقايضة اإلسالمية الفيما يتعلق بأما الثابتة والمتغيرة من خالل إبرام اتفاقية شراء/بيع سلع بموجب "اتفاقية بيع بنظام المرابحة" بعملة واحدة. 
لصلة بعمالٍت مختلفة من خالل إبرام اتفاقية شراء/بيع سلع يتم تبادل دفعات الربح الثابتة والمتغيرة باإلضافة إلى تكلفة السلع ذات اللعمالت 

  بموجب "اتفاقية بيع بنظام المرابحة". 



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٨٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  استحقاق الموجودات والمطلوبات           فتراتتحليل   ٤٦

  
ً  تحليلها تم التي البنك ومطلوبات وداتموج استحقاق فتراتيلخص الجدول أدناه      أو تسويتها. تحصيلها فيها يتم أن المتوقع للفترة وفقا

  
  

٢٠١٨   
  أقل من 

  أشهر   ٣
  أشهر  ٣من 

  إلى سنة 
  من سنة 

  سنوات  ٥إلى 
  أكثر من 

  سنوات  ٥
  ال يوجد

  تاريخ استحقاق
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   

              الموجودات: 
  ٢٢٫٥٤٥٫٥٢٦  -   -   -   ٣٦٣٫٢٦٣  ٢٢٫١٨٢٫٢٦٣ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ٨٫٢٩٧٫٠٣٢  -   -   ١٢٨٫٣٧٥  -   ٨٫١٦٨٫٦٥٧ المستحق من البنوك والمؤسسات المالية 
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، 

  صافي
  

١١٫٣٩٥٫٥٧٨  
  

٢١٫٢٥١٫٣٦٨  
  

٧٢٫٦٥٦٫٨٣٣  
  

٣٩٫٤٣٤٫٨٠٦  
  
 -  

  
١٤٤٫٧٣٨٫٥٨٥  

استثمارات في صكوك إسالمية ُمقاسة 
  بالتكلفة المطفأة 

  
٩٥٤٫٧٤٥  

  
١٫٣٩١٫٨٥٧  

  
١١٫٠٤٦٫١٧٥  

  
١٧٫٧٨٥٫٧٤٨  

  
 -  

  
٣١٫١٧٨٫٥٢٥  

  ١٫٦٨٧٫٨٢٤  -   -   ٩٧٠٫١١٧  ٧١٧٫٧٠٧  -   استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات في شركات زميلة وائتالفات 

  مشتركة
  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
١٫٩٢٨٫٦٢٩  

  
١٫٩٢٨٫٦٢٩  

  ١٫٤٤٨٫٩٧٥  ١٫٤٤٨٫٩٧٥  -   -   -   -   عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
  ٤٫٤٩٥٫٠٥٤  ٤٫٤٩٥٫٠٥٤  -   -   -   -   عقارات استثمارية 

  ٦٫٠٤٧٫٧٧٠  -   ٢٫٥٩٦  ١٫٣٥٣٫١٢٤  ٣٫٩٧٣٫٤٢٦  ٧١٨٫٦٢٤  ذمم مدينة وموجودات أخرى
  ١٫٣١٤٫٢٣٩  ١٫٢٧٢٫٧٥٨  ٨٢٥  ٣١٫٥٢٩  ٦٫٧٢٢  ٢٫٤٠٥  ممتلكات ومعدات

   ---------------   ---------------    ---------------   ---------------   --------------    -----------------   
  ٢٢٣٫٦٨٢٫١٥٩  ٩٫١٤٥٫٤١٦  ٥٧٫٢٢٣٫٩٧٥  ٨٦٫١٨٦٫١٥٣  ٢٧٫٧٠٤٫٣٤٣  ٤٣٫٤٢٢٫٢٧٢ إجمالي الموجودات

 ======== ======== ======== ======== ======== ========== 
              

             المطلوبات وحقوق الملكية:
  ١٥٥٫٦٥٧٫٣١٦  -   ١٥٥٫٧٧٦  ٣٤٫٠٢٧٫٣١٠  ٦٦٫٣٥٤٫٣٨٧  ٥٥٫١١٩٫٨٤٣  ودائع العمالء

  ١٣٫٢٠٣٫٢٢٨  -   -   ٧١١٫٠٠٩  ٥٫٦٦٥٫٣٣٦  ٦٫٨٢٦٫٨٨٣ المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
  ١٢٫٣٧٠٫٩٦٨  -   ١٨٩٫١٣٧  ١١٫٩٢٤٫٧٢١  ٢٥٧٫١١٠  -   صكوك مصدرة 

 ٨٫٠١٨٫٧٠١  -   -   ١٫٢٣٢٫٨٩٨  ٢٫١٤٦٫٩٤٩  ٤٫٦٣٨٫٨٥٤  مطلوبات أخرىذمم دائنة و
  ٣٠٥٫٢٠٢  -   -   -   ٣٠٥٫٢٠٢  -  زكاة مستحقة الدفع 

  ٣٤٫١٢٦٫٧٤٤  ٣٤٫١٢٦٫٧٤٤  -   -   -   -   حقوق ملكية
  ---------------   ---------------    ---------------   -----------    ---------------   -----------------   

  ٢٢٣٫٦٨٢٫١٥٩  ٣٤٫١٢٦٫٧٤٤  ٣٤٤٫٩١٣  ٤٧٫٨٩٥٫٩٣٨  ٧٤٫٧٢٨٫٩٨٤  ٦٦٫٥٨٥٫٥٨٠ طلوبات وحقوق الملكيةإجمالي الم
  ======== ======== ======== ====== ======== ========== 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٨١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  لموجودات والمطلوبات (تابع)           تحليل تواريخ استحقاق ا  ٤٦

  
ً  تحليلها تم التي البنك ومطلوبات موجودات استحقاق يلخص الجدول أدناه تواريخ     أو تسويتها. تحصيلها فيها يتم أن المتوقع للفترة وفقا

  
  

٢٠١٧   
  أقل من 

  أشهر   ٣
  أشهر  ٣من 

  إلى سنة 
  من سنة 

  سنوات  ٥إلى 
  أكثر من 

  سنوات  ٥
  ال يوجد

  تاريخ استحقاق
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   

              الموجودات: 
  ٢٧٫٨٨٥٫٢٤٨  -   -   -   ٢٦٦٫٣٨٦  ٢٧٫٦١٨٫٨٦٢ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ٤٫٦٧٦٫٩٥٢  -   -   ١٩٩٫٦٩٤  -   ٤٫٤٧٧٫٢٥٨ المستحق من البنوك والمؤسسات المالية 
تمويلية واستثمارية إسالمية، موجودات 

  صافي
١٣٣٫٣٣٤٫٢٢٧  -   ٣٢٫٣٠٤٫٦٦٣  ٦٩٫٣١٥٫٣٣٩  ٢٠٫٠٩٢٫٣٧٧  ١١٫٦٢١٫٨٤٨  

استثمارات في صكوك إسالمية ُمقاسة 
  بالتكلفة المطفأة 

٢٤٫٠٢٢٫٦٨٠  -   ١١٫٧٩٥٫٩٧٢  ٩٫٥٩٩٫٧٥٩  ١٫٨٤٣٫٨٩١  ٧٨٣٫٠٥٨  

  ١٫٩٦١٫٧٣٣  -   -   ١٫٠٠١٫٢٥٢  ٩٦٠٫٤٨١  -   استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات في شركات زميلة وائتالفات 

  مشتركة
 -   -   -   -  ٢٫١٣٥٫٩٣١  ٢٫١٣٥٫٩٣١  

  ١٫٢٧٤٫٤٠٦  ١٫٢٧٤٫٤٠٦  -   -   -   -   عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
  ٣٫٥٧٠٫١٥٤  ٣٫٥٧٠٫١٥٤  -   -   -   -   عقارات استثمارية 

  ٧٫٣٣٩٫١٩٩  -   ١٫٢٤٦  ١٫٣٦٤٫٥٨٦  ٥٫٠٩٨٫٦٩٢  ٨٧٤٫٦٧٥  ذمم مدينة وموجودات أخرى
  ١٫١٣٦٫٤٧٩  ١٫٠٧٩٫١٢٧  ١٫١٤٠  ٤٣٫٥٩٣  ٩٫٢٩٤  ٣٫٣٢٥  ممتلكات ومعدات

   ---------------   ---------------    ---------------   ---------------   -------------    ----------------   
  ٢٠٧٫٣٣٧٫٠٠٩  ٨٫٠٥٩٫٦١٨  ٤٤٫١٠٣٫٠٢١  ٨١٫٥٢٤٫٢٢٣  ٢٨٫٢٧١٫١٢١  ٤٥٫٣٧٩٫٠٢٦ إجمالي الموجودات

 ======== ======== ======== ======== ======= ========= 
              

             المطلوبات وحقوق الملكية:
  ١٤٧٫١٨٠٫٩٥١  -   ١٩٫١٦٣  ٢٩٫٥٤٣٫٥٨٨  ٦٥٫٢٥٢٫١٨٦  ٥٢٫٣٦٦٫٠١٤  ودائع العمالء

  ١٤٫٨٧٧٫٥٥٤  -   -   ٥٤٦٫٣٩٦  ٣٫٦٩٧٫٠٨٦  ١٠٫٦٣٤٫٠٧٢ المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
  ٨٫٦٥٨٫٧٠٧  -   ١٣٧٫٥٩٩  ٨٫٥٢١٫١٠٨  -   -   ة صكوك مصدر

  ٧٫٤٥٨٫٩٠٧  -   -   ١٫١٦٥٫٩٧٣  ١٫٨١٨٫٨٢٩  ٤٫٤٧٤٫١٠٥  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
  ٢٨٠٫٣٧٢  -   -   -   ٢٨٠٫٣٧٢  -  زكاة مستحقة الدفع 

  ٢٨٫٨٨٠٫٥١٨  ٢٨٫٨٨٠٫٥١٨  -   -   -   -   حقوق ملكية
  ---------------   --------------    --------------    ---------    -- -------------   ----------------   

  ٢٠٧٫٣٣٧٫٠٠٩  ٢٨٫٨٨٠٫٥١٨  ١٥٦٫٧٦٢  ٣٩٫٧٧٧٫٠٦٥  ٧١٫٠٤٨٫٤٧٣  ٦٧٫٤٧٤٫١٩١ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ======== ======== ======== ===== ======== ========= 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٨٢

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف

  
  الموجودات والمطلوبات المالية              ٤٧

  
  تصنيف األدوات المالية              ١-٤٧

  
  :٢٠١٧و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١يوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفتـرية كما في 

  
  
  
  

  القيمة العادلة
دات من خالل اإليرا

  الشاملة األخرى

  القيمة العادلة
من خالل األرباح 

  أو الخسائر 

  
  التكلفة 
  المطفأة 

  
  القيمة 

  الدفترية 
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ٢٠١٨

          الموجودات المالية 
  ٢٢٫٥٤٥٫٥٢٦  ٢٢٫٥٤٥٫٥٢٦  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
  ٨٫٢٩٧٫٠٣٢  ٨٫٢٩٧٫٠٣٢  -  -  المالية المستحق من البنوك والمؤسسات

  ١٤٤٫٧٣٨٫٥٨٥  ١٤٤٫٧٣٨٫٥٨٥  -  -  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي
  ٣١٫١٧٨٫٥٢٥  ٣١٫١٧٨٫٥٢٥  -  -  ستثمار في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتكلفة المطفـأةاال

  ١٫٦٨٧٫٨٢٤  -  -  ١٫٦٨٧٫٨٢٤  استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة
  ٥٫٩٠٤٫٧٩٢  ٥٫٣٨٩٫٢٩٠  ٥١٥٫٥٠٢  -  موجودات أخرىذمم مدينة و

  --------------   -----------   ----------------  -----------------  
  ٢١٤٫٣٥٢٫٢٨٤  ٢١٢٫١٤٨٫٩٥٨  ٥١٥٫٥٠٢  ١٫٦٨٧٫٨٢٤  
  ========  ======  =========  ==========  

         المطلوبات المالية
  ١٥٥٫٦٥٧٫٣١٦  ١٥٥٫٦٥٧٫٣١٦  -  -  ودائع العمالء

  ١٣٫٢٠٣٫٢٢٨  ١٣٫٢٠٣٫٢٢٨  -  - المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
  ١٢٫٣٧٠٫٩٦٨  ١٢٫٣٧٠٫٩٦٨  -  -  صكوك مصدرة 

  ٨٫٠٤٤٫٩١٢  ٧٫٣٨٧٫٥١٣  ٦٥٧٫٣٩٩  -  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
   ------------   -----------  -----------------  -----------------  
  -  ١٨٩٫٢٧٦٫٤٢٤  ١٨٨٫٦١٩٫٠٢٥  ٦٥٧٫٣٩٩  
  =======  ======  ==========  ==========  

٢٠١٧          
          الموجودات المالية 

  ٢٧٫٨٨٥٫٢٤٨  ٢٧٫٨٨٥٫٢٤٨  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
  ٤٫٦٧٦٫٩٥٢  ٤٫٦٧٦٫٩٥٢  -  -  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية

  ١٣٣٫٣٣٤٫٢٢٧  ١٣٣٫٣٣٤٫٢٢٧  -  -  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي
  ٢٤٫٠٢٢٫٦٨٠  ٢٤٫٠٢٢٫٦٨٠  -  -  استثمار في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتكلفة المطفـأة

  ١٫٩٦١٫٧٣٣  -  ٢٫٢٣٤  ١٫٩٥٩٫٤٩٩  استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة
  ٧٫١٨٢٫٠٢٠  ٦٫٩٥٢٫٥٦٢  ٢٢٩٫٤٥٨  -  ذمم مدينة وموجودات أخرى

 - ------------   -----------   ----------------  ----- -----------  
  ١٩٩٫٠٦٢٫٨٦٠  ١٩٦٫٨٧١٫٦٦٩  ٢٣١٫٦٩٢  ١٫٩٥٩٫٤٩٩  
  =======  ======  =========  =========  

         المطلوبات المالية
  ١٤٧٫١٨٠٫٩٥١  ١٤٧٫١٨٠٫٩٥١  -  -  ودائع العمالء

  ١٤٫٨٧٧٫٥٥٤  ١٤٫٨٧٧٫٥٥٤  -  - المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
  ٨٫٦٥٨٫٧٠٧  ٨٫٦٥٨٫٧٠٧  -  -  صكوك مصدرة 

  ٧٫٤١٠٫٤٦٣  ٧٫٢٠٠٫٠٥٦  ٢١٠٫٤٠٧  -  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
   ------------   -----------  ------- ---------  --------- -------  
  -  ١٧٨٫١٢٧٫٦٧٥  ١٧٧٫٩١٧٫٢٦٨  ٢١٠٫٤٠٧  
  =======  ======  =========  =========  

  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٨٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)                 ٤٧

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية                ٢-٤٧

  
  يقدم هذا اإليضاح معلومات حول كيفية تحديد المجموعة للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المختلفة.

  
  مالية والمطلوبات المالية للمجموعة             القيمة العادلة للموجودات ال  ١-٢-٤٧

  
العادلة في يتم قياس كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة، المدرجة بقيمها العادلة في هذه البيانات المالية الموحدة، بالقيمة 

  بات المالية كما يـلي:نهاية كل فتـرة تقرير. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلو
  
 ادلة تستند القيمة العادلة لكافة االستثمارات األخرى المدرجة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وبالقيمة الع

 ) إلى أسعار مدرجة في سـوق نشط (غير معدلة)؛١١من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (اإليضاح 
 ادلة لكافة االستثمارات األخرى غير المدرجة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تستند القيمة الع

) إلى صافي قيمة الموجودات للشركات المستثمر بها في تواريخ القياس. يمثل صافي قيمة الموجودات مدخالت غير ١١(اإليضاح 
 الموجودات المعلنة تمثل القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير؛ و  ملحوظة وقد قررت المجموعة أن صافي قيمة

 دية تستند القيمة العادلة لكافة األدوات المالية المشتقة اإلسالمية (مقايضة معدالت الربح بما يتوافق مع أحكام الشريعة والتعهدات األحا
المستقبلية المقدرة. ويتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بناًء على  لشراء / لبيع عمالت) إلى احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية

معدالت الربح اآلجلة (المحددة في الوعد) و / أو أسعار صرف العمالت (من منحنى العائد الملحوظ و / أو أسعار الصرف اآلجلة في 
اآلجلة (المحددة في الوعد) بمعدل يعكس القيمة الحالية لمخاطر نهاية كل فتـرة تقرير) وأرباح العقد (المبنية على الوعد) و/أو األسعار 

  االئتمان لألطراف المقابلة المختلفة.
  

ذه تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء ه
  القياسات:

  
  لتي تمثل أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألداة مطابقة. : المدخالت ا١المستوى 

  
: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى األول، والتي تكون ملحوظة، إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة ٢المستوى 

ي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات الت
ت ألدوات مماثلة، واألسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخال

  الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.
  

: مدخالت غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي تشتمل فيها أساليب التقييم على مدخالت ال ترتكز على بيانات ٣المستوى 
ار ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ملحوظ على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء على األسع

 وات مماثلة بحيث تكون التعديالت واالفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة لتعكس الفروق بين األدوات.المدرجة ألد



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٨٤

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)                 ٤٧

  
  لية (تابع)القيمة العادلة لألدوات الما    ٢-٤٧

  
  القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة (تابع)  ١-٢-٤٧

  
  يلخص الجدول المبين أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة وفقاً للنظام المتدرج للقيمة العادلة:

  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٨

  ألف درهم  لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  
          

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

  استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
  الشاملة األخرى 

        

  ٧١٧٫٧٠٧  -  -  ٧١٧٫٧٠٧  أدوات حقوق ملكية مدرجة   
  ٩٧٠٫١١٧  ٩٧٠٫١١٧  -  -  أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية غير مدرجة   
          

          موجودات أخرى 
  ٥١٥٫٥٠٢  -  ٥١٥٫٥٠٢  -  موجودات مشتقة إسالمية 

   -----------   -----------  ---- -------   --------------  
  ٢٫٢٠٣٫٣٢٦  ٩٧٠٫١١٧  ٥١٥٫٥٠٢  ٧١٧٫٧٠٧  الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

  ======  ======  ======  ========  
          

  ٦٥٧٫٣٩٩  ٢٠٤٫٩٣٥  ٤٥٢٫٤٦٤  -  مطلوبات أخرى 
  =====   ======  ======  ======  

          
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٧

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٢٫٢٣٤  -  -  ٢٫٢٣٤  أدوات حقوق ملكية مدرجة   
  --------  ------  -------  --------  

  استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
  الشاملة األخرى 

        

  ٩٥٨٫٢٤٨  -  -  ٩٥٨٫٢٤٨  أدوات حقوق ملكية مدرجة   
  ١٫٠٠١٫٢٥١  ١٫٠٠١٫٢٥١  -  -  أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية غير مدرجة   
          

          موجودات أخرى 
  ٢٢٩٫٤٥٨  -  ٢٢٩٫٤٥٨  -  موجودات مشتقة إسالمية   
   -----------   -----------   -------------  - ------------  

  ٢٫١٩١٫١٩١  ١٫٠٠١٫٢٥١  ٢٢٩٫٤٥٨  ٩٦٠٫٤٨٢  الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
  ======  ======  =======  =======  
          

  ٢١٠٫٤٠٧  -  ٢١٠٫٤٠٧  -  مطلوبات أخرى 
  =====   ======  ====  ======  

  

  . ٢٠١٧و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١خالل السنتين المنتهيتين في  ٣و ٢و ١لم تكن هناك تحويالت بين المستويات 
  

التغير إن العادلة. العتبار مجموعة من المدخالت غير الملحوظة عند تقدير القيمة ، يتم األخذ بعين ا٣يتعلق بالمطلوبات في المستوى فيما 
مليون  ١٠ .٩في المعايير ذات الصلة المستخدمة في القيمة العادلة كان ليؤدي إلى زيادة/انخفاض القيمة العادلة لاللتزام بمبلغ  ٪٥بنسبة 
  درهم.



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٨٥

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)                 ٤٧

  
  خالل اإليرادات الشاملة األخرى للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من ٣مطابقة قياس القيمة العادلة للمستوى   ٢-٢-٤٧

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٨٩٧٫٥٢٧  ١٫٠٠١٫٢٥١    يناير ١الرصيـد في 
  )٤٫٨٤٠(  )٣٨٫٨٨٩(    الخسائر في اإليرادات الشاملة األخرى 

  ١٢٦٫٠٦٨  ٧٫٧٥٥    اإلضافة خالل السنة 
  )١٧٫٥٠٤(  -    االستبعادات خالل السنة

    ---------- -   -------------  
  ١٫٠٠١٫٢٥١  ٩٧٠٫١١٧    ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    ======  =======  
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة  ٣-٢-٤٧
    

ناء النقد باستثناء ما هو مبين بصورة تفصيلية في الجدول التالي، ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية (باستث
  . ٣) المعترف بها في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة، وهي مدرجة ضمن المستوى ٢وى الُمبين ضمن المست

  
    القيمة العادلة    
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة الدفترية   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

٢٠١٨             
            موجودات مالية: 

  ٣٠٫٥٦٠٫٥٩٠  ٣٫٤٨٢٫٦٤٠  -  ٢٧٫٠٧٧٫٩٥٠  ٣١٫١٧٨٫٥٢٥  ثمارات في صكوك إسالميةاست
  =========  =========  ======  ========  ========= 

            مطلوبات مالية: 
  ١٢٫٣٦٦٫٦٤١  ٤٤٦٫١٢٤  -  ١١٫٩٢٠٫٥١٧  ١٢٫٣٧٠٫٩٦٨  صكوك ُمصدرة

  ========  ========  ======  ======  ========  
٢٠١٧             

            ت مالية: موجودا
  ٢٤٫١٩٤٫٥٣٢  ٣٫٦٩٦٫٥٤٤  -  ٢٠٫٤٩٧٫٩٨٨  ٢٤٫٠٢٢٫٦٨٠  استثمارات في صكوك إسالمية

  ========  ========  ======  ========  ========  
            مطلوبات مالية: 
  ٨٫٧١٨٫٣٩٣  ٣٩٤٫٤٥٧  -  ٨٫٣٢٣٫٩٣٦  ٨٫٦٥٨٫٧٠٧  صكوك ُمصدرة

  ========  ========  ======  ======  ========  

  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٨٦

  احات حول البيانات المالية الموحدة إيض
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية                  ٤٨

 
  مقدمة     ١-٤٨

  
 المخاطر وضوابط لحدود تخضع مستمرة ومراقبة وقياس تحديد عملية خالل من ولكن تتم إدارتها المجموعة أنشطة في مخاطر تكمن

البنك  تعرض عن مسؤول المجموعة داخل فرد كل كما أن الستمرارية البنك في تحقيق أرباح هامة المخاطر ةإدار عملية أخرى. إن
 بمسؤولياته. متعلقة لمخاطر

  
  المجموعة لمخاطر متنوعة تتضـمن: تتعرض

  
 االئتمان؛ مخاطر  
 السيولة؛ مخاطر 
 السوق؛ و  مخاطر 
  .مخاطر تشغيلية 
  

 خالل من مراقبتهم وقطاع العمل، حيث تتم والتكنولوجيا البيئة في كالتغيرات األعمال مخاطر مستقلةال المخاطر مراقبة عملية ال تشمل
  للبنك. االستراتيجي عملية التخطيط

  
 المخاطر إدارة ةهيكل  ١-١-٤٨

  
 المسؤول سم إدارة المخاطر،اإلدارة، مدعوماً بلجـنة إدارة المخاطر المنبثقة عن المجلس ولجنة إدارة المخاطر لدى اإلدارة وق مجلس يعتبر

 المخاطر. ومراقبة إدارة عن مسؤولة مستقلة ومنفصلة هيئات/ أقسام هناك المخاطر؛ إال أنه ومراقبة تحديد عن الرئيسي
  

 اإلدارة مجلس
  
  المخاطر. وسياسات إدارة استراتيجيات اعتماد وعن كافة المخاطر عام إلدارة وضع منهج مسؤول عن اإلدارة مجلس إن
  
  المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة  إدارة نةلج

 
وحدود إدارة المخاطر،  وسياسات وآليات استراتيجيات مسؤولة بصورة عامة عن وضع المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة إدارة لجنة إن

وكذلك  األساسية إدارة المخاطر عن أنها مسؤولة وكذلك تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تطبيق تلك االستراتيجيات والسياسات. كما
  القرارات المتعلقة بالمخاطر. ومراقبة إدارة

  
  لجنة إدارة المخاطر

  
  تم تفويض أعمال اإلدارة اليومية للمخاطر إلى لجنة إدارة المخاطر.

  
ووضع استراتيجية وسياسات  تكون لجنة إدارة المخاطر مسؤولة بشكل عام عن دعم لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة لتطوير

وآليات وحدود إدارة المخاطر. كما تكون اللجنة مسؤولة عن ضـمان االلتزام بكافة الحدود الموضوعة للمخاطر ومراقبـة التعرض للمخاطر 
  وتنفيذ التوجيهات الصـادرة عن الجهات التنظيـمية (أي مصرف اإلمارات العربية المتـحدة المركزي).

  
  طرالمخا إدارة قسم

 
بقاء المخاطر ضمن حدود مقبولة وفقاً  لضمان وذلك المخاطر اإلجراءات المتعلقة بإدارة تطبيق واتباع مسؤولية إدارة المخاطر قسم يتولى

الموافقة على  عن مسؤول ويكون القسم لما هو مصرح به من قبل مجلس لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة.
  كافة المخاطر بشكل عام. السوق والمخاطر التشغيلية ومراقبة ومخاطر المحفظة ومخاطر االئتمان وإدارة ت االئتمانيةالتسهيال



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٨٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                   ٤٨

  
  مقدمة (تابع)     ١-٤٨

  
 المخاطر (تابع) إدارة هيكل  ١-١-٤٨

  

  لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات
 

 بصورة الشامل. كما أنها مسؤولة المالي والهيكل المجموعة ومطلوبات موجودات إدارة عن مسؤولة لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات إن
 ومخاطر السيولة التي تتعرض لها المجموعة. التمويل إدارة مخاطر عن رئيسية

  
  الداخلي  سـم التدقيقق
 

 كفاية بفحص مدى يقوم الداخلي الذي التدقيق قسم قبل من على مستوى المجموعة بصورة دورية المخاطر إدارة على عمليات التدقيق يتم
 والتوصيات لنتائجتقرير حول كافة ا ويقدم اإلدارة مع التقييمات كل نتائج الداخلي التدقيق قسم يناقش ومدى التزام المجموعة بها. اإلجراءات

  التدقيق المنبثقة من مجلس اإلدارة. لجنة إلى
  

 واإلبالغ عنها  المخاطر أنظمة قياس  ٢-١-٤٨
  

 والمخاطر التشغيلية. ومخاطر السيـولة ومخاطر السوق االئتمان لمخاطر نوعية وكمية طرق باستخدام المخاطر بقياس تقوم المجموعة
 هذه الحاجة. تعكس عند المخاطر واستراتيجيات األعمال أعمال مراجعة لدعم كمي طرق وتحليل وعةتستخدم المجم ذلك، عالوة على

 استناداً  متوقع غير حدث نتيجة المتوقعة غير الخسائر أو االعتيادية األعمال سير أثناء حدوثها المتوقع من الخسائر كل والطرق التحليالت
 قد التي األوضاع بأسوأ متعلقة سيناريوهات تطبق المجموعة كما الخبرة السابقة. من مشتقةال واالحتماالت اإلحصاء البسيطة أساليب إلى
 الواقع. في فعالً  تحدث لكنها حدوثها المحتمل غير من والتي عادية غير ظل ظروف في تنشأ

  

 استراتيجية الحدود دارة. تعكس هذهقبل مجلس اإلدارة واإل من الموضوعة الحدود استناداً إلى رئيسي بشكل المخاطر ومتابعة مراقبة تتم
 باإلضافة إلى التركيز بشكل أكبر قبولها التي يمكن للمجموعة المخاطر مستوى تعكس كما الذي تعمل فيه المجموعة السوق العمل وبيئة

  مختارة. قطاعات على
 

 المحتملة. يتم تقديم المخاطر وتحديد ب المخاطرجوان تحليل أجل من ومعالجتها األعمال جميع من التي يتم تجميعها المعلومات تتم مراجعة
اإلدارة ولجان اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة. يتم رفع تقارير  إلى وشرحها هذه المعلومات

لمخاطر  التعرض إجمالي التقرير منيتض متخصصة إلى رؤسـاء األقسام ويتم تقديمها بصورة منتظمة تناسب مدى تقلب تلك المخاطر.
 إعداد والتغيرات في المخاطر األخرى. يتم ومخاطر السيولة وحاالت الخسارة التشـغيلية الموضوعة بالحدود االئتمان واالستثناءات المتعلقة

بتقييم مدى كفاية مخصص  العليا اإلدارة والمخاطر الجغرافية التي تحدث. وتقوم والعمالء قطاع العمل عن شهرية تقرير مفصل بصورة
  بصورة ربع سنوية. انخفاض القيمة خسائر

  
  النماذج مخاطردارة إ  ٣-١-٤٨

  

تقديم التسهيالت االئتمانية إلى إعداد التقارير عن مجموعة من النماذج الكمية في العديد من أنشطته المالية والتجارية بداية من يستخدم البنك 
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  ٩عيار رقم خسائر االئتمان المتوقعة بموجب الم

  
سياسات وممارسات  المصادقة علىالبنك بوضع وتطبيق إطار لحوكمة النموذج يتضمن وضع وتطبيق  ، قامالنماذجمن أجل إدارة مخاطر 

ً لهذا اإلطار، يتعين المصادقة على جميع  على مستوى البنك. ً لتحديد حجم المخاطر التي تؤثر النماذج الموضوعة داخليوفقا ً أو خارجيا ا
ً أو خارجياً). تكون لجنة إدارة مخاطر  نماذج البشكل مباشر على التقارير المالية عن خسائر االئتمان المتوقعة بصورة دورية (داخليا

نماذج لجنة ال. تتبع لجنة إدارة مخاطر جأداء النماذباإلضافة إلى  تطوير وتطبيق إطار الحوكمة المتعلقة بالنماذج مسؤولة عن اإلشراف على
 إدارة المخاطر لدى البنك.  

  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٨٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                   ٤٨

  
  مقدمة (تابع)     ١-٤٨

  
  إدارة مخاطر النماذج (تابع)   ٣-١-٤٨

  
هذا  يضعكما منظمة إلدارة عملية تطوير النماذج وتطبيقها واعتمادها والمصادقة عليها واستخدامها المستمر. منهجية طار هذا اإل يطبق

تتم مراجعة هيكل فعال للحوكمة واإلدارة ويحدد بوضوح المهام والمسؤوليات والسياسات والضوابط المتعلقة بإدارة مخاطر النماذج.  اإلطار
تقوم لجنة إدارة المخاطر باعتماد أية تغييرات جوهرية نتظمة لضمان استيفاؤه للمعايير التنظيمية والممارسات الدولية. هذا اإلطار بصورة م

  على اإلطار بناء على توصية لجنة إدارة مخاطر النماذج.
  

 مالءمة أو عدم مالءمةمدى  ولحلدى البنك قسم مستقل للمصادقة يقوم بالمصادقة على النماذج بشكل مستقل. يقدم هذا القسم توصياته 
العتماد استخدام النماذج الجديدة في تحديد / تقييم إلى لجنة إدارة مخاطر النماذج  النماذج للغرض المحدد لها أو إبداء موافقة مشروطة بشأنها

ذج الحالية من خالل عملية مصادقة عالوة على عملية المصادقة على النموذج الجديد، يقوم قسم المصادقة أيضاً بتقييم أداء النماالمخاطر. 
      سنوية. 

  
   المخاطر الحد من  ٤-١-٤٨

  
االئتمان ومخاطر  مخاطر تغيرات عن الناتجة التعرضات إلدارة مختلفة طرق تستخدم المجموعة المخاطر، إلدارة ضمن اإلطار العام

 األجنبية ومخاطر أسعار األسهم) والمخاطر التشغيلية.السيـولة ومخاطر السـوق (بما في ذلك مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت 
  

المخاطر التي ال  تركزات لتجنب واالستثمارية التمويلية األنشطة تنويع خالل االئتمان من لمخاطر تعرضها إدارةعلى  المجموعة تحرص
فعالة للحد من  بصورة الضمانات المجموعة محددة. تستخدم أعمال أو قطاعات مواقع في ومجموعات من العمالء بأفراد داعي لها والمتعلقة

  مخاطر االئتمان التي تتعرض لها.
  

مع من أجل الوقاية من مخاطر السيولة، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى إدارة الموجودات من خالل السيولة المتاحة 
  السائلة (أي النقد وما يعادله). الوضع في االعتبار االحتفاظ برصيد كاف من الموجودات

  
 فيما يتعلق السوق المستمر ألوضاع والتقييم فئات الموجودات المختلفة على على أساس التوزيع المسبق لألصل السوق تتم إدارة مخاطر

  وأسـواق األسهم. الربح المرجعية ومعدالت األجنبية وتوقعات أسعار صرف العمالت بحركة
  

  خاطر األخرى، قامت المجموعة بوضع إطار مفصل إلدارة المخاطر بهدف تحديد وتطبيق موارد للحد من المخاطر.من أجل إدارة كافة الم
  

   تركزات المخاطر  ٥-١-٤٨
  

 سمات يكون لهم عندما أو الجغرافية المنطقة نفس في أنشطة أو متشابهة، أنشطة المقابلة األطراف من عدد يزاول عندما التركزات تنشأ
 أو السياسية أو الظروف االقتصادية في بالتغيرات مماثل بشكل تتأثر التعاقدية بالتزاماتهم قدرتهم على الوفاء يجعل مما اثلةمم اقتصادية
 جغرافية منطقة على أو أعمال بذاته قطاع على تؤثر التي التطورات تجاه المجموعة ألداء النسبية الحساسية إلى التركزات تشير غيرها.
  معينة.

  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٨٩

  حات حول البيانات المالية الموحدة إيضا
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                   ٤٨

  
  مخاطر االئتمان     ٢-٤٨

  
 متنوعة. تتم بمحافظ االحتفاظ على تركز توجيهات محددة المجموعة وإجراءات سياسات تتضمن التركز الزائد للمخاطر، تجنب أجل من

  طبقا لذلك. االئتمان لمخاطر مراقبة وإدارة التركزات المحددة
  

  قياس مخاطر االئتمان
  

بتقدير احتمالية تعثر كل طرف من األطراف المقابلة باستخدام أدوات تصنيف داخلي تم إعدادها لفئات األطراف المقابلة  تقوم المجموعة
يع العقارية، بينما النماذج األخرى المتعلقة بالشركات والمتعهدين والشركات الصغيرة المختلفة. تم إعداد بعض النماذج داخلياً لتقييم المشار

 والمتوسطة فقد تم الحصول عليها من موديز ومن تعديلها بما يتوافق مع معايير التصنيف الداخلي للمجموعة. يتم استخدام النماذج مع أداة
 موديز لتصنيف وتحليل المخاطر.

  
بصورة منتظمة بالتحقق من فعالية أداء التصنيف وقدرته على  وات التصنيف عندما يلزم األمر. وتقوم المجموعةتتم مراجعة وتحديث أد

  التنبؤ بحاالت التخلف عن السداد.
  

  الضمانات 
  

لحصول على مجموعة من السياسات واإلجراءات للحد من مخاطر االئتمان. وتتمثل أكثر الطرق التقليدية استخداماً في ا تستخدم المجموعة
توجيهات لقبول فئات معينة للضمانات أو الحد من  ضمانات مقابل التسهيالت الممنوحة، وهي طريقة متعارف عليها. وتطبق المجموعة

  مخاطر االئتمان. فيما يلي أنواع الضمانات الرئيسية للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية:
  
 رهن العقارات السكنية والتجارية؛ 
 نات تجارية؛ضما 
  رهن على موجودات المؤسسة مثل العقارات والمعدات والسيارات والمخزون؛ و 
 الودائع واالستثمارات في حقوق الملكية. رهن على األدوات المالية مثل 
  

 اإلسالمية  المشتقة المالية األدوات
  

الموجبة المدرجة  العادلة القيم ذات األدوات تلك على وقت، أي في المشتقة اإلسالمية، المالية األدوات الناتجة من االئتمان مخاطر تقتصر
  المركز المالي الموحد. في
  

 باالئتمان المتعلقة االلتزامات مخاطر
  

 بالتزاماته الوفاء يعجز العميل عن عندما بسداد دفعات تلزم البنك بموجبها والتي عمالئه إلى مستندية واعتمادات ضمانات بتقديم يقوم البنك
 والتي اإلسالميةواالستثمارية  التمويلية بالموجودات للمخاطر المتعلقة مشابهة مخاطر إلى وبذلك تتعرض المجموعة أخرى. رافأط تجاه
  ذاتها. المراقبة وسياسات عمليات الحد منها من خالل يتم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٩٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                   ٤٨

  
  (تابع)مخاطر االئتمان     ٢-٤٨

  
  ائتمانية تعزيزات أو أقصى تعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ باالعتبار أي ضمانات  ١-٢-٤٨

 
يتم بيان القيمة اإلجمالية  .المشتقات اإلسالمية فيها حسب فئة الموجودات المالية بما االئتمان لمخاطر تعرض أقصى التالي الجدول يوضح
  الضمان. واتفاقيات الرئيسية استخدام اتفاقيات التسوية خالل من الحد من المخاطر تأثير تعرض قبل ألقصى

  

  إجمالي     
  أقصى تعرض

  إجمالي 
  أقصى تعرض

   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   
       

  ٢٦٫٤٨١٫٧٧٦  ٢٠٫٨٧٨٫٧٩٤   أرصدة لدى البنوك المركزية
  ٤٫٦٧٦٫٩٥٢  ٨٫٢٩٧٫٠٣٢   مستحق من بنوك ومؤسسات مالية ال

  ١٣٩٫٠٦٦٫٨٩٦  ١٥٠٫٤٦٥٫٩٥٧   موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
  ٢٤٫٠٢٢٫٦٨٠  ٣١٫٢٦٨٫٣٢٢   استثمارات في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتـكلفة المطفـأة

  ١٫٩٦١٫٧٣٣  ١٫٦٨٧٫٨٢٤   استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة
  ٧٫٨٩٣٫١٥٤  ٦٫٦٤٦٫٤٥٥   ة وموجودات أخرىذمم مدين

   -----------------  --------- -------  
   ٢٠٤٫١٠٣٫١٩١ ٢١٩٫٢٤٤٫٣٨٤  
       

  ١٥٫٦٨٥٫٧٨٢  ١٥٫٤٣٢٫٦٣٩   التزامات طارئة 
  ١٦٫٣٩٨٫٤٢٣  ١٨٫٦٨٦٫١٥٤    ارتباطات 

   -----------------  - ---------------  
  ٢٣٦٫١٨٧٫٣٩٦  ٢٥٣٫٣٦٣٫١٧٧   اإلجمالي 

   ==========  =========  
  

  تركزات مخاطر أقصى تعرض لمخاطر االئتمان   ٢-٢-٤٨
 

 قبل المالية للمجموعة الموجودات تحليل الجغرافية وقطاع العمل. يمكن والمنطقة المقابل الطرف/حسب العميل المخاطر تركز إدارة تتم
  التالية: الجغرافية المناطق حسب أخرى ائتمانية تعزيزات أية أو بها محتفظ ضمانات أية باالعتبار األخذ

  
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   
       

  ٢١٢٫٦٩٧٫٧٥٥  ٢٢٤٫٤٢١٫٢٧٩   اإلمارات العربية المتحدة
  ٦٫٥٥٨٫٥١٠  ٩٫٦٤٧٫١٤٧   دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

  ١٠٫٤٨٤٫٨٧٩  ١٣٫٤٠٥٫٨٣١   آسيا
  ٥٫١٣٨٫٨٦٥  ٤٫٤١٦٫٤٠٠   أوروبا

  ٧٩٧٫٩٦٠  ٤٦٧٫٦٠٦   فريقياأ
  ٥٠٩٫٤٢٧  ١٫٠٠٤٫٩١٤   دول أخرى

   -----------------   ----------------  
  ٢٣٦٫١٨٧٫٣٩٦  ٢٥٣٫٣٦٣٫١٧٧   اإلجمالي 

   ==========  =========  

  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٩١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    إدارة المخاطر المالية (تابع)                 ٤٨

  
  مخاطر االئتمان (تابع)     ٢-٤٨

  
  تركزات مخاطر أقصى تعرض لمخاطر االئتمان (تابع)    ٢-٢-٤٨

  
 االئتمانية أو التعزيزات بها المحتفظ الضمانات األخذ باالعتبار قبل بالمجموعة الخاصة المالية للموجودات القطاع االقتصادي تحليل فيما يلي
  األخرى:

   إجمالي أقصى  إجمالي أقصى    
  تعرض   تعرض    
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   
       

  ١٩٫١٦٨٫٧٨٦  ٢٣٫٤٩٤٫٦١٦   القطاع الحكومي
  ٤٤٫٥٨٣٫٦٠٣  ٤٦٫١٤١٫٥٧٦   المؤسسات المالية

  ٤٣٫٠٦٨٫٣٩٥  ٤٨٫٣٨٦٫٤٧٧   العقارات
  ١٨٫١٣٩٫٢٢٨  ١٤٫٢٣٣٫٠٠٣   المقاوالت

  ١١٫٢٨٥٫١٧٩  ١١٫١٣٦٫٣٥٥   التجارة
  ١٩٫٧٦٣٫٩٨٢  ٢١٫٨٥٢٫٧٠٥   الطيران 

  ٣٦٫٥٤٢٫٧٦٣  ٤٤٫٧٤٢٫١٩٩   الخدمات والصناعة 
  ٢٩٫٩٣٢٫٦٢٧  ٢٩٫٤٩٨٫١١٢   تمويل األفراد

  ١٣٫٧٠٢٫٨٣٣  ١٣٫٨٧٨٫١٣٤   تمويل المنازل لألفراد
   -----------------   ----------------  

  ٢٣٦٫١٨٧٫٣٩٦  ٢٥٣٫٣٦٣٫١٧٧   اإلجمالي 
   ==========  =========  
  

 األخرى االئتمانية لتعزيزاتوا الضمانات  ٣-٢-٤٨
  

أنواع  بقبول المتعلقة التوجيهات يتم تطبيق المقابل. بالطرف االئتمان المتعلقة مخاطر تقييم إلى المطلوب الضمان ونوع يستند مبلغ
 التقييم. ومعايير الضمانات

  
  عليها: الحصول يتم التي للضمانات الرئيسية األنواع فيما يلي

 
 المدينة والذمم والمخزون والموجودات المؤجـرة العقارات على تمويلية واالستثمارية اإلسالمية للشركات، الرهنبالنسبة للتسهيالت ال 

  التجارية، و
 العقارات. على والرهونات الموجودات على فيما يتعلق بالتسهيالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية لألفراد، الرهن 
  

ً  المجموعة تحصل التابعة، إال  الموجودات التمويليـة واالستثماريـة اإلسالمية المقدمة لشركاتهم مقابل األم الشركات نم ضمانات على أيضا
  أعاله. أنه لم يتم إدراج هذه االمتيازات في الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٩٢

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  بع)               إدارة المخاطر المالية (تا    ٤٨
  

  مخاطر االئتمان (تابع)     ٢-٤٨
      

  تحليل نوعية االئتمان   ٤-٢-٤٨
  
  
  

األرصدة لدى البنوك 
المركزية والمستحق من 
  بنوك ومؤسسات مالية 

  
  الموجودات التمويلية

  واالستثمارية اإلسالمية

  استثمارات في صكوك
إسالمية واستثمارات 
  أخرى بالقيمة العادلة

  
   ذمم مدينة

  وموجودات أخرى 

  
  ارتباطات 

  والتزامات طارئة 

  
  

  اإلجمالي 
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

٢٠١٨              
  ٦٫١٠٠٫٢٦٥  -  ١٫٠٦٩٫٨٩٥  -  ٥٫٠٣٠٫٣٧٠  -  تعرضت النخفاض القيمة بصورة فردية 

              

              القيـمة في نخفاضاالحاالت تعرض دون 
  ٢٤٣٫٨٣٢٫٧٢٧  ٣٤٫١١٨٫٧٩٣  ٥٫٥٧٦٫٥٦٠  ٣٢٫٩٥٦٫١٤٦  ١٤٢٫٠٠٥٫٤٠٢  ٢٩٫١٧٥٫٨٢٦  متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة غير

ً  ٣٠أقل من  لفترةمتأخرة السداد    ١٫٨٩٩٫٧٣١  -  -  -  ١٫٨٩٩٫٧٣١  -  يوما
  ١٫٣١٠٫٣١٧  -  -  -  ١٫٣١٠٫٣١٧  -  يوماً  ٩٠يوماً وأقل من  ٣٠أكثر من  لفترةمتأخرة السداد 
ً  ٩٠أكثر من  لفترةمتأخرة السداد    ٢٢٠٫١٣٧  -  -  -  ٢٢٠٫١٣٧  -  يوما

   ---------------  -- ---------------   ---------------   --------------   ---------------   -----------------  
  ٢٤٧٫٢٦٢٫٩١٢  ٣٤٫١١٨٫٧٩٣  ٥٫٥٧٦٫٥٦٠  ٣٢٫٩٥٦٫١٤٦  ١٤٥٫٤٣٥٫٥٨٧  ٢٩٫١٧٥٫٨٢٦  القيـمة اإلجمالية

  -- -------------   -----------------   ---------------   --------------   ---------------   -----------------  
  ٢٥٣٫٣٦٣٫١٧٧  ٣٤٫١١٨٫٧٩٣ ٦٫٦٤٦٫٤٥٥  ٣٢٫٩٥٦٫١٤٦  ١٥٠٫٤٦٥٫٩٥٧  ٢٩٫١٧٥٫٨٢٦  القيمة اإلجمالية ألقصى تعرض

  ========  =========  =========  ========  =========  =========  
  )٦٫٤٧٧٫٣٩٣(  -  )٦٦٠٫٢٢٤(  )٨٩٫٧٩٧(  )٥٫٧٢٧٫٣٧٢(  -  صصات انخفاض القيمة مخ
   ---------------   ----------------  --------------- -   --------------   ----------------   -----------------  

  ٢٤٦٫٨٨٥٫٧٨٤  ٣٤٫١١٨٫٧٩٣  ٥٫٩٨٦٫٢٣١  ٣٢٫٨٦٦٫٣٤٩  ١٤٤٫٧٣٨٫٥٨٥  ٢٩٫١٧٥٫٨٢٦  صافي القيمة الدفترية 
  ========  =========  =========  ========  =========  ==========  

٢٠١٧              
  ٥٫٢٨٠٫٥٢٠  -  ٦٨٠٫٨٢٩  -  ٤٫٥٩٩٫٦٩١  -  تعرضت النخفاض القيمة بصورة فردية 

              

              حاالت تعرض دون انخفاض القيـمة
  ٢٢٧٫٥٢٧٫٣٢٩  ٣٢٫٠٨٤٫٢٠٤  ٧٫٢١٢٫٣٢٦  ٢٥٫٩٨٤٫٤١٣  ١٣١٫٠٨٧٫٦٥٨  ٣١٫١٥٨٫٧٢٨  غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة

ً  ٣٠أقل من  لفترةمتأخرة السداد    ١٫٨٤٧٫٣٦٤  -  -  -  ١٫٨٤٧٫٣٦٤  -  يوما
  ١٫٢٧٠٫٥٧٥  -  -  -  ١٫٢٧٠٫٥٧٥  -  يوماً  ٩٠يوماً وأقل من  ٣٠أكثر من  لفترةمتأخرة السداد 
ً  ٩٠أكثر من  لفترةمتأخرة السداد    ٢٦١٫٦٠٧  -  -  -  ٢٦١٫٦٠٧  -  يوما

   ---------------   ---------------   ---------------   -------------   ---------------   ----------------  
  ٢٣٠٫٩٠٦٫٨٧٥  ٣٢٫٠٨٤٫٢٠٤  ٧٫٢١٢٫٣٢٦  ٢٥٫٩٨٤٫٤١٣  ١٣٤٫٤٦٧٫٢٠٤  ٣١٫١٥٨٫٧٢٨  القيـمة اإلجمالية

   ---------------   ----------------   ---------------   -------------  ----- ----------   ----------------  
  ٢٣٦٫١٨٧٫٣٩٥  ٣٢٫٠٨٤٫٢٠٤  ٧٫٨٩٣٫١٥٥  ٢٥٫٩٨٤٫٤١٣  ١٣٩٫٠٦٦٫٨٩٥  ٣١٫١٥٨٫٧٢٨  القيمة اإلجمالية ألقصى تعرض

  ========  =========  ========  =======  ========  =========  
  )٥٫٧٣٢٫٦٦٨(  -  -  -  )٥٫٧٣٢٫٦٦٨(  -  مخصصات انخفاض القيمة 

   ---------------  -- --------------   ---------------   -------------   ---------------   ----------------  
  ٢٣٠٫٤٥٤٫٧٢٧  ٣٢٫٠٨٤٫٢٠٤  ٧٫٨٩٣٫١٥٥  ٢٥٫٩٨٤٫٤١٣  ١٣٣٫٣٣٤٫٢٢٧  ٣١٫١٥٨٫٧٢٨  صافي القيمة الدفترية 

  ========  =========  ========  =======  ========  =========  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٩٣

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                   ٤٨

  

  مخاطر االئتمان (تابع)     ٢-٤٨
  

  تحليل نوعية االئتمان (تابع)    ٤-٢-٤٨
  

  الداخلية المخاطر تصنيفات من لكل تصنيف للمجموعة المالية للموجودات االئتمان للمخاطر التعرض
  

  اإلجمالي   اإلجمالي   مساوية  درجات  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  لمعدالت موديز   
  ألف درهم  ألف درهم   

        مخاطر منخفضة
 ١٠٤٫٦٠٢٫٦٢٨  ١٠٧٫٤٩٧٫٩٧٢ Aaa- A3  ٣إلى  ١المخاطر تصنيف فئات 

        
        مخاطر متوسطة

  ٩٤٫٧٤٧٫٢٣٩  ١٠٩٫١٥٧٫٨٥٠ Baa1- Ba3 ٥إلى  ٤المخاطر تصنيف فئات 
       

       مقبولةمخاطر 
  ٣١٫٢٥٩٫٧٨٥  ٣٠٫٤٥٩٫٢٩٧  B1- Caa3 ٧إلى  ٦المخاطر تصنيف فئات 

       
        عثرت

  ٥٫٥٧٧٫٧٤٤  ٦٫٢٤٨٫٠٥٨ Ca- C  ١١إلى  ٨المخاطر تصنيف فئات 
    -----------------   ---------------- 
    ٢٣٦٫١٨٧٫٣٩٦  ٢٥٣٫٣٦٣٫١٧٧ 
    ==========  =========  
  

المخاطر ذات  االئتمان، األمر الذي يسهل إدارة محفظة وثابتة في دقيقة بصورة المخاطر تصنيفات على حفاظتهدف سياسة المجموعة إلى ال
 الداخلية تصنيفات المخاطر جميع تم إعداد والمنتجات. الجغرافية والمناطق األعمال قطاعات كل في ومقارنة تعرضات االئتمان الصلة

  منتظمة. بصورة المعنية وتحديثها المخاطر تقييم تصنيفات يتم المجموعة. لدى التصنيف اسةبما يتوافق مع سي المختلفة لفئات المخاطر
  

  تقييم االنخفاض في القيمة   ٥-٢-٤٨
  

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  ٣٩حول تقييم االنخفاض في القيمة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٩-٣-٥راجع اإليضاح رقم 
 ١٢مدة خسائر االئتمان المتوقعة ل وبناء عليه يتم تحديد ٣إلى المرحلة  ١لمناسبة للتعرض لمخاطر االئتمان من المرحلة وتحديد المرحلة ا

  . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المالية للسنة المنتهية في  شهر أو على مدى عمر األداة
  

 التمويل  وإدارة السيولة مخاطر    ٣-٤٨
  

العادية  الظروف تحت استحقاقها عند المالية بالتزاماتها الوفاء على المجموعة قدرة عدم في منتك التي المخاطر في السيولة مخاطر تتمثل
 وإدارة الموجودات األساسية ودائعه قاعدة إلى باإلضافة متنوعة تمويل مصادر بتوفير قامت المجموعة المخاطر، هذه من وللحد والحرجة.

 المتوقعة التدفقات النقدية ويتضمن هذا تقييم يومي. بشكل السيولة ومستوى المستقبلية لنقديةا التدفقات ومراقبة االعتبار في السيولة أخذ مع
 الحاجة. عند اإلضافي التمويل لضمان يستخدم قد من الجودة عالية على درجة ضمان وجود

  
 لدى كما النقدي. غير متوقع للتدفقتوقف  حالة بسهولة في تسييلها يمكن ومتنوعة التداول عالية تضم موجودات بمحفظة المجموعة تحتفظ

 بودائع المجموعة تحتفظ عالوة على ذلك، السيولة. من ملتزم بها يمكن استخدامها لتلبية احتياجاته حدود للتسهيالت االئتمانية المجموعة
 العوامل على التركيز االعتبار يف بعين األخذ مع مختلفة سيناريوهات حسب وإدارتها السيولة وضع تقييم يتم البنوك المركزية. لدى إلزامية

  التحديد. وجه على المجموعة ووضع عام بالسوق بشكل االستثنائية المتعلقة
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٩٤

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                   ٤٨

  
 (تابع) ويل التم وإدارة السيولة مخاطر    ٣-٤٨

  
في  تساعد الثابتة العمالء وودائع بالمجموعة الخاصة األموال باإلضافة إلى السيولة توفر تضمن الموجودات لمحفظة العالية الجودة إن

العمالء  احتياجات لتغطية الضرورية األموال الحصول على للمجموعة يمكن الصعبة، الحاالت في ثابت للتمويل. وحتى مصدر تشكيل
 .التمويلية بمتطلباتها اءوالوف

  
 مراقبتها يتم التي االستحقاق، تواريخ تحليل اختالف في السيولة مراقبة الرئيسية (عالوة على األدوات األخرى) المستخدمة في األداة تتمثل
 مدى على المتراكم سلبيال النقدي المستخدمة. يتم تقديم توجيهات بشأن التدفق العمالت ومن خالل المتعاقبة الزمنية الفترات مدى على

  المتعاقبة. الزمنية الفترات
  

  إجراءات إدارة مخاطر السيولة   ١-٣-٤٨
  

 خزينة قسم في مستقل فريق قبل من مراقبتها السيولة، التي يتم تنفيذها داخل المجموعة وتتم مخاطر إلدارة المجموعة تتضمن إجراءات
 :التابع للمجموعة، مما يلي

  
 من قبل  تمويلها أو استحقاقها األموال عند من إمكانية الوفاء بالمتطلبات. ويشمل ذلك توفير للتأكد المستقبلية النقدية التدفقات مراقبة

 العمالء؛
 النقدية؛ التوقف غير المتوقع للتدفقات كضمان في حالة بسهولة تسييلها التداول ويمكن عالية موجودات بمحفظة االحتفاظ 
 والتنظيمية؛ الداخلية المتطلبات المركز المالي مقابل سيولة معدالت مراقبة 
 وسمات استحقاقات حاالت التعرض التمويلية واالستثمارية اإلسالمية؛ و تركز إدارة 
 .مراقبة معدالت السيولة 

  
 التمويل منهجية  ٢-٣-٤٨

  
ومزودي  الجغرافية والمناطق للعمالت تنوع واسع النطاق على للحفاظ اإلدارة قبل من بصورة منتظمة السيولة مصادر مراجعة تتم

  والشروط. الخدمات والمنتجات
  

 ٣٫٦٧٣، أصـدر البنك صكوك من الشق األول بقيمة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١والسنة المنتهية في  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتـهية في 
  ).٢٥صادر التمويل لدعم نمو األعمال (اإليضـاح مليـون دوالر أمريكي) لتنويع م ١٫٠٠٠مليـون درهم (

  
 المشتقة غير النقدية التدفقات  ٣-٣-٤٨

  
. إن ٢٠١٧و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١النقدية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  استحقاقات إجمالي التدفقات التالي الجدول يلخص
استناداً إلى  الكامنة السيولة مخاطر بإدارة تقوم المجموعة حيث التعاقدية، لنقديةا التدفقات هي إجمالي الجدول في هذا الموضحة المبالغ
  المتـوقعة. النقدية التدفقات إجمالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٩٥

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                 ٤٨

  
  التمويل (تابع)   وإدارة السيولة رمخاط    ٣-٤٨

  
 (تابع)  المشتقة غير النقدية التدفقات  ٣-٣-٤٨

  
من  تتم معاملة المبالغ المسددة التي تخضع لإلخـطار كما لو كان سيتم تـوجيه إخطار على الفـور. إال أن اإلدارة تتوقع عدم مطالبة العديد

موعة فيه بالدفـع، وال يوضح الجـدول التدفقات النقدية المتـوقعة الموضحة من خالل العمالء بالسـداد في أقرب تاريخ يمكن مطالبة المج
  تاريـخ احتفاظ المجموعة بالودائع.

  

  
  أقل من

  أشهر ٣
  أشهر  ٣من 

 إلى سنة
  إلى ١من 

  سنوات ٥
  أكثر من

 اإلجمالي  سنوات ٥
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

٢٠١٨            
            

  ١٥٧٫٦٩٣٫٩٧٣  ١٥٩٫٦٧٧  ٩٫٥٥٧٫٧٧٦  ٧٩٫٤٠٧٫٠٢١  ٦٨٫٥٦٩٫٤٩٩  ودائع العمالء
  ١٣٫٣١١٫٥٤٢  -   ٢٫١٥٤٫٦٨٠  ٥٫٦٧٢٫٢٤٩  ٥٫٤٨٤٫٦١٣  أخرى ومؤسسات مالية المستحق إلى بنوك

  ١٤٫٠٩٣٫٢٩٢  ٢٨٦٫٠٥٧  ١٣٫٥٤٦٫٤٨٣  ٢٦٠٫٧٥٢  -   صكوك مصدرة 
  ٧٫٧٢٨٫٧٠٩  -   ١٫٢٣٢٫٨٩٨  ٢٫١٤٦٫٩٤٩  ٤٫٣٤٨٫٨٦٣  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

  ٣٠٥٫٢٠٢  -   -   ٣٠٥٫٢٠٢  -  زكاة مستحقة الدفع 
  ---------------  ------------- - --   ---------------   -----------   ----------------  

 ١٩٣٫١٣٢٫٧١٨  ٤٤٥٫٧٣٤  ٢٦٫٤٩١٫٨٣٧  ٨٧٫٧٩٢٫١٧٣  ٧٨٫٤٠٢٫٩٧٥ المطلوباتإجمالي 
  ========  =========  ========  ======  =========  
            

  
  أقل من

  أشهر ٣
  أشهر  ٣من 

 إلى سنة
  إلى ١من 

  سنوات ٥
  أكثر من

 اإلجمالي  سنوات ٥
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

٢٠١٧            
            

  ١٤٨٫٩٣٨٫٣٥٣  ١٩٫٣٠٢  ٧٫٨٧٤٫٧٤٩  ٧٢٫٥٢٧٫١٤٠  ٦٨٫٥١٧٫١٦٢  ودائع العمالء 
  ١٥٫٠٠٠٫٦٠٦  -   ٥٦٨٫٨٦٣  ٥٫٩١٥٫٥٣٧  ٨٫٥١٦٫٢٠٦ المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

  ٩٫٨٢٠٫١١١  ١٤٠٫١٣٢  ٩٫٦٧٩٫٩٧٩  -   -   صكوك مصدرة 
  ٧٫٤٥٨٫٩٠٧  -   ١٫٢٢٥٫٠١٣  ٣٫٦٤٦٫٠٧٨  ٢٫٥٨٧٫٨١٦  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

  ٢٨٠٫٣٧٢  -   -   ٢٨٠٫٣٧٢  -  زكاة مستحقة الدفع 
  ---------------   ---------------  ----- ---------   -----------   ----------------  

  ١٨١٫٤٩٨٫٣٤٩  ١٥٩٫٤٣٤  ١٩٫٣٤٨٫٦٠٤  ٨٢٫٣٦٩٫١٢٧  ٧٩٫٦٢١٫١٨٤ إجمالي المطلوبات
  ========  ========  ========  ======  =========  

 

  
لموجودات المركزية وا البنوك لدى واألرصدة القائمة تشتمل على النقد االلتزامات ولتغطية المطلوبات بكافة المتاحة للوفاء الموجودات إن

  التحصيل. والبنود قيـد التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واالستثمارات األخرى بالقيمة العادلة



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٩٦

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                 ٤٨

  
  (تابع)  التمويل  وإدارة السيولة مخاطر    ٣-٤٨

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة   ٤-٣-٤٨

  
  للمجموعة: التعاقدي لالرتباطات وااللتزامات الطارئة االستحقاق انتهاء تاريخ أدناه الجدول يوضح

  
  أقل من  

  أشهر ٣
  أشهر  ٣من 

 إلى سنة
  إلى ١من 

  سنوات ٥
  أكثر من

 اإلجمالي  سنوات ٥
  ألف درهم   رهم ألف د  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

٢٠١٨            
            التزامات طارئة: 
 ١٣٫٥٨٠٫٧٢٨  ٧٫٥٨٧  ٦٥٤٫٢٦٠  ١٫٤٨٤٫١٣٠  ١١٫٤٣٤٫٧٥١  خطابات ضمان 

  ١٫٨٥١٫٩١١  -  ٩٩٫١١٠  ١٫٠٢٧٫٨٠٨  ٧٢٤٫٩٩٣  اعتمادات مستندية 
  ----- ----------  - -------------   -----------  ---------  ------- --------  
  ١٥٫٤٣٢٫٦٣٩  ٧٫٥٨٧  ٧٥٣٫٣٧٠  ٢٫٥١١٫٩٣٨  ١٢٫١٥٩٫٧٤٤ 

  ٨٦٧٫٥٢٥  -  ٨٦٧٫٥٢٥  -  -  التزامات مصروفات رأسمالية
   --------------   --------------   --------------  ---------  ---- -----------  

 ١٦٫٣٠٠٫١٦٤  ٧٫٥٨٧  ١٫٦٢٠٫٨٩٥  ٢٫٥١١٫٩٣٨  ١٢٫١٥٩٫٧٤٤  اإلجمالي 
  ========  ========  ========  =====  ========  

٢٠١٧            
            التزامات طارئة: 
  ١٣٫٨٣٣٫٦٠٢  ٥١٫٠٦٧  ٢١٣٫٢١٧  ١٫٣٦٧٫٤٢١  ١٢٫٢٠١٫٨٩٧  خطابات ضمان 

  ١٫٨٥٢٫١٧٩  -  ٣٫٦٩٥  ٣٨١٫٩٥٩  ١٫٤٦٦٫٥٢٥  اعتمادات مستندية 
   ---------------   -------------   -----------  ---------   ---------------  
  ١٥٫٦٨٥٫٧٨١  ٥١٫٠٦٧  ٢١٦٫٩١٢  ١٫٧٤٩٫٣٨٠  ١٣٫٦٦٨٫٤٢٢  

  ١٫٥١٣٫٥٨٩  -  ١٫٥١٠٫٨٢٦  -  ٢٫٧٦٣  التزامات مصروفات رأسمالية
   --------------   -------------   -------------  ---------   --------------  

  ١٧٫١٩٩٫٣٧٠  ٥١٫٠٦٧  ١٫٧٢٧٫٧٣٨  ١٫٧٤٩٫٣٨٠  ١٣٫٦٧١٫١٨٥  اإلجمالي 
  ========  =======  =======  =====  ========  

  

  وق الس مخاطر    ٤-٤٨
  

األسهم وما يصاحب ذلك  وأسعار األجنبية العمالت صرف السوق مثل معدالت األرباح وأسعار أسعار في من التغيرات السوق مخاطر تنشأ
 تنتج من أن يمكن التي المفتوحة فيما يتعلق بالمراكز المحتملة الخسائر قيمة من هو الحد السوق مخاطر إدارة من تقلبات. إن الهدف من

تتعرض المجموعة لمخاطر نتيجة  األسهم. أسعار أو األجنبية العمالت صرف أو أسعار األرباح معدالت في المتوقعة غير التغيرات
 وسلع. وأسهم أجنبية وعمالت مالية أوراق تشمل مالية متنوعة استخدامها أدوات

  

 ً ً  تبدي المجموعة اهتماما  تقييم من أجل السوق، في الممارسات السائدة سبح مناسبة، المجموعة نماذج السوق. تستخدم لمخاطر ملحوظا
 السوق. مخاطر لتنظيم السوق عن دورية معلومات على والحصول أوضاعه

  
  التالية: العناصر على التجارية السوق إدارة مخاطر إطار يشتمل

 
 اإلدارة العليا؛ و قبل من الموضوعة التركز ومعايير القيمة اإلجمالية للمخاطر عدم تجاوز المخاطر المقبولة عن من للتأكد حدود وضع 
 في الوقت المناسب. التجارية الخسائر المتعلقة بالمراكز من الحد ومتابعة المراكز وتسوية بناًء على أسعار السوق مستقل إجراء تقييم 
  
اليومية.  العمليات في السوق رالمجموعة فيما يتعلق بإدارة مخاط سياسة تطبيق من للتأكد التجارية والحدود واإلجراءات السياسات وضع تم
مدير قسم إدارة المخاطر  السوق. يقوم إلدارة مخاطر المجموعة العامة سياسة مع توافقها من للتأكد دوري بشكل اإلجراءات مراجعة هذه تتم

اإلجراءات والنظم الداخلية  إلى ضافةباإل توفر الموارد البشرية المناسبة والمؤهلة لتنفيذ إجراءات إدارة مخاطر السوق. بالتأكد من لبنكا لدى
  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. قبل والقوانين الصادرة من بالتوجيهات االلتزام لبنكايتوجب على  المتبعة،



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٩٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
            إدارة المخاطر المالية (تابع)       ٤٨

  
  هامش الربح   مخاطر  ١-٤-٤٨

  
ً  ألن المجموعة، العمالء ودائع تسعير بإعادة تتعلق مخاطر ألية جوهرية المجموعة بصورة تتعرض ال تقدم  ال للشريعة اإلسالمية، طبقا

 إلى مبدأ يستند االستثمار اتحساب للمودعين وأصحاب المستحق العائد إن االستثمار. حسابات ألصحاب أو عائد تعاقديه للمودعين معدالت
تحققها محفظة موجودات  التي الخسائر أو األرباح في على المشاركة االستثمار حسابات وأصحاب المودعون بموجبه يوافق الذي المضاربة

 معينة. فتـرة المجموعة خالل المضاربة لدى
  

 الربح معدل مخاطر  ٢-٤-٤٨
  

المالية. تتعرض  لألدوات القيم العادلة أو المستقبلية الربحية على الربح معدل في غيراتالت تأثير احتمال من الربح معدل مخاطر تنتج
خارج الميزانية العمومية  المالية واألدوات والمطلوبات الموجودات مبالغ في فجوات لوجود للتباين أو نتيجة الربح معدل المجموعة لمخاطر

 المخاطر. إدارة خالل استراتيجيات من المخاطر هذه المجموعة بإدارة معينة. تقوم فتـرة في تسعيرها إعادة أو استحقاقها موعد يحين والتي
  

 عنه ينتج الحالية القيمة احتساب في يستخدم عندما الذي المعدل ذات الطبيعة النقدية في المالية الفعلي) لألداة (العائد الفعلي الربح معدل يتمثل
 الحالي والمعدل المطفأة بالتكلفة المسجل الثابت السعر ذات المالية لألداة التاريخي المعدل هو المعدل االمالية. إن هذ لألداة القيمة الدفترية

  العادلة. بالقيمة المسجلة األداة أو المتغير السعر ذات لألداة المالية
  

ثابتة، كما هي مدرجة ضمن  األخرى اتالمتغير كافة بقاء معدالت الربح، مع في المعقولة التغيرات تجاه الحساسية التالي الجدول يوضح
  األرباح أو الخسائر الموحد للمجموعة. بيان

  
استناداً  واحدة، لسنة اإليرادات صافي على الربح معدالت في المفترضة التغيرات تأثير في األرباح أو الخسائر الموحد بيان حساسية تتمثل

  .٢٠١٧و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ في بها المحتفظ التجارية يرغ المالية والمطلوبات للموجودات المتغير معدل الربح إلى
 

  الزيادة في   العملة
  نقاط األساس

٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم   
        

  ٨٥٫٩٧٩  ١٠٣٫٠٥١  ٥٠  حساسية صافي إيرادات الربح
 

  صرف العمالت األجنبية  مخاطر  ٣-٤-٤٨
  

 العمالت صرف أسعار في معرضة لمخاطر الحركات فهي لذلك لخارجية،ا التابعة شركاتها في مسجلة جوهرية إيرادات المجموعة لدى
  المتحدة. اإلمـارات العربية درهم المجموعة وهي لدى العرض عملة إلى اإليرادات لتحويل المستخدمة األجنبية

  
 أدناه الجدول . يتضمن٢٠١٧و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ في األجنبية كما العمالت صرف المجموعة لمخاطر تعرض التالي الجدول يلخص

 العملة. حسب الدفترية ومصنفة للمجموعة بقيمها المالية األدوات
          

  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٩٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                 ٤٨

  
  السوق (تابع)   مخاطر    ٤-٤٨

  
  ألجنبية (تابع)  صرف العمالت ا مخاطر  ٣-٤-٤٨

 
٢٠١٨  

  الدرهم 
  اإلماراتي

  الدوالر 
  األمريكي

دول مجلس التعاون 
  الخليجي األخرى

  الجنيه 
  اإلسترليني

  
  اليورو

  عمالت 
  أخرى

  
  اإلجمالي 

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                الموجودات المالية:

  ٢٢٫٥٤٥٫٥٢٦  ٤٧٣٫٥٣٩  -  -  -  ٦٧٧٫٤٢١  ٢١٫٣٩٤٫٥٦٦  البنوك المركزيةنقد وأرصدة لدى 
  ٨٫٢٩٧٫٠٣٢  ٢٦٠٫٥١٠  ٤٥٫٥٧٢  ٦٫٦٧٠  ١٠٧٫٠٢٣  ١٫٢٣٠٫٩٣٦  ٦٫٦٤٦٫٣٢١  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية

  ١٤٤٫٧٣٨٫٥٨٥  ٤٫١١٨٫٩٠٥  -  -  ١٫١٩٠٫٥٨٩  ٣٣٫٨٧٥٫٤٨٥  ١٠٥٫٥٥٣٫٦٠٦  موجودات مالية تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي
 ٣١٫١٧٨٫٥٢٥  ١٫٢٥٨٫٢٦٢  -  -  -  ٢٩٫٩٢٠٫٢٦٣  -  استثمار في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتكلفة المطفـأة

  ١٫٦٨٧٫٨٢٤  ١٦٫٥٠٧  -  -  ١٢٩٫٢٥٧  ٨١٦٫٩٥٧  ٧٢٥٫١٠٣  استثمارات أخرى بالقيمة العادلة
  ٥٫٩٠٤٫٧٩٢  ٣٢١٫٧٣٧  ٥٩٫١٧٠  -  ٢٤٫٢٩٤  ١٫٢١٨٫٩٤٨  ٤٫٢٨٠٫٦٤٣  ذمم مدينة وموجودات أخرى

  --- -------------   -- -------------    --------------   -------- -   ---- - -----    --------------    ----------------   
  ٢١٤٫٣٥٢٫٢٨٤  ٦٫٤٤٩٫٤٦٠  ١٠٤٫٧٤٢  ٦٫٦٧٠  ١٫٤٥١٫١٦٣  ٦٧٫٧٤٠٫٠١٠  ١٣٨٫٦٠٠٫٢٣٩  اإلجمالي 

  =========  ========  ========  =====  ======  ========  =========  
                

                المطلوبات المالية:
  ١٥٥٫٦٥٧٫٣١٦  ٤٫٩٨٠٫١٩٨  ٢٠٠٫٤١٣  ١٫٦١٣٫٦٩٤  ٥٫١٩٣٫٣٧٢  ٢٤٫٣٤٧٫٢٧٠  ١١٩٫٣٢٢٫٣٦٩  ودائع العمالء

  ١٣٫٢٠٣٫٢٢٨  ٣٤٢٫٣٣٩  ٢٨  ١١٫٧٠٦  -  ٧٫٦٤٦٫٥٠٢  ٥٫٢٠٢٫٦٥٣  المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية
  ١٢٫٣٧٠٫٩٦٨  ١٨٩٫١٣٧  -  -  -  ١٢٫١٨١٫٨٣١  -  صكوك مصدرة 

  ٨٫٠٤٤٫٩١٢  ٢٧٣٫٤٣٦  ١٨٫٠٥٥  ٣٩٫٨٠٢  ١٥٣٫٠٦٤  ١٫٦٧١٫٦٤١  ٥٫٨٨٨٫٩١٤  دائنة ومطلوبات أخرىذمم 
   -----------------   ---------------    --------------   -------- ------    -----------    --------------    ----------------   

  ١٨٩٫٢٧٦٫٤٢٤  ٥٫٧٨٥٫١١٠  ٢١٨٫٤٩٦  ١٫٦٦٥٫٢٠٢  ٥٫٣٤٦٫٤٣٦  ٤٥٫٨٤٧٫٢٤٤  ١٣٠٫٤١٣٫٩٣٦  اإلجمالي 
  ========== ========  ========  ========  ======  ========  =========  
                

  ٢٥٫٠٧٥٫٨٦٠  ٦٦٤٫٣٥٠  )١١٣٫٧٥٤(  )١٫٦٥٨٫٥٣٢(  )٣٫٨٩٥٫٢٧٣(  ٢١٫٨٩٢٫٧٦٦  ٨٫١٨٦٫٣٠٣  المبلغ الصافي داخل الميزانية العمومية
  )٢٫٧٨١(  )٩٣٫٨٦٧(  ١١٦٫١١٦  ١٫٧٥٢٫٦٠٤  ٤٤٩٫٨٤١  )٦٫٢٠٥٫٧٦٩(  ٣٫٩٧٨٫٢٩٤  بيع العمالتتعهدات أحادية لشراء/

  -- -------------    ---------------   --------------- -    ----- ----------    ------------    ------------    ----------------   
  ٢٥٫٠٧٣٫٠٧٩  ٥٧٠٫٤٨٣  ٢٫٣٦٢  ٩٤٫٠٧٢  )٣٫٤٤٥٫٤٣٢(  ١٥٫٦٨٦٫٩٩٧  ١٢٫١٦٤٫٥٩٧  طويل/(قصير) األجل –المركز المالي للعملة 

  ========  =========  =========  ======  =======  =======  =========  
  
  
  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ٩٩

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                 ٤٨

  
  السوق (تابع)   مخاطر    ٤-٤٨

  
  العمالت األجنبية (تابع)   صرف مخاطر  ٣-٤-٤٨

  
 

٢٠١٧  
  الدرهم 

  اإلماراتي
  الدوالر 

  األمريكي
دول مجلس التعاون 

  الخليجي األخرى
  الجنيه 

  اإلسترليني
  

  اليورو
  عمالت 

  أخرى
  

  اإلجمالي 
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

                الموجودات المالية:
  ٢٧٫٨٨٥٫٢٤٨  ٣٣٤٫٦٤٢  -  -  -  ٦٧٣٫٤٨١  ٢٦٫٨٧٧٫١٢٥  وأرصدة لدى البنوك المركزيةنقد 

  ٤٫٦٧٦٫٩٥٢  ٢٩٩٫٢٠٩  ٦٥٫٤٥٠  ٥٫٩٦١  ١٢٢٫٤٥٢  ١٫٠٠١٫٨٩٣  ٩٫١٨١٫٩٨٧  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية
  ١٣٣٫٣٣٤٫٢٢٧  ٣٫٩٦٤٫٢٨١  -  -  ١٫١٧٠٫٣٠٦  ٣٤٫١١٤٫٢٣٩  ٩٤٫٠٨٥٫٤٠١  موجودات مالية تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي
  ٢٤٫٠٢٢٫٦٨٠  ١٫٣٩٩٫٢٦٩  -  -  -  ٢٢٫٦٢٣٫٤١١  -  استثمار في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتكلفة المطفـأة

  ١٫٩٦١٫٧٣٣  ١٨٫٩٦٧  -  -  ١٥٤٫٦٦٦  ١٫٠٢٢٫٨٠٥  ٧٦٥٫٢٩٥  استثمارات أخرى بالقيمة العادلة
  ٧٫١٨٢٫٠٢٠  ١١٦٫١٢٩  ١٢٫٧٩٧  -  ٢٤٫٦١٨  ٣٤٤٫٦٢٥  ٦٫٦٨٣٫٨٥١  ذمم مدينة وموجودات أخرى

   ----------------    ---------------    -------------    -------    ---------    -------------    ----------------   
  ١٩٩٫٠٦٢٫٨٦٠  ٦٫١٣٢٫٤٩٧  ٧٨٫٢٤٧  ٥٫٩٦١  ١٫٤٧٢٫٠٤٢  ٥٩٫٧٨٠٫٤٥٤  ١٣١٫٥٩٣٫٦٥٩  اإلجمالي 

  =========  ========  =======  ====  =====  =======  =========  
                

                المطلوبات المالية:
  ١٤٧٫١٨٠٫٩٥١  ٥٫٠٥٣٫٧٩٥  ١٥٣٫٦٢٥  ٣٢٫٩٨١  ٢٫٠٩٥٫٦٥١  ٢٠٫٧٦٠٫٢٨٣  ١١٩٫٠٨٤٫٦١٦  ودائع العمالء

  ١٤٫٨٧٧٫٥٥٤  ١٨٠٫٢٥١  ٩٢  ١٢  ٩٧٫٩٥٠  ٨٫٥٧١٫٢٢٠  ٦٫٠٢٨٫٠٢٩  المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية
  ٨٫٦٥٨٫٧٠٧  ١٣٧٫٥٩٩  -  -  -  ٨٫٥٢١٫١٠٨  -  صكوك مصدرة 

  ٧٫٤١٠٫٤٦٣  ٢٢٣٫٥٧٣  ١٧٫٨٠١  ٦٫٣٢٠  ١٠١٫٩٢٣  ١٫٠٥٤٫٩٩٧  ٦٫٠٠٥٫٨٤٩  ة ومطلوبات أخرىذمم دائن
   ----------------    --------------    -------------    ---------    ----------    -------------    ----------------   

  ١٧٨٫١٢٧٫٦٧٥  ٥٫٥٩٥٫٢١٨  ١٧١٫٥١٨  ٣٩٫٣١٣  ٢٫٢٩٥٫٥٢٤  ٣٨٫٩٠٧٫٦٠٨  ١٣١٫١١٨٫٤٩٤  اإلجمالي 
  =========  ========  =======  =====  ======  ========  =========  
                

  ٢٠٫٩٣٥٫١٨٥  ٥٣٧٫٢٧٩  )٩٣٫٢٧١(  )٣٣٫٣٥٢(  )٨٢٣٫٤٨٢(  ٢٠٫٨٧٢٫٨٤٦  ٤٧٥٫١٦٥  المبلغ الصافي داخل الميزانية العمومية
  )٦٠٨(  ٤٫٣٢٩  ٥٤٫٩٦٦  ١٢٨٫٦١١  ٤٣٨٫٧٤٨  )٣٫٤٦١٫٣٥٥(  ٢٫٨٣٤٫٠٩٣  بيع العمالتتعهدات أحادية لشراء/

   -------------    --------------    -------------    ---------    -----------    -----------    ---------------   
  ٢٠٫٩٣٤٫٥٧٧  ٥٤١٫٦٠٨  )٣٨٫٣٠٥(  ٩٥٫٢٥٩  )٣٨٤٫٧٣٤(  ١٧٫٤١١٫٤٩١  ٣٫٣٠٩٫٢٥٨  طويل/(قصير) األجل –المركز المالي للعملة 

  =======  ========  =======  =====  ======  ======  ========  
    



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ١٠٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                 ٤٨

  
  السوق (تابع)   مخاطر    ٤-٤٨

  
  صرف العمالت األجنبية (تابع)   مخاطر  ٣-٤-٤٨

  
  الملكية وحقوق اإليرادات صافي على العمالت أسعار فتقلبات مختل تأثير – الحساسية تحليل

 
 غير النقدية ومطلوباتها موجوداتها من ٢٠١٧و ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ في العمالت لمخاطر المجموعة مدى تعرض التالي الجدول يوضح

 مع الدرهم اإلماراتي، مقابل الت األجنبيةالعم سعر المعقولة في المحتملة للحركة هذا التحليل إجراء المتوقعة. تم النقدية التجارية وتدفقاتها
 غير المالية للموجودات والمطلوبات القيم العادلة في التغيرات األرباح أو الخسائر الموحد (بسبب بيان في األخرى كافة المتغيرات ثبات

دوات حقوق الملكية المتاحة للبيع بالعملة أل العادلة القيمة في التغير (بسبب الملكية وحقوق التجارية التي تأثرت بتقلبات أسعار العمالت)
 وبيان حقوق الملكية الموحد، األرباح أو الخسائر الموحد بيان في انخفاض صافي حدوث احتمال الجدول في السالبة القيمة األجنبية). توضح

المجموعة للحد  تتخذها قد التي جراءاتاإل يضع في االعتبار ال الحساسية تحليل إن زيادة. صافي احتمال حدوث الموجبة القيمة توضح بينما
  هذه التغيرات. مثل تأثير من
  

  العملة
  الزيادة في 

  سعر العملة 
  التأثير على

  األرباح أو الخسائر
  التأثير على

 األرباح أو الخسائر 
  )٪(  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم     
        

  ٣٧١٫٢٤٦  ٣١٥٫٤٢٤  ٢+  الدوالر األمريكي
  ١٫٩٠٥  ١٫٨٨١  ٢+  يالجنيه اإلسترلين

  ١٫١٦١  ٢٫٠٩٩  ٢+  اليورو
        

  

  
  العملة

  النقص في 
  سعر العملة 

  التأثير على
  األرباح أو الخسائر

  التأثير على
  األرباح أو الخسائر

  )٪(  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم     
        

  )٣٧١٫٢٤٦(  )٣١٥٫٤٢٤(  ٢-  الدوالر األمريكي
  )١٫٩٠٥(  )١٫٨٨١(  ٢-  اإلسترلينيالجنيه 
  )١٫١٦١(  )٢٫٠٩٩(  ٢-  اليورو

        
  االستثمار األجنبي    ٤-٤-٤٨

  
 األجنبية المستخدمة العمالت صرف أسعار في لتغيرات معرضة فهي ولذلك الخارجية، التابعة شركاتها في مسجلة إيرادات المجموعة لدى

  المتحدة. يةالعرب اإلمارات درهم وهي المجموعة، لدى عملة العرض إلى اإليرادات لتحويل
 

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ في المنتهيتين الملكية في حال تحويل نتائج السنتين وحقوق الضريبة قبل األرباح في التغير أدناه الجدول يوضح
 إن تحليل أدناه، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة. المفترضة بعد تعديلها حسب التغيرات إلى الدرهم وفقاً ألسعار الصرف ٢٠١٧و
  هذه التغيرات.  مثل تأثير المجموعة للحد من تتخذها قد التي اإلجراءات يضع في االعتبار ال حساسيةال
  

  العملة 
  

  الزيادة في 
  سعر العملة 

  
  التأثير على

  األرباح أو الخسائر
التأثير على حقوق 

  الملكية

  
  التأثير على

  األرباح أو الخسائر
التأثير على حقوق 

  الملكية
  ٪  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم     
            

  ٢٧٫٠١١  ٢٫٨٣٩  ٢٥٫١١٣  ٤٫٠١٣  ٥+  الروبية الباكستانية
  ٤٫٣٠٧  ٤٤١  ٤٫٥٨٨  ٣٩٦  ٥+  الجنيه المصري

  



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ١٠١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
             إدارة المخاطر المالية (تابع)      ٤٨

  
  السوق (تابع)   مخاطر    ٤-٤٨

  
  االستثمار األجنبي (تابع)     ٤-٤-٤٨

  
  

  العملة 
  

  النقص في 
  سعر العملة 

  
  التأثير على

  األرباح أو الخسائر
التأثير على حقوق 

  الملكية

  
  التأثير على

  األرباح أو الخسائر
التأثير على حقوق 

  الملكية
  ٪  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   هم ألف در    
            

  )٢٣٫٤٠٩(  )٢٫٥٦٩(  )٢١٫٦٨٥(  )٣٫٦٣١(  ٥-  الروبية الباكستانية
  )٣٫٨٩٧(  )٣٩٩(  )٤٫١٥١(  )٣٥٨(  ٥-  الجنيه المصري

  
  مخاطر أسعار األسهم      ٥-٤-٤٨

  
األسهم  أسعار وقيمة األسهم مؤشرات مستويات يف التغيرات نتيجة لألسهم العادلة القيم في مخاطر انخفاض األسهم أسعار مخاطر تتمثل

  االستثمارية. المجموعة محفظة من التجارية غير األسهم أسعار مخاطر بصورة فردية. تنتج
  

ت بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادا المحتفظ الملكيـة ألدوات حقوق العادلة القيمة في التغير حقوق الملكية (نتيجة على التأثير فيما يلي
 كافة بقاء مع األسهم، مؤشرات في معقولة بصورة المتوقعة بسبب التغيرات )٢٠١٧و ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ الشاملة األخرى كما في

  األخرى ثابتة: المتغيرات
  
  

  مؤشرات السوق 
  التغير في 

  مؤشرات السوق 
  التأثير على اإليرادات 

  الشاملة األخرى
  التأثير على اإليرادات 

  الشاملة األخرى
  ٪  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم     
        

  ٢١٫٥٨٢  ٢١٫٥٨٢  ٪٥+  سوق دبي المالي
  ١٫١٣٦  ١٫١٣٦  ٪٥+  سوق أبوظبي لألوراق المالية

  ١٫٤٠٧  ١٫٤٠٧  ٪٥+  بورصة البحرين
  ٤٫٤٨٣  ٤٫٤٨٣  ٪٥+  أخرى

  
أسعار السوق غير المدرجة/ تقييم األدوات المالية  نتيجة التغير في ٣في القيمة العادلة لألدوات المالية ضمن المستوى  ٪٥إن الزيادة بنسبة 

  مليون درهم). ٥٠ .١: ٢٠١٧مليون درهم ( ٤٨ .٥ الموجودات المنسوبة للبنك بمبلغ كما في تاريخ التقرير، كان ليؤدي إلى زيادة صافي
  

 التشغيلية المخاطر    ٥-٤٨
  

 خطأ أو البشري الخطأ بسبب أو األنظمة تعطل من ناتجة أخرى ارأو أضر مالية ألضرار التعرض المحتمل التشغيلية في تتمثل المخاطر
  الداخلية. في العمليات

  
الوحدات في األقسام المختلفة ر بوضوح مهام ومسؤوليات األفراد/قامت المجموعة بوضع إطار مفصل للمخاطر التشغيلية. يحدد هذا اإلطا

ة بإدارة المخاطر التشغيلية. يضمن إطار إدارة المخاطر التشغيلية تحديد المخاطر لدى المجموعة والتي تقوم بتنفيذ المهام المختلفة المتعلق
دة التشغيلية ومراقبتها وإدارتها واإلبالغ عنها بشكل سليم. تشتمل العناصر الرئيسية لهذا اإلطار على تخطيط وتنظيم العمليات وإعداد قاع

  المخاطر وإعداد التقارير حول إدارة المخاطر.  بيانات للخسائر وتحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية وتحليل



  نك دبي اإلسالمي ش.م.عب
 

 ١٠٢

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)                 ٤٨

  
 التشغيلية (تابع)  المخاطر    ٥-٤٨

  
 يحتفظ) لتتبع أحداث المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المجموعة. ORMS( باستخدام نظام تتبع المخاطر التشغيليةحالياً المجموعة  تقوم

بيانات خسائر التشغيل لمدة خمس سنوات. كما يمكن لهذا النظام تسجيل مؤشرات المخاطر الرئيسية والتقييم الذاتي لمراقبة المخاطر بالنظام 
  والتقييم الذاتي لسيناريوهات مخاطر االحتيال. 

  
ً نظام، يطبق ال)ORMS( تتبع المخاطر التشغيلية على نظامعالوة  لحوكمة المركزية) في جميع األنشطة اإطار ( eGRC بنك أيضا

    الرقابية.
  

مستقلة  أقسام قبل من ذات الصلة المخاطر يتم تحديد وتقييم كافة حيث وإجراءات الموافقة المطلوبة المخاطر لمراجعة جديد منتج كل يخضع
ً لعمليات الحالية تخضع التعديالت على المنتجات المنتج وتتعرض للمخاطر. عن الوحدة التي تعرض  األعمال وحدات إن مشابهة. أيضا

 إدارة المجموعة للمخاطر إطار ضمن الوحدات تعمل ذات الصلة. الوظيفية مجاالتها في طر العملياتمخا عن إدارة مسؤولة والدعم
 نظام تطبيق خالل التشغيلية من المخاطر اليومية إلدارة العمليات تتم بها. الخاصة األعمال في وحدات إدارة المخاطر وتضمن التشغيلية

تطبيق اإلجراءات الرئيسية  باإلضافة المعامالت والوثائق ذات الصلة وضع لمراقبة محكمةوإجراءات  للرقابة الداخلية مدعم بأنظمة شامل
  المتعلقة بحاالت الطوارئ.  وأعمال التخطيط المتعلقة بالنسخ االحتياطية

  
  المال رأس إدارة  ٤٩

  
  أهـداف إدارة رأس المال  ١-٤٩

  
  ل مما هو مبين في "حقوق الملكية" في بيان المركز المالي الموحد:فيما يلي أهداف المجموعة من إدارة رأس المال، وهو مفهوم أشم

  
 االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي؛ 
 المحافظة على قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية وزيادة العائدات للمساهمين؛ و  
  قوية لرأس المال لدعم تطوير أعمال المجموعة.االحتفاظ بقاعدة 
  

 رأس المـال النظامي  ٢-٤٩
  
 للمجموعة. رأس المال مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحدد ويراقب متطلبات هي للمجموعة الرئيسية الجهة التنظيمية إن

  المحلية المعنية.  الجهات التنظيمية قبل من ألقسام البنك لإلشراف المباشر البنكية تخضع المجموعة والعمليات
  

 :إلى الفئات التالية النظامي للمجموعة المال رأس ينقسم
  
  واألرباح المحتجزة  واالحتياطي العام واالحتيـاطي القانوني المدفوع بالكامل المال رأس ، الذي يشمللألسهم العاديةالشق األول

ً لبازل  التنظيمية التعديـالتتشتمل دلة لالستثمار. واحتياطي القيمة العاالعمالت  تحويل واحتياطي على موجودات الضريبة  ٣طبقا
 في المخصصات عن الخسائر المتوقعة، إن وجدت؛  والنقص المؤجلة المخصومة واالستثمارات في المؤسسات المصرفية والمالية

  إلى بنود أخرى تشمل أدوات الشق األول من رأس الماللألسهم العادية باإلضافة الشق األول الذي يتضمن  من رأس المال األولالشق 
  وبعض الحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة؛ و

 المؤهلة الثانوية المطلوباتو الجماعي انخفاض القيمة مخصص الشق الثاني من رأس المال، الذي يشمل .  
  

  حدود على عناصر قاعدة رأس المال:عدة يتم تطبيق 
  
 من الشق األول من رأس المال؛ ٪٦٧الثاني من رأس المال عن  ال يجوز أن يزيد الشق 
  من الموجودات المرجـحة بالمخاطر؛ و ٪٧ بحد أدنىيجب أن يكون الشق األول من رأس المال 
  من الشق األول من رأس المال. ٪٥٠ال يجوز أن تزيد المطلوبات الثانوية المؤهلة عن 
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 ١٠٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل

  
  المال (تابع)  رأس إدارة  ٤٩

  
 رأس المـال النظامي (تابع)   ٢-٤٩

  
تكون موجودات المجموعة مرجحة بالمخاطر بناء على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية التي تنطوي عليها. تتضمن 

لعمومية وغير المدرجة بها. يتم تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر الخسائر في المراكز مخاطر االئتمان المخاطر المدرجة في الميزانية ا
المالية المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية والناشئة عن الحركة في أسعار السوق وتتضمن مخاطر معدل الربح ومخاطر أسعار 

طر السلع. ويتم تعريف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناتجة صرف العمالت األجنبية ومخاطر التعرض في حقوق الملكية ومخا
  عن العمليات الداخلية غير الكافية أو غير الناجحة أو عن األخطاء البشرية أو تعطل األنظمة أو عن األحداث الخارجية. 

  
 ً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة  تتبع المجموعة منهج موحد لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، وفقا

 ).Basel 2( ٢) من نظام بازل Pillar 1المركزي والدعامة األولى (
  

أساليب استناداً إلى توجيهات لجنة بازل  وتستخدممراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بصورة منتظمة ب إدارة البنكتقوم 
  تحدة المركزي. ومصرف اإلمارات العربية الم

  
  األهداف والسياسات والعمليات عن السـنة السابقة، إال أنها تخضع للمراجعة المستمرة من قبل اإلدارة. علىيرات يأي تغ يتم إجراءلم 
  

  رجية.، التـزم البـنك بشكل تام بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من جهات خـا٢٠١٧و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١خالل السنتين المنتهيتين في 
  

جميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الحفاظ على تعين على ، ٢٠١٧و ٢٠١٨ديسـمبر  ٣١خالل السنتين المنتهيتين في 
  على التوالي. ٪١٢و ٪١٢ .٧٥معدل كفاية رأس المال بواقع 

  
  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وإعداد تقارير بشأنها وفقاً لتوجيهات ٣قام البنك باحتساب معدالت نظام بازل 
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 ١٠٤

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  المال (تابع)  رأس إدارة  ٤٩

  
  معدل كفاية رأس المال  ٣-٤٩

  
  مصرف اإلمـارات العربية المتـحدة المركزي:وفقاً للوائح  ٣وبازل  ٢فيما يلي معدل كفاية رأس المال بموجب بازل 

  
  ٢٠١٧   ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

     العادية الملكيةالشق األول من حقوق 
  ٤٫٩٤٢٫١٨٩  ٦٫٥٨٩٫٥٨٥  رأس المال

  ٧٫٧٨٧٫٦٢٩  ١٠٫٨٦٠٫٩٦٣  احتيـاطيات أخرى
  ٦٫٩٦٤٫٠٨٩  ٦٫٢٦٧٫٠٢٣  األرباح المحتجزة 

  )٤٨٤٫٦١٥(  )١٫٠٥١٫٥١٥(    خسائر صرف العمالت المؤجلة المتراكمة
  )٦١٥٫٣٨٩(  )٨٥٠٫٣٦٢(  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

  ٣٦٫٤٨٠  -  الحصص غير المسيطرة
   ---------------   ---------------  

  ١٨٫٦٣٠٫٣٨٣  ٢١٫٨١٥٫٦٩٤  العادية الملكيةالشق األول من حقوق إجمالي 
   ---------------  ---- ----------  

      رأس المال اإلضافي الشق األول من
  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠  ٦٫٩٧٨٫٧٠٠  صكوك من الشق األول 
  )٢٫٠٧٢(  -  اقتطاع من رأس المال 

   --------------   -------------  
  ٧٫٣٤٣٫٩٢٨  ٦٫٩٧٨٫٧٠٠   الشق األول من رأس المال اإلضافي إجمالي

   ----------------   --------------  
  ٢٥٫٩٧٤٫٣١١  ٢٨٫٧٩٤٫٣٩٤  رأس المال  الشق األول منإجمالي 

  =========  ========  
      

      رأس المالمن  الثانيالشق 
  ١٫٨١٢٫٨٨٥  ٢٫٠٢١٫٧٢٥  مخصص جماعي النخفاض القيمة 

  )٢٫٠٧٢(  -  اقتطاع من رأس المال 
   --------------   -------------  
  ١٫٨١٠٫٨١٣  ٢٫٠٢١٫٧٢٥  
   ----------------  --- ------------  
  ٢٧٫٧٨٥٫١٢٤  ٣٠٫٨١٦٫١١٩  
  =========  ========  

      الموجودات المرجحة بالمخاطر
  ١٤٨٫٠٧٤٫٦٦٨  ١٦١٫٧٣٧٫٩٧٨  مخاطر االئتمان
  ١٫٩٥٩٫٦٨٦  ١٫٥٢٠٫٨٦٦  مخاطر السوق

  ١١٫٩٣٤٫٦٩٠  ١٣٫٢٦٦٫٦١٠  المخاطر التشغيلية
   ----------------   ----------------  

  ١٦١٫٩٦٩٫٠٤٤  ١٧٦٫٥٢٥٫٤٥٤  إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر
  =========  =========  

      معدالت رأس المال
  ٪١٧. ٢  ٪١٧. ٥  معدل كفـاية رأس المال

  ٪١٦. ٠  ٪١٦. ٣  معدل الشق األول من رأسمال 
  ٪١١. ٥  ٪١٢. ٤  العادية الملكيةالشق األول من حقوق معدل 

  
 عيار توفر رأس المالم توزيعات األرباح المقترحة كما يقتضي تأثيربعد الوضع باالعتبار  ٢٠١٨سنة لمعدل كفاية رأس المال  احتسابم ت

  .مـارات العربية المتـحدة المركزيمصرف اإل الصادرة منذات الصلة والتوجيهات 
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 ١٠٥

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  أرقام المقارنة   ٥٠

  
تم تعديل بعض مبالغ المقارنة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد واإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة لكي تتوافق مع العرض 

  الحالي. 
  

  اعتماد البيانات المالية الموحدة                 ٥١
  

  .٢٠١٩يناير  ٣٠جلس اإلدارة وتم التصريح بإصدارها بتاريخ تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل م
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