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 تقرير مراقبي الحسابات إلى السادة مساهمي
 شركة مساهمة عامة -بنك دبي اإلسالمي 

 
 ديسمبر 31 كما في والشركات التابعة له ) شركة مساهمة عامة(بنك دبي اإلسالمي ل المرفقة  الموحدةلقـد دققـنا الميزانـية العمومية   

إن إعداد  .  والتدفقـات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ               وبـيانات الدخل الموحد    2002
 إستناداً إلى أعمال    الموحدةؤوليتنا هي إبداء الرأي حول البيانات المالية         من مسؤولية إدارة البنك وأن مس      الموحدةهـذه البيانات المالية     
 . التدقيق التي قمنا بها

 
لقـد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية                     

 التي تتضمنها البيانات    واإليضاحاتتشتمل إجراءات التدقيق على فحص األدلة المؤيدة للمبالغ         .  خالـية من أخطاء جوهرية       الموحـدة 
ويشتمل التدقيق أيضاً على تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي تجريها اإلدارة             .  على أساس العينة     الموحدةالمالـية   

 إلبداءالتي قمنا بها توفر أساساً معقوالً       إجراءات التدقيق   وبإعتقادنا أن   .  ككل   الموحدةلية  وكــذلك تقييم العرض الشامل للبيانات الما      
 . الموحدة رأينا حول البيانات المالية

 
شركة (لبنك دبي اإلسالمي     تعبر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية عن المركز المالي            الموحدةفـي رأينا ان البيانات المالية       

 النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ م وتدفقاتهم وعن نتائج أعماله2002 ديسمبر 31كما في  والشركات التابعة له  )مةمسـاهمة عا 
 . الدولية إعداد التقارير الماليةوفقاً لمعايير 

 
االدارة فيما يتعلق بالبيانات    بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس          يحتفظ  ونؤكد أيضا أنه في رأينا أن البنك        

لقد حصلنا على جميع المعلومات وااليضاحات التي رأيناها .  للبنك والشركات التابعة له   تتفق مع السجالت المحاسبيةالموحدةالمالـية  
ات التجارية في لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام قانون الشرك        ، وفي حدود المعلومات التي توفرت لدينا         ضـرورية ألغراض تدقيقنا   

أو النظام األساسي للبنك على وجه قد يكون له تأثير جوهري على نشاط البنك  ) وتعديالته (1984دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 
 .أو مركزه المالي 
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بنك دبي اإلسالمي 
 والشركات التابعة لهشركة مساهمة عامة

-  -

 موحدال بيان الدخل
 2002 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
  2002   2001 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
 اإليرادات
 580ر636  649ر714  3 األنشطة التمويلية واالستثمارية   إيرادات  

 172ر188  92ر803   إيرادات مرابحات دولية قصيرة األجل   
 35ر355  78ر856  4 إيرادات االستثمارات العقارية 

 45ر870  59ر576  5 سوم وفرق تحويل عملة  عموالت ور
        -              951   إيرادات عمليات أخرى 

 
    834ر049   881ر900   إجمالي اإليرادات 

 
 المصروفات
 )167ر071( )219ر574( 6  إدارية وعمومية  مصروفات

  )15ر179( )26ر870(  استهالك االستثمارات العقارية 
    )35ر962(   )26ر000( 7 ةمخصصات االنخفاض في القيم

 
  )218ر212( )272ر444(  إجمالي المصروفات 

 
 615ر837  609ر456   صافي أرباح السنة قبل احتساب حصة األقلية وحصة المودعين     

 
        -          )8ر522(  حصة األقلية 

 
 615ر837  600ر934   صافي أرباح السنة قبل احتساب حصة المودعين     

 
  )463ر313( )441ر136( 8  من أرباح السنة حصة المودعين  

 
    152ر524   159ر798   حصة المساهمين من أرباح السنة   

 
  1.52  1.58  9 ) بالدرهم (ربح السهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية 35  إلى1تشكل اإليضاحات من 



بنك دبي اإلسالمي 
 والشركات التابعة لهشركة مساهمة عامة
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  الموحـدةالميزانيـة العموميـة
 2002 ديسمبر 31

    2002   2001 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح  

 الموجودات
 1ر105ر825 1ر046ر782 10  في اإلمارات العربية المتحدة  نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي    

 441ر427 252ر164  أرصدة وودائع لدى البنوك     
 4ر104ر025 6ر111ر541  مرابحات دولية قصيرة األجل  

 8ر391ر200 10ر115ر730 11 أنشطة تمويلية واستثمارية ، صافي  
 906ر373 1ر390ر091 12 استثمارات عقارية ، صافي
 163ر308 260ر118 13 استثمارات أخرى ، صافي

 173ر363 302ر057 14 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  
        48ر457      119ر307 15 موجودات ثابتة ، صافي 

 
  15ر333ر978 19ر597ر790  إجمالي الموجودات 

 
 مطلوباتال

 13ر192ر609 16ر986ر809 16 ودائع المتعاملين  
 216ر255 242ر406 17 مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى   

 679ر897 775ر486 18 مطلوبات أخرى
          8ر657       10ر581 19 زكاة مستحقة

 
  14ر097ر418 18ر015ر282  إجمالي المطلوبات

 
  -       8ر522 20 حصة األقلية 

 
 مساهمينحقوق ال

 1ر000ر000 1ر000ر000 21 رأس المال 
 40ر037 56ر017 22 احتياطي قانوني

 -       284ر701 22 احتياطي أراضي منحة 
 95ر000 130ر000 22 احتياطي عام
 1ر523 3ر268  أرباح مستبقاة

       100ر000      100ر000 23 أرباح مقترح توزيعها
 

    1ر236ر056   1ر573ر986  إجمالي حقوق المساهمين 
 

  15ر333ر978 19ر597ر790  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
 

    2ر560ر432   2ر810ر088 24 االلتزامات والمطلوبات المحتملة  
 
 

 -:السادة  ووقعت نيابة عنه من قبل 2003 مارس 5 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ على هذه البيانات المالية الموحدةتمت الموافقة 
 
 
 
 بطي خليفة الفالسي سلطان سعيد المنصوري    حمد خلفان بن خرباش م. د
 الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة     
 

 . المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية 35 إلى 1تشكل اإليضاحات من 



بنك دبي اإلسالمي 
 والشركات التابعة لهشركة مساهمة عامة

-  -

  الموحدبيان التدفقات النقدية
 2002 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

     2002   2001 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح  

 األنشطة التشغيلية
 152ر524  159ر798   حصة المساهمين من أرباح السنة   

 
 تعديالت لمطابقة حصة المساهمين من أرباح السنة

 : مع صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية 
 35ر962  26ر000     مخصص االنخفاض في القيمة 

 15ر179  26ر818   العقارية  استهالك االستثمارات   
       5ر529      20ر251     استهالك الموجودات الثابتة    

 
  209ر194 232ر867    
 

  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية     
 )72ر878( )171ر782(    االحتياطيات لدى المصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة     

 )231ر399( 158ر914   ك  الودائع االستثمارية لدى البنو    
 )2ر820ر264( )1ر759ر853(    األنشطة التمويلية واالستثمارية ، صافي   

  32ر859  )130ر568(    المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى      
 3ر349ر174  3ر794ر200     ودائع المتعاملين  

 123ر993  26ر151     المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى      
 32ر190  95ر589   لمطلوبات األخرى   ا 

      )2ر261(      )3ر699(    الزكاة المستحقة  
 

    620ر608  2ر241ر819   صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية   
 

 األنشطة االستثمارية
 )130ر762( )225ر835(  الحركة في االستثمارات العقارية ، صافي 

 57ر064  )96ر810(  فيالحركة في االستثمارات األخرى ، صا 
 )8ر666( )91ر101(  الحركة في الموجودات الثابتة ، صافي  

         -            8ر522   حصة األقلية 
 

     )82ر364(  )405ر224(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 

 األنشطة التمويلية
     )75ر000(    )100ر000(  أرباح نقدية مدفوعة 

 
     )75ر000(    )100ر000(  المستخدم في األنشطة التمويلية   النقد 

 
 463ر244  1ر736ر595   الزيادة في النقد وما يعادله   

 
  4ر234ر536  4ر697ر780  25 )25إيضاح (النقد وما يعادله في بداية السنة    

 
  4ر697ر780  6ر434ر375  25 )25إيضاح (النقد وما يعادله في نهاية السنة   

 
 
 
 
 

. المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية 35 إلى 1 اإليضاحات من تشكل



بنك دبي اإلسالمي 
 والشركات التابعة لهشركة مساهمة عامة
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  الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية
 2002 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 
 أرباح أرباح  احتياطي احتياطي احتياطي رأس      
 المجموع مقترح توزيعها   مستبقاة عام أراضي منحة قانوني المال    
 ألف درهم ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   لف درهم  أ ألف درهم      
 

 1ر164ر690  75ر000  4ر905  60ر000  -       24ر785  1ر000ر000  2000 ديسمبر 31الرصيد في 
 152ر524  -       152ر524  -       -       -       -       صافي أرباح السنة

 -       -       )50ر252( 35ر000  -       15ر252  -       المحول إلى االحتياطيات
 )75ر000( )75ر000( -       -       -       -       -       2000 –أرباح نقدية مدفوعة 

 )4ر204( -       )4ر204( -       -       -       -       الزكاة
 )1ر450( -       )1ر450( -       -       -       -       مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

         -       100ر000  )100ر000(     -           -           -             -       أرباح مقترح توزيعها
 

 1ر236ر560  100ر000  1ر523  95ر000  -       40ر037  1ر000ر000  2001 ديسمبر 31الرصيد في 
 284ر701  -       -       -       284ر701 -       -       )22إيضاح (المحول خالل السنة 
 159ر798  -       159ر798  -       -       -       -       صافي أرباح السنة

 -       -       )50ر980( 35ر000  -       15ر980  -       المحول إلى االحتياطيات
 )100ر000( )100ر000( -       -       -       -       -       2001 –أرباح نقدية مدفوعة 

 )5ر623( -       )5ر623( -       -       -       -       الزكاة
 )1ر450( -       )1ر450( -       -       -       -       مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

         -       100ر000  )100ر000(     -           -          -              -       أرباح مقترح توزيعها
 

  1ر573ر986  100ر000      3ر268  130ر000  284ر701  56ر017  1ر000ر000  2002 ديسمبر 31الرصيد في 
 
 
 
 

 .المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية  35 إلى 1تشكل اإليضاحات من 



بنك دبي اإلسالمي 
 والشركات التابعة لهشركة مساهمة عامة
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 الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2002 ديسمبر 31

 

 األنشطة - 1

بموجب المرسوم األميري الصادر عن صاحب      كشركة مساهمة عامة     )شركة مساهمة عامة   (دبي اإلسالمي بنك  تأسـس    
 م بغرض تقديم الخدمات المصرفية وفقاً       1975 مارس   12 هـ ، الموافق     1395 صفر   29السمو حاكم إمارة دبي بتاريخ      

 .ألسس الشريعة اإلسالمية 

العاملة في دولة   )  فرعاً 13 – 2001( فرعاً   16في دبي إضافة إلى     يمـارس البـنك نشـاطه مـن خالل اإلدارة العامة             
إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تشمل أنشطة اإلدارة العامة للبنك وفروعه والشركات            . اإلمـارات العربـية المـتحدة       

 :التابعة التالية 
  

 اسم الشركة النشاط الرئيسي بلد التأسيس نسبة الملكية

2001 2002    

 م.م. شركة نسيج للصناعات ذ-1 صناعة النسيج اإلمارات   98.0%  98.0%

 م.م. شركة مركز البستان ذ-2 تأجير الشقق والمحالت  اإلمارات   50.0%  50.0%

 م.م. مطبعة بنك دبي اإلسالمي ذ-3 طباعة اإلمارات   99.5%  99.5%

 م.م.هلية لأللمنيوم ذ الشركة األ-4 تركيب األلمنيوم اإلمارات   75.5%  75.5%

 خ.م. الشركة المتحدة للمياه المعدنية ش-5 تعبئة مياه طبيعية مصر  74.5%  74.5%

 م.م. شركة اإلمارات للتمويل ذ-6 تمويل اإلمارات   99.5%  99.5%

 م.م. شركة ناقالت الخليج ذ-7 شحن ونقل اإلمارات   50.0%  50.0%

 م .م. اإلسالمي للخدمات المالية ذ-8 لية وساطة ما اإلمارات   95.5%  95.5%

 خ.م. الشركة اإلسالمية لالستثمار ش-9 استثمار اإلمارات   95.5%  95.5%

 خ.م. الشركة العالمية للتنمية العقارية ش-10 تطوير العقارات اإلمارات   95.5% -

 م.م. شركة التنمية للخدمات ذ-11 خدمات مساندة اإلمارات   99.5% -
  
 .  لم تقم بأية عمليات خالل السنة الحالية والسنة السابقة 9 و 7ن الشركات المدرجة تحت البندين إ 

 
يقـوم البـنك بتقديم جميع الخدمات المصرفية واألنشطة التمويلية واالستثمارية من خالل األدوات اإلسالمية المختلفة مثل                  

إن جميع أنشطة البنك تتم وفقاً ألحكام       .  واإلجارة وغيرها    المـرابحات واالستصـناع والمضاربات والمشاركات والوكالة      
 .الشريعة اإلسالمية التي تحّرم الربا ، ووفقاً ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك 

 
 . ، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة 1080ب .إن العنوان المسجل للبنك هو ص 

 
 – 2001لدى البنك عام  (2002 ديسمبر 31 موظفاً كما في 1ر318تابعة له  بلـغ عـدد العاملين لدى البنك والشركات ال   

 ) . موظفا867ً
 
 
 



بنك دبي اإلسالمي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2002 ديسمبر 31

 السياسات المحاسبية الهامة - 2

 -:إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد البيانات المالية هي كما يلي  

 لبيانات الماليةأسس إعداد ا 

ـ    المعايير المحاسبية الدولية والتفسيرات للمعايير الصادرة أو المتبعة من قبل مجلس وفقاً   الموحدة تم إعداد البيانات المالية   ي
تفسيرات إعداد التقارير المالية الدولية والقواعد واألسس الشرعية المحددة من قبل هيئة الفتوى والرقابة              الصادرة عن لجنة    

 . ية للبنك والمتطلبات السارية المفعول للقوانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشرع

 . البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة عرضيتم  

 العرف المحاسبي  

 .لمتوفرة للبيع الفعلية المعدل لقياس القيمة العادلة االستثمارات ا وفقاً لمبدأ التكلفة  الموحدةتعد البيانات المالية 

إيضـاح (إن السياسـات المحاسبية مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء توحيد بيانات بعض الشركات التابعة                  
35. ( 

 أسس توحيد البيانات المالية  

تعتبر الشركات  ) . 1ح  أنظر إيضا (تشتمل البيانات المالية على البيانات المالية للبنك وكل من الشركات التي يسيطر عليها               
من حقوق التصويت فيها أو قادر       % 50تحـت السـيطرة إذا كان البنك يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من                

 .على التأثير في سياساتها المالية والتشغيلية لالنتفاع من أنشطتها 

 .يد البيانات تم استبعاد جميع المعامالت الجوهرية بين البنك وشركاته التابعة عند توح 

 التعاريف  

 -:لقد تم استخدام المصطلحات التالية في البيانات المالية مع معانيها المحددة  

 المرابحة 

هي عقد يبيع البنك بموجبه سلعة سبق له شراؤها وحيازتها بناًء على وعد المتعامل الملتزم بشرائها بشروط معينة ، وذلك   
 .ربح متفق عليه مقابل ثمن يتكون من التكلفة وهامش 

 االستصناع 

يقوم البنك بتطوير العين . هو عقد بين البنك والمتعامل على أن يبيع البنك له عيناً مصنعة ، وفقاً لمواصفات متفق بشأنها   
 .بنفسه أو من خالل مقاول من الباطن ثم يسلمها للمتعامل في تاريخ محدد مقابل ثمن متفق عليه 

  اإلجارة 

، استناداً على وعد    ) المستأجر(بشراء أو استئجار أصل ما ، بناًء على طلب المتعامل           ) المؤجر(وم البنك   هي عقد بحيث يق    
 .وقد تنتهي اإلجارة بتمليك المستأجر األصل المؤجر . منه باستثمار األصل لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة 

 المشاركة 

ي مشروع استثماري معين ، قائم أو جديد ، أو في ملكية مال معين إما               هـي عقـد بين البنك والمتعامل على المساهمة ف          
يتم اقتسام األرباح حسب العقد المبرم      . بصفة دائمة أو حسب ترتيبات متناقصة تنتهي بحيازة المتعامل لكامل ملكية المال             

 .بين الطرفين في حين يتحمالن الخسارة بنسبة حصتيهما من رأسمال المشروع 
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  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول
 2002 ديسمبر 31

 )تتمة (السياسات المحاسبية الهامة - 2

 )تتمة(التعاريف  

 المضاربة 

هـي عقد بين البنك والمتعامل بحيث يقدم البنك مبلغاً معيناً من المال ويقوم المتعامل باستثماره في مشروع أو نشاط معين     
تحمل المتعامل الخسارة في حالة التعدي أو اإلهمال أو مخالفة أي من شروط            فـي مقابل حصة محددة من الربح على أن ي         

 .المضاربة 

  الوكالة 

مبلغ متطوع أو نسبة من (هـي عقد يفوض البنك بموجبه الوكيل الستثمار مبلغ من المال وفق شروط معينة بأجرة محددة           
 .لة التعدي أو اإلهمال أو مخالفة أي من شروط الوكالة يلتزم الوكيل بإعادة المبلغ المستثمر في حا) . المبلغ المستثمر

 األرصدة والودائع لدى البنوك  

. يـتم إظهار األرصدة والودائع لدى البنوك بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ مشطوبة والمخصص لالنخفاض في القيمة ، إن وجد           
 .يتم تثبيت األرباح أو الخسائر في بيان الدخل الموحد 

 لدولية قصيرة األجلالمرابحات ا 

 .يتم إظهار المرابحات الدولية قصيرة األجل بالتكلفة ناقصاً المخصصات لالنخفاض في القيمة واإليرادات المؤجلة  

 األنشطة التمويلية واالستثمارية 

 وعقود  تـتألف األنشـطة التمويلية واالستثمارية من ذمم المرابحات والمضاربات والمشاركات واالستثمارات والوكاالت             
 .االستصناع واإلجارة 

 .يتم قياس تكلفة االستصناع وتدرج في البيانات المالية الموحدة بقيمة ال تزيد عن القيمة المعادلة للنقد  

يتم إظهار األنشطة التمويلية واالستثمارية األخرى بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مخصصات لالنخفاض في القيمة واإليرادات                
 .المؤجلة 

 ستثمارات العقاريةاال 

إن العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير أو ألغراض بيعها في المستقبل بسعر أفضل وكذلك العقارات المحتفظ بها لفترة                   
يتم تسجيل االستثمارات العقارية بسعر التكلفة ناقصاً االستهالك        . مسـتقبلية غير محددة يتم تصنيفها كاستثمارات عقارية         

ـ     يتم احتساب االستهالك على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار           . اض متراكم في قيمتها     المـتراكم وأي انخف
 .المقدرة الستخدام الموجودات 

 االستثمارات األخرى 

تحتسـب االسـتثمارات فـي الشـركات الشقيقة حسب طريقة حقوق الملكية وتظهر في الميزانية العمومية بمبلغ الحقوق                 
إلى  % 20الشركات الشقيقة هي تلك الشركات التي يمتلك فيها البنك عادة           .  الممكن تحصيله أيهما أقل      المحتسبة أو المبلغ  

 .من حق التصويت أو يمارس نفوذاً مؤثراً عليها  % 50

الشراء يـتم تثبيت االستثمارات األخرى المتوفرة للبيع في البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة لها وتشمل جميع تكاليف     
 .المرتبطة باالستثمار 

إن االستثمارات التي ال يمكن تحديد قيمتها       . بعـد التثبيـت األولي ، يتم قياس االستثمارات المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة               
 .العادلة بصورة معقولة تظهر بالتكلفة ناقصاً المخصص ألي انخفاض في القيمة 

يير في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة على أنها متوفرة للبيع يتم تثبيتها            إن األربـاح أو الخسـائر الـناتجة عن التغ          
 .مباشرة في بيان الدخل الموحد 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2002 ديسمبر 31

 )تتمة (السياسات المحاسبية الهامة - 2

 الموجودات الثابتة 

تجري مراجعة للمبالغ الدفترية بتاريخ كل ميزانية عمومية لتقييم فيما          .  التكلفة   يتم قيد الموجودات الثابتة في البداية بسعر      
إذا كانت مسجلة بقيمة تزيد عن المبلغ الممكن تحصيله وعندما تزيد القيمة الدفترية عن المبلغ الممكن تحصيله يتم تخفيض                   

 . قيمة الموجودات 

دى األعمار المقدرة الستخدام جميع الموجودات الثابتة باستثناء        يحتسب االستهالك على أساس طريقة القسط الثابت على م        
 .األراضي ملك حر إذ يعتبر العمر المقدر الستخدامها ليس له نهاية 

 -:إن األعمار المقدرة الستخدام الموجودات الثابتة لغرض احتساب االستهالك هي كما يلي  

  سنة25 - 20 المباني •
  سنة15 – 10 اآلالت والمكائن •
  سنوات5 – 4 ثاث والمعدات المكتبية األ •
  سنوات5 تكنولوجيا المعلومات •
  سنوات3 السيارات •

 تحقق الدخل 

 المرابحات 

حيـنما تكون الدخل قابلة للتحديد ومعلومة عند بداية العقد ، يتم تثبيت الدخل على أساس زمني نسبي على مدى فترة العقد       
 . استناداً للمبالغ األساسية القائمة 

 ستصناعاال 

الفرق ما بين السعر النقدي للمصنوع للعميل وإجمالي تكلفة         (يـتم احتساب إيرادات االستصناع وهامش الربح المرتبط به           
 .على أساس زمني نسبي ) االستصناع للبنك

 اإلجارة 

 .يتم تثبيت إيرادات اإلجارة على أساس الفترة الزمنية على مدى فترة عقد اإليجار  

 المشاركة 

 . تثبيت اإليرادات حسب الرصيد المتناقص على مدى زمن العقود المبرمة التي تمثل العائد الفعلي على األصل يتم 

 المضاربة 

يـتم تثبيت اإليرادات من المضاربة عند توزيع عائد المضاربة من قبل المضارب بينما يتم إدراج الخسائر في بيان الدخل                 
 .عند اإلعالن عنها من قبل المضارب 

 يرادات الرسوم والعموالتإ 

 .يتم تثبيت إيرادات الرسوم والعموالت عند اكتسابها  

 إيرادات اإليجار 

 .يتم تثبيت إيرادات اإليجار عند استحقاقها  

 أرباح استثمارات 

 .يتم تثبيت األرباح من االستثمارات في أسهم الشركات عندما تصبح من حق البنك  

 اإليرادات المستبعدة 

تعليمات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، يتوجب على البنك تحديد الدخل الناتجة عن مصادر غير شرعية ومن ثم                  وفقـاً ل   
 ) .إيرادات مستبعدة(تجنيب تلك المبالغ في حساب منفصل لصرفها الحقاً في الخدمات االجتماعية داخل الدولة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2002 ديسمبر 31

 
 )تتمة (السياسات المحاسبية الهامة - 2

 المخصصات 

على البنك نتيجة حدث سابق وتكون تكاليف سداد االلتزام         ) قانوني أو فعلي  (يـتم تثبيـت المخصصات عند وجود التزام         
 .محتملة وقابلة للتحديد 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

لهذه المزايا  تستند المبالغ المستحقة الدفع      .  غير المواطنين  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   ليقـوم البـنك بتكوين مخصص       
يؤخذ مخصص للتكاليف   .  تمام الحد األدنى من فترة الخدمة     إل خضوعاًطول مـدة خدمة    على الراتب النهائي للموظفين و    

 .المتوقعة لهذه المزايا على مدى فترة الخدمة 
حدة ، يقوم البنك بالمشاركة في صندوق اشتراكات التقاعد لدى          بخصـوص الموظفين مواطني دولة اإلمارات العربية المت       

تقتصر التزامات البنك على    . الهيـئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتحتسب كنسبة مئوية من رواتب الموظفين             
 .هذه االشتراكات والتي تثبت في بيان الدخل عند استحقاقها 

 الزكاة 

لتأسيس والنظام األساسي للبنك ويتم اعتمادها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيه على              تحتسـب الـزكاة وفقاً لعقد ا       
 -:النحو التالي 

 .الزكاة على المخصص العام لألنشطة االستثمارية والتمويلية تستقطع من أرباح السنة قبل التخصيص  •

قصاً رأس المال المدفوع زائداً مكافأة نهاية       حقوق المساهمين نا  (الـزكاة على حقوق المساهمين تستقطع من أرباحهم          •
 ) .الخدمة للموظفين

 .الزكاة على احتياطي معدل األرباح تستقطع من هذا االحتياطي بعد تكوينه  •

 .تصرف أموال الزكاة بواسطة لجنة يعينها مجلس اإلدارة ويحدد لها الئحة عملها  •

 .اة وتستحق على المساهمين أنفسهم الزكاة على رأس المال المدفوع ال تدخل في احتساب الزك •

 توزيع األرباح 

يحتسـب توزيع األرباح ما بين المودعين والمساهمين وفقاً لإلجراءات القياسية الخاصة بالبنك ويتم اعتمادها من قبل هيئة         
 .الفتوى والرقابة الشرعية 

 النقد وما يعادله 

د وما يعادله من النقد في الصندوق واألرصدة لدى المصرف          لغـرض إعـداد بـيان التدفقات النقدية الموحد ، يتألف النق           
النقد المعادل هو   . المركـزي لدولـة اإلمـارات العربـية المـتحدة واألرصدة والودائع لدى البنوك والمرابحات الدولية                 

في األصل خالل   االستثمارات السائلة قصيرة األجل التي يمكن تحويلها بيسر إلى مبالغ نقدية معروفة القيمة والتي تستحق                
 .ثالثة أشهر 

 برسم األمانةالموجودات  

 وبناًء عليه ، لم تدرج في هذه البيانات المالية          للبنكإن الموجـودات المحـتفظ بهـا برسـم األمانة ال تعتبر كموجودات              
 .الموحـدة 

 التسوية 



بنك دبي اإلسالمي 
 والشركات التابعة لهشركة مساهمة عامة

-  -

الميزانية العمومية عندما يكون هناك     إن الموجـودات المالية والمطلوبات المالية فقط يتم تسويتها ويدرج صافي المبلغ في              
حـق ملـزم قانونياً لتسوية المبالغ المثبتة وينوي البنك إما السداد على األساس الصافي أو تحقيق األصل وسداد االلتزام                    

 .بالتزامن 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2002 ديسمبر 31

 
 )تتمة (السياسات المحاسبية الهامة - 2

 لالنخفاض وعدم تحصيل موجودات ماليةالمخصص  
يتم إجراء تقييم بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي بأن أحد األصول المالية أو مجموعة                    

في حال وجود مثل هذا الدليل فإن المبلغ التقديري الذي يمكن           . أصـول مالـية قـد تكون تعرضت النخفاض في قيمتها            
لك األصل يتم تحديده وأن أي انخفاض في القيمة، استناداً للقيمة الحالية الصافية للتدفقات النقدية المتوقعة في                 تحصـيله لذ  

 .المستقبل يتم تثبيت الفرق بين المبلغ الممكن تحصيله والمبلغ المدرج به في بيان الدخل الموحد 

الستثمارية ، فإن المخصص لالنخفاض الدائم يغطي       باإلضـافة لتغطـية مخاطر االنخفاض في قيمة األنشطة التمويلية وا          
أيضـاً الخسـائر حيـث يوجـد دليل موضوعي بأن هناك خسائر مرجحة ضمن العناصر التمويلية واالستثمارية بتاريخ                   

يـتم تقديـر هذه الخسائر استناداً لنماذج الخسائر التاريخية في كل عنصر من األنشطة التمويلية                . الميزانـية العمومـية     
 .ستثمارية الذي يعكس المناخ االقتصادي الحالي واال

 العمالت األجنبية 
وتحول الموجودات  . تسـجل المعـامالت التـي تتم بالعمالت األجنبية حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت                

. في ذلك التاريخ دة  حسب أسعار الصرف السائبتاريخ الميزانية العمومية المسجلة بالعمالت األجنبية   المالية والمطلوبـات 
 في بيان الدخل    إن أيـة أرباح أو خسائر تنتج عن التغيرات في أسعار الصرف في وقت الحق لتاريخ المعاملة يتم تثبيتها                  

 .الموحد 

 القيمة العادلة 
تداولة في  بخصوص االستثمارات المتاجر بها في أسواق مالية منتظمة ، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار الم                 

 .السوق عند إقفال األعمال بتاريخ الميزانية العمومية 
بخصـوص االسـتثمارات غير المتداولة ، يتم تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع إلى سعر السوق لالستثمارات                   

 .المشابهة أو باالستناد على أساليب التقييم المقبولة 
 .ديد القيمة العادلة دورياً على أساس التقييم المهني المستقل بخصوص االستثمارات العقارية ، يتم تح 

 
 2001   2002   من األنشطة التمويلية واالستثماريةالدخل  - 3

 ألف درهم ألف درهم  
 األنشطة التمويلية 
 226ر838 227ر843 مرابحات بضائع 
 87ر852 106ر269 مرابحات سيارات 
 162ر211 160ر246 استصناع 
     8ر183   23ر730 إجارة 

 
  485ر084 518ر088  
 األنشطة االستثمارية 
 58ر432 71ر634 مشاركات  
 21ر131 25ر396 مضاربات 
 2ر115 12ر976 وكاالت 
 -      1ر246 صناديق استثمارية ، صافي 
    4ر425   10ر298 أخرى 

 
  86ر103 121ر550  
 االستثمارات في شركات 
 3ر487 5ر577 أرباح األسهم 
     5ر962     4ر499 باح تقييم االستثمارات المتوفرة للبيعأر 

 
     9ر449   10ر076  
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  580ر636 649ر714 إجمالي الدخل من األنشطة التمويلية واالستثمارية 

 
تظهر مطروحاً منها اإليرادات    )  درهم 4ر425ر000 – 2001( درهم   10ر298ر000إن الدخـل األخـرى التـي تبلغ          

 ) . درهم484ر000 – 2001( درهم 837ر000 المستبعدة بمبلغ

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2002 ديسمبر 31

 
 2001   2002   الدخل من االستثمارات العقارية - 4

 ألف درهم ألف درهم  
 

 32ر014 72ر695 إيرادات إيجار 
    3ر341   6ر161 أخرى 

 
  35ر355 78ر856  

 
 2001   2002   وقات القطعالعموالت والرسوم وفر - 5

 ألف درهم ألف درهم  
 

 34ر810 44ر532 العموالت والرسوم 
  11ر060 15ر044 أرباح فروقات القطع 

 
  45ر870 59ر576  

 
 2001   2002   العمومية و اإلداريةالمصروفات - 6

 ألف درهم ألف درهم  
 

 105ر840 132ر655 رواتب وأجور وملحقاتها 
 31ر361 40ر125 مصروفات التشغيل 
 21ر764 28ر665 مصروفات إدارية 
 5ر529 15ر552 استهالك موجودات ثابتة 
     2ر577    2ر577 زكاة مخصص االنخفاض في القيمة 

 
  167ر071 219ر574  

 
 2001   2002   المخصصات لالنخفاض في القيمة - 7

 ألف درهم ألف درهم  
 

 35ر962 23ر400 )11إيضاح (األنشطة التمويلية واالستثمارية  
       -          2ر600 )14إيضاح (أخرى  

 
    35ر962   26ر000  

 
 2001   2002   حصة المودعين من األرباح - 8

 ألف درهم ألف درهم  
 

 463ر313  441ر136  حصة السنة 
 المتعلق بالرصيد االفتتاحي الحتياطي: ناقصاً  
 )2ر685( )3ر341( )26إيضاح ( معدل األرباح االفتتاحية  
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   )27ر173(  )17ر791( )26إيضاح (التحويل اإلضافي الحتياطي معدل األرباح : ناقصاً  
 

  433ر455  420ر004  )18إيضاح (حصة المودعين المستحقة من األرباح  

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2002 ديسمبر 31

 
 ربح السهم - 9
 

م األرباح العائدة للمساهمين للسنة ، بعد تنزيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ، والبالغـة              يـتم احتسـاب ربح السهم بتقسي       
علـى المعدل الموزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة         )  درهـم  151ر074ر000 – 2001( درهـم    158ر348ر000

 ) . درهم10 سهم قيمة السهم 100ر000ر000 – 2001( درهم 10 سهم قيمة السهم 100ر000ر000وقدرها 
 

 النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي  -10
 2001   2002   لدولة اإلمارات العربية المتحدة  
 ألف درهم ألف درهم  

 
 124ر278 125ر280 نقد في الصندوق 
 :أرصدة لدى المصرف المركزي  
 352ر617 120ر790  حسابات جارية 
     628ر930    800ر712  االحتياطي اإللزامي 

 
  1ر105ر825 1ر046ر827  

 
 2001   2002   )صافي(األنشطة التمويلية واالستثمارية  -11

 ألف درهم ألف درهم  
 األنشطة التمويلية 
 885ر066 1ر074ر803  مرابحات دولية 
 2ر759ر410 2ر509ر509  مرابحات بضاعة 
 1ر255ر446 1ر609ر871  مرابحات سيارات 
        748ر070       828ر199  مرابحات مباني 

 
 5ر647ر992 6ر022ر382  إجمالي المرابحات 
 3ر079ر032 2ر639ر189  استصناع 
 279ر145 782ر338  إجارة 
         99ر193        80ر932  أخرى 

 
 9ر105ر362 9ر524ر841  
  )1ر372ر252(  )1ر287ر610(  إيرادات مؤجلة : ناقصاً 
  )421ر396(  )342ر402(  عقود مقاولين واستشاريي استصناع  
  )55ر487(  )10ر954(  دفعات مقدمة من متعاملي استصناع  
      )605ر156(      )657ر933(  مخصص االنخفاض في القيمة  

 
    6ر651ر071   7ر225ر942   
 األنشطة االستثمارية 
 1ر040ر795 1ر091ر217  مشاركات في مباني 
 488ر950 653ر897  مضاربات 
 262ر272 630ر198   وكاالت 
         18ر365        41ر678  صناديق استثمار 

 
 1ر810ر382 2ر416ر990   
        )79ر326(        )52ر395(  مخصص االنخفاض في القيمة : ناقصاً 

 



بنك دبي اإلسالمي 
 والشركات التابعة لهشركة مساهمة عامة

-  -

    1ر731ر056   2ر364ر595   
 

          9ر073      525ر193 مشاريع قيد التنفيذ 
 

    8ر391ر200 10ر115ر730 الستثمارية ، صافيإجمالي األنشطة التمويلية وا 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2002 ديسمبر 31
 

 )تتمة( )صافي(األنشطة التمويلية واالستثمارية  -11
 

 2001   2002   :األنشطة التمويلية واالستثمارية حسب المناطق الجغرافية هي كما يلي  
 ألف درهم ألف درهم  

 
 9ر707ر035 10ر880ر458 لة اإلمارات العربية المتحدةداخل دو 
    1ر217ر782   1ر586ر566 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
  10ر924ر817 12ر467ر024  

 
 2001   2002   :األنشطة التمويلية واالستثمارية حسب نوع النشاط هي كما يلي  
 ألف درهم ألف درهم  

 
 1ر383ر365 1ر762ر418 مؤسسات مالية 
 4ر839ر918 4ر900ر108 عقارية 
 667ر627 810ر398 تجارية 
 521ر217 642ر546 حكومية 
 513ر257 730ر259 صناعية وخدمات 
    2ر999ر433   3ر621ر295 تمويل شخصي وأخرى 

 
  10ر924ر817 12ر467ر024  

 
 2001   2002   :إن الحركات في مخصص االنخفاض الدائم في القيمة هي كما يلي  
 ألف درهم ألف درهم  

 
 661ر811 684ر482 الرصيد في بداية السنة 
           -            21ر680 تحويالت بخصوص الشركات التابعة 

 
 661ر811 706ر162  
 35ر962 23ر400 )7إيضاح (المحمل للسنة  
       )13ر291(       )19ر234(  مبالغ تم شطبها خالل السنة 

 
      684ر482      710ر328 ة السنةالرصيد في نهاي 

 
 

 2001   2002   )صافي(االستثمارات العقارية  -12
 ألف درهم ألف درهم  
 أراضي 
 386ر243 795ر217 في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
         906      60ر356 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
 387ر149 855ر573  
     )1ر326(           )700(  نخفاض الدائم في القيمةمخصص اال: ناقصاً  

 
   385ر823    854ر873  
 عقارات 
 570ر780 612ر664 في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
     69ر965      70ر193 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
 640ر745 682ر857  
  )120ر195(    )147ر639(  الدائم في القيمةاالستهالك المتراكم ومخصص االنخفاض : ناقصاً  



بنك دبي اإلسالمي 
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-  -

 
   520ر550    535ر218  

 
   906ر373 1ر390ر091 االستثمارات العقارية ، صافي 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2002 ديسمبر 31
 

 )تتمة() صافي(االستثمارات العقارية  -12
 

 هــي  2002 ديسمبر   31داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة كما في        إن القـيمة العادلـة لالستثمارات العقارية للبنك          
إن هذا التقييم   . وفقاً لتقييم الدائرة العقارية التابعة للبنك       )  درهم 860ر074ر000 – 2001( درهـم    1ر275ر866ر000

 . برأي إدارة البنك يتوافق مع القيمة السوقية 
 

 درهم قد تم منحها بتصرف حر       284ر701ر000متحدة على أراض بقيمة     تشتمل األراضي في دولة اإلمارات العربية ال       
تم تقييم األراضي من قبل مقّيمين مهنيين مستقلين واعتبرت         . خـالل السـنة من قبل من الحكومة لصالح المساهمين فقط            

 ) .22ضاح إي(القيمة السوقية العادلة لها المحددة من قبل هؤالء المقيمين بتاريخ المنحة على أنها التكلفة 
 

 مليون  71 – 2001( مليون درهم    89إن االسـتثمارات العقارية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة تشتمل على مبلغ              
 مليون  66تشتمل هذه االستثمارات على مدفوعات بمبلغ       . مسجلة بأسماء أطراف أخرى برسم األمانة لصالح البنك         ) درهم

إن البنك يقوم بإنهاء اإلجراءات الرسمية لتحويل ملكية تلك         ) .  مليون درهم  66 – 2001(درهم تتعلق بعقارات في مصر      
 .العقارات باسمه 

 
 -:إن الحركة في االستثمارات العقارية هي كما يلي  

 
 المجموع عقارات أراضي  
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم   
 : التكلفة  
 1ر027ر894  640ر745  387ر149  الرصيد في بداية السنة 
 557ر854  24ر879  532ر975  اإلضافات خالل السنة 
 )57ر165( )800( )56ر365( االستبعادات خالل السنة 
        9ر847    18ر033   )8ر186(  )15إيضاح (التحويالت ، صافي  

 
  1ر538ر430  682ر857  855ر573  الرصيد في نهاية السنة 

 
 /االستهالك المتراكم 
 :ئم  مخصص االنخفاض الدا 
 121ر521  120ر195  1ر326  الرصيد في بداية السنة 
 26ر818  26ر818  -       المحمل للسنة 
          -              626        )626( التحويالت 

 
     148ر339  147ر639         700  الرصيد في نهاية السنة 

 
 صافي القيمة الدفترية والقيمة 
  1ر390ر091  535ر218  854ر873   المدرجة في نهاية السنة 

 
 2001   2002   )صافي(االستثمارات األخرى  -13

 ألف درهم ألف درهم  
 

 61ر306 219ر206 استثمارات متوفرة للبيع ، صافي 



بنك دبي اإلسالمي 
 والشركات التابعة لهشركة مساهمة عامة

-  -

 35ر238 40ر912 استثمارات في شركات شقيقة 
    66ر764      -      استثمارات في شركات تابعة 

 
  163ر308 260ر118  

 ات حول البيانات المالية الموحدة إيضاح
 2002 ديسمبر 31
 

 2001   2002   )تتمة() صافي(االستثمارات األخرى  -13
 ألف درهم ألف درهم  
 :تتكون االستثمارات المتوفرة للبيع مما يلي  

 
    19ر676 121ر496 أوراق مالية متداولة 

 
 :أوراق مالية غير متداولة  
 950 950  محلية 
    54ر478 112ر269  أجنبية 

 
 55ر428 113ر219  
   )13ر798(   )15ر509(  مخصص االنخفاض في القيمة: ناقصاً  

 
    41ر630   97ر710  

 
    61ر306 219ر206  

 
تظهـر االستثمارات في األوراق المالية غير المتداولة بالتكلفة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة ، بسبب تعذر تحديد                   

 .عادلة لها بشكل موثوق القيمة ال
 

 2001   2002    :تتكون االستثمارات في الشركات الشقيقة مما يلي  
 ألف درهم ألف درهم  

 
 27ر079 40ر354 الحصة في رأس المال 
    8ر159      558 الحصة من األرباح المقدرة 

 
  35ر238 40ر912  
 :تتكون الشركات الشقيقة مما يلي  
  المئويةالنسبة بلد النشاط  
 من الحقوق التأسيس الرئيسي اسم الشركة 
    2002 2001 

 
  %28.7  %28.7 اإلمارات صناعة الجبس شركة الجبس العامة 
 -     %25.0 اٌإلمارات تأمين إسالمي )أمان(شركة دبي اإلسالمية للتأمين  
  %27.3  % 27.3 البوسنة أعمال مصرفية بنك البوسنة الدولي 

 
 2001   2002   :مارات في الشركات التابعة مما يلي تتكون االستث 
 ألف درهم ألف درهم  

 
 31ر083 -     رأس المال 
   98ر099     -     حسابات تمويل 

 
 129ر182 -      
  )62ر418(      -     مخصص االنخفاض في القيمة: ناقصاً  
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-  -

   66ر764     -      
 

ابعة لم يتم توحيدها في السنة السابقة على أساس أن سيطرة البنك عليها كانت إما               إن االسـتثمارات في بعض الشركات الت       
مؤقـتة أو أن االسـتثمارات في هذه الشركات التابعة لم تكن جوهرية بالنسبة للبيانات المالية للبنك وقد احتسبت على أنها                 

 ) .35إيضاح " (استثمارات متوفرة للبيع"

 لموحدة إيضاحات حول البيانات المالية ا
 2002 ديسمبر 31
 

 2001   2002   المصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى -14
 ألف درهم ألف درهم  

 
 29ر901 47ر136 إيرادات إيجار مستحقة 
 25ر118 35ر316 إيرادات أخرى مستحقة 
 28ر408 59ر256 شيكات برسم التحصيل 
 22ر841 25ر692 مصروفات مدفوعة مقدماً 
 35ر977 31ر252  جارية مدينة ، صافيحسابات 
 3ر996 3ر996 )قرض بدون أرباح(القرض الحسن  
 -     30ر973 بضاعة 
    27ر122   68ر436 أخرى 

 
  173ر363 302ر057  

 
ر000ر000 – 2001( درهــم   15ر600ر000تظهر الحسابات الجارية المدينة بعد تنزيل مخصص االنخفاض وقدره           

 ) . درهم13
 

 .لبضاعة المتعلقة بالشركات التابعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل تظهر ا 
 

 الموجودات الثابتة -15
 إنشاءات  تكنولوجيا أثاث ومعدات آالت أراضي   
 المجموع قيد التنفيذ سيارات المعلومات مكتبية ومكائن  ومباني   
 درهمألف  درهم  ألف  درهم  ألف  درهم  ألف  درهم  ألف  درهم  ألف  درهم  ألف    

 :التكلفة 
 113ر905  7ر668  2ر104  36ر250  35ر855  -      32ر028  2002 يناير 1في  
 بخصوص الشركات 
 144ر430  394  3ر059  -      50ر158  71ر251  19ر568   التابعة 
 22ر072  7ر861  444  100  9ر491  839  3ر337  اإلضافات 
 )2ر981( )1ر409( )473( -      )2( )1ر097( -      االستبعادات 
  )9ر847( )3ر546( -      1ر757  1ر789  -      )9ر847( التحويالت 
 

 الرصيد كما في 
  267ر579  10ر968  5ر134  38ر107  97ر291  70ر993  45ر086  2002 ديسمبر 31 
 

 :االستهالك المتراكم 
 65ر448  -      1ر354  28ر342  21ر463  -      14ر289  2002 يناير 1كما في  
 بخصوص الشركات 
 64ر062  -      2ر490  -      29ر983  26ر875  4ر714   التابعة 
 20ر251  -      590  2ر903  9ر931  5ر187  1ر640  المحمل للسنة 
  )1ر489( -      )393( -      )2( )1ر094( -      لالستبعادات 
 

 الرصيد كما في 
  148ر272  -      4ر041  31ر245  61ر375  30ر968  20ر643  2002مبر  ديس31 
 

 صافي القيمة الدفترية 
 : والقيمة المدرجة 

  119ر307  10ر968  1ر093  6ر862  35ر916  40ر025  24ر443  2002 ديسمبر 31في  



بنك دبي اإلسالمي 
 والشركات التابعة لهشركة مساهمة عامة

-  -

 
  48ر457  7ر668  750  7ر908  14ر392  -      17ر739  2001 ديسمبر 31في  
 
 درهـم مـن األراضـي والمبانـي تعكـس قـيمة األراضي المحولة إلى االستثمارات                 9ر847ر000 الـتحويالت التـي تـبلغ        إن

 ) .12إيضاح (العقارية 
 

 .برأي اإلدارة ، ال توجد مؤشرات على انخفاض في القيمة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2002 ديسمبر 31
 

 2001   2002   ودائع المتعاملين -16
 ألف درهم ألف درهم  
 :حسب النوع ) أ  

 
 2ر134ر736 2ر622ر921 حسابات جارية 
 2ر020ر814 2ر510ر461 حسابات ادخار استثماري 
 8ر858ر505 11ر660ر201 ودائع استثمارية 
 107ر616 103ر128 تأمينات 
        70ر938       90ر098 )26إيضاح (احتياطي معدل األرباح  

 
  13ر192ر609 16ر986ر809  
 :حسب االستحقاق ) بـ 

 
 4ر263ر166 5ر239ر612 ودائع تحت الطلب 
 2ر834ر854 3ر885ر662 ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر 
 2ر468ر876 3ر254ر781 ودائع تستحق خالل ستة أشهر 
    3ر625ر713   4ر606ر754 ودائع تستحق خالل سنة 

 
  13ر192ر609 16ر986ر809  
 :اطق الجغرافية حسب المن) جـ 

 
 12ر977ر281 16ر746ر302 داخل اإلمارات العربية المتحدة 
       215ر328      240ر507 أخرى 

 
  13ر192ر609 16ر986ر809  
 :حسب العملة ) د  

 
 12ر649ر387 16ر625ر476 درهم اإلمارات العربية المتحدة 
       543ر222      361ر333 عمالت أخرى ، بشكل رئيسي الدوالر األمريكي 

 
  13ر192ر609 16ر986ر809  

 
 2001   2002   المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى -17

 ألف درهم ألف درهم  
 

 10ر572 18ر559 حسابات جارية 
  205ر683 223ر847 ودائع استثمارية 

 
  216ر255 242ر406  

 
 2001   2002   المطلوبات األخرى -18

 مألف دره ألف درهم  
 

 433ر455 420ر004 )8إيضاح (حصة المودعين المستحقة من األرباح  
 62ر825 41ر249 أمانات 
 68ر423 66ر685 شيكات بنكية 
 26ر561 29ر599 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
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 31ر243 76ر976 شيكات برسم التحصيل 
 20ر796 26ر425 إيجارات مقبوضة مقدماً 
 10ر735 12ر107 أرباح غير مدفوعة للمساهمين 
 1ر450 1ر450 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 -      41ر599 فائض االكتتاب في شركة شقيقة 
    24ر409   59ر392 أخـرى 

 
  679ر897 775ر486  

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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 2001   2002   الزكاة المستحقة -19
 ألف درهم ألف درهم  

 
 4ر204 5ر623 )ما عدا رأس المال( المساهمين زكاة حقوق 
 2ر577 2ر577 زكاة مخصص االنخفاض 
    1ر876   2ر381 )26إيضاح (زكاة احتياطي معدل األرباح  

 
    8ر657 10ر581  

 
 حصة األقلية -20

 
شركات التابعة ونتائج   حصـة األقلية تمثل الحصة التناسبية للمساهمين األقلية في القيمة اإلجمالية من صافي موجودات ال               

 .عمليات الشركات التابعة 
 

 رأس المال -21
 

 100ر000ر000 يتألف من    2002 ديسمبر   31إن رأس مـال البـنك المصـرح بـه والمدفـوع بالكـامل كمـا فـي                    
 ) . درهم10 – 2001( درهم 10قيمة كل سهم )  سهم100ر000ر000 – 2001(سهم 

 
 االحتياطيات -22

 
 االحتياطي القانوني 

 
 وتعديالته في دولة اإلمارات العربية المتحدة والنظام        1984لسنة  ) 8( من قانون الشركات التجارية رقم       192طبقاً للمادة    

من األرباح العائدة للمساهمين إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع حتى يصبح             % 10األساسـي للبنك ، يجب تحويل       
 .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع . ال المدفوع من رأس الم % 50هذا االحتياطي مساوياً 

 
 احتياطي األراضي الممنوحة 

 
أدرجت هذه األراضي في االستثمارات     . منحـت حكومـة دبـي بعـض األراضي بتصرف حر لصالح المساهمين فقط                

ة العادلة لألراضي    يمثل القيم  2002 ديسمبر   31إن مبلغ احتياطي األراضي الممنوحة كما في        ) . 12إيضاح  (العقاريـة   
 .عند منحهـا 

 
 االحتياطي العام 

 
 .يتم التحويل إلى حساب االحتياطي العام حسبما يوصي به مجلس إدارة البنك وتعتمده الجمعية العمومية السنوية  

 
 األرباح المقترح توزيعها -23

 
 درهـم  10للسهم بقيمة    درهم   1 درهـم بواقع     100ر000ر000اقـترح مجلـس اإلدارة توزيعـات نقديـة مقدارهـا             
يخضـع ذلك لموافقة المساهمين     ) .  درهـم  10 درهـم للسـهم بقـيمة        1 درهـم بواقـع      100ر000ر000 – 2001(

 .أثناء الجمعية العمومية السنويـة 
 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة -24
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  األدوات المالية ذات العالقة–تمويل  
 

شتمل على االلتزامات لتقديم التمويل واالعتمادات المستندية القائمة والكفاالت          األدوات المالـية ذات العالقـة ي       –تمويـل    
 .وأوراق القبول التي تم تصميمها للوفاء بمتطلبات متعاملي البنك 

 
وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ      . إن االلـتزامات لـتقديم التمويل تمثل االلتزامات التعاقدية لتقديم تمويل إسالمي              

ونظراً ألن االلتزامات يمكن أن تنتهي      . هاء صـالحية ثابـتة أو تشـتمل علـى شروط إللغائها وتتطلب دفع رسوم                انـت 
 .صالحيتها دون القيام بسحبها ، فإن إجمالي المبالغ التعاقدية ال تمثل بالضرورة االحتياجات النقدية المستقبلية 
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 )صافي(االلتزامات والمطلوبات المحتملة  -24
 

 -:لدى البنك التزامات ومطلوبات محتملة قائمة ناتجة خالل سير األعمال العادية كما يلي  
 

    2002   2001 
 ألف درهم ألف درهم  
 :االلتزامات  
  1ر136ر933 1ر171ر725  االلتزامات الرأسمالية 

 
 :المطلوبات المحتملة  
 875ر047 923ر536 الت كفا 
     548ر452    714ر827  اعتمادات مستندية  

 
  1ر423ر499 1ر638ر363  

 
  2ر560ر432 2ر810ر088  

 
 2001   2002   النقد وما يعادله -25

 ألف درهم ألف درهم  
 

 1ر105ر825 1ر046ر782 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
 4ر104ر025 6ر111ر541 ات دولية قصيرة األجل مرابح 
     441ر427    252ر164 أرصدة وودائع لدى البنوك 
 :ناقصاً  
 )628ر930(  )800ر712(    االحتياطي لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
    )324ر567(    )175ر400(   أشهر3  ودائع لدى البنوك تستحق في األصل بعد  

 
  4ر697ر780 6ر434ر375  

 
 2001   2002   احتياطي معدل األرباح -26

 ألف درهم ألف درهم  
 

 42ر969  70ر938  الرصيد في بداية السنة 
 2ر685  3ر341  )8إيضاح (الحصة من أرباح السنة  
  )13(      409  التعديالت خالل السنة 

 
 45ر641  74ر688   
 )1ر176( )2ر005( الزكاة للسنة 
 27ر173  17ر791  )8إيضاح (تحويل إضافي من حصة المودعين من األرباح خالل السنة  
  )700(     )376( الزكاة عن المبلغ المحول 

 
  70ر938  90ر098  )16إيضاح (الرصيد في نهاية السنة  

 
ذا االحتياطي تم تكوينه    ه. احتياطـي معـدل األربـاح يمثل جزءاً من حصة المودعين من األرباح محتفظ به كاحتياطي                  

أدرجت الزكاة من احتياطي    . ويستحق للمودعين بعد موافقة مجلس اإلدارة واعتماد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك             
 .معدل األرباح ضمن بند الزكاة المستحقة 
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  العالقةالمعامالت مع األطراف ذات -27
 

يقـوم البـنك ضمن سير العمل العادي بمعامالت مع أطراف ذات عالقة تعّرف بالمساهمين وأعضاء مجلس إدارة البنك                    
 .ومنشآت يمتلك هؤالء المساهمون واألعضاء حصص جوهرية فيها 

 
 :لمالية كما يلي  ديسمبر بخصوص األطراف ذات العالقة مدرجة في البيانات ا31إن األرصدة الجوهرية القائمة في  

 
    2002   2001 
 ألف درهم ألف درهم  

 
 914ر315 893ر276 األنشطة التمويلية واالستثمارية 
 221ر514 360ر820 ودائع المتعاملين 

 
 

 المعلومات القطاعية -28
 

ئيسية المرابحات  األنشطة التمويلية التي تقدم بصورة ر     : ألغـراض تشغيلية تم توزيع أنشطة البنك إلى قطاعين رئيسيين            
واالستصـناع واإلجـارة والتسـهيالت التمويلـية األخرى والودائع والحسابات الجارية للشركات والحكومة والمتعاملين               
والمؤسسـات واألفـراد واألنشطة االستثمارية التي تشتمل على إدارة االستثمارات العقارية للبنك والدخول في مشاركات                

تمثل هذه القطاعات األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره         .  الصناديق االستثمارية    ومضـاربات ووكاالت والمشاركة في    
يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات وفقاً ألسعار السوق التقديرية ضمن سياق األعمال            . عـن التحلـيل القطاعي الرئيسي       

 .الوعاء التي تعادل تقريباً العائد المحقق إلى قطاعات األعمال استناداً إلى نسبة / تقيد األرباح من. العادية للبنك 
 

 المجمـوع األنشطة االستثمارية األنشطة التمويلية  
  2002 2001 2002 2001 2002 2001 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم   ألف درهم ألف درهم   ألف درهم  

 
 834ر049 881ر900 138ر173 226ر055 695ر876 655ر845 القطاعإيرادات  
  -      -      )104ر061(  )126ر797(  104ر061 126ر797 القطاعتعديل ضمن  

 
  834ر049 881ر900 34ر112 99ر258 799ر937 782ر642  

 
 صافي أرباح السنة 
  615ر837 600ر934      قبل حصة المودعين 

 
  15ر333ر978 19ر597ر790 3ر298ر959 4ر897ر459 12ر035ر019 14ر700ر331 موجودات القطاع 

 
  15ر333ر978 19ر597ر790 247ر303 518ر616 15ر086ر675 19ر079ر174 وبات القطاعمطل 

 
بناًء عليه ، ال يتوجب تقديم معلومات قطاعية        . ألغراض التشغيل وإعداد التقارير ، يتم تنظيم البنك كقطاع جغرافي واحد             

 .ثانوية 
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 خاطر االئتمان وتركزاتهم -29
 

مخاطـر االئـتمان هـي المخاطر التي يفشل فيها أحد طرفي أداة مالية في تسديد التزام ويتسبب في خسارة مالية للطرف                       
يسعى البنك لمراقبة التعرضات للمخاطر االئتمانية والحد من المعامالت بين األطراف المتقابلة المعينة والتقييم              . اآلخــر   

 .  للمالءة االئتمانية لألطراف بصورة مستمرة
 

تنشأ تركزات المخاطر االئتمانية عندما يعمل عدد من األطراف المقابلة بأنشطة تجارية متشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة                   
يرات الجغرافـية أو لديهم مزايا اقتصادية متشابهة تجعل قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تتأثر بصورة مشابهة بالتغ                

تشير التركزات في المخاطر االئتمانية إلى الحساسية النسبية ألداء         . في الحاالت االقتصادية والسياسية أو الحاالت األخرى        
 .البنك نحو التطورات التي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية خاصـة 

 
يلية واالستثمارية لتجنب التركزات في     يسـعى البـنك إلدارة تعرضـه للمخاطـر االئتمانية من خالل تنويع األنشطة التمو               

كذلك يحصل على الضمان عندما يكون ذلك       . المخاطـر مـع األفراد أو مجموعات المتعاملين في مواقع أو أعمال محددة              
  .10إن تفاصيل تكوين األنشطة التمويلية واالستثمارية واردة في اإليضاح . مالئماً 

 
 مخاطر السوق -30

 
تقوم اإلدارة العليا بمراقبة اثر     .  التقلبات في نسب األرباح وأسعار صرف العمالت األجنبية          تظهـر مخاطـر السـوق من       

 .التقلبات في السوق على البنك بشكل دوري 
 

 مخاطر هامش الربح -31
 

ب إن العائد المستحق ألصحاب حسابات االستثمار من قبل البنك يستند على أساس عقد المضاربة الذي بموجبه يوافق أصحا                  
إن أي تغيير في نسب     . حسـابات االسـتثمار علـى المشاركة في األرباح أو الخسائر التي يحققها البنك خالل فترة معينة                  

هـامش األربـاح السـوقية سـيحدد كل من هوامش األرباح التي يستطيع البنك تحميلها على موجوداته والعوائد المستحقة                    
 يتعرض مباشرة لمخاطر هامش الربح من التغيرات في نسب هامش           لذلك فإن البنك ال   . ألصـحاب حسـابات االسـتثمار       

 .األرباح السوقية 
 

 مخاطر العمالت األجنبية -32
 

 . مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر التقلبات في قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية  
 

ــالدوالر األمريكــي    ــائض ب ــنك ف ــدى الب ــان ل ــادل ك ــي 8ر258ر000يع ــا ف ــم كم  2002 ديســمبـر 31 دره
ــادل – 2001( ــم5ر559ر000 يع ــرى   ) .  دره ــة أخ ــة عمل ــري بأي ــتوح جوه ــز مف ــناك مرك ــن ه ــم يك . ل

ــالدرهم ــتعامل ب ــارات  / إن ســعر ال ــة اإلم ــزي لدول ــبل المصــرف المرك ــن ق ــت م ــدوالر األمريكــي المثب ال
  .1980العربية المتحدة بقي فعلياً دون تغيير منذ نوفمبر 

 
 .ال يقوم البنك بأية معامالت تحّوط ألن ذلك مخالف للشريعة اإلسالمية  

 
 مخاطر السيولة -33

 
يمكن أن تحدث   . مخاطـر السـيولة هـي المخاطر عندما تكون المؤسسة غير قادرة على تلبية احتياجاتها المالية الصافية                  

ة االئتمانية التي قد تسبب صعوبة توفر بعض مصادر         مخاطـر السـيولة نتيجة تقلبات في السوق أو خفض مستوى الجدار           
وللتحوط مقابل هذه المخاطر ، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وتدار الموجودات مع األخذ في               . الـتمويل فـي الحال      

 . االعتبار السيولة واالحتفاظ برصيد النقد وما يعادله بشكل مالئم 
 

تم تحديد استحقاق الموجودات والمطلوبات على      .  والمطلوبات الخاصة بالبنك     يلخـص الجـدول أدناه استحقاق الموجودات      
أسـاس الفـترة المتبقـية من تاريخ الميزانية العمومية لغاية تاريخ االستحقاق التعاقدي ولم تؤخذ في االعتبار االستحقاقات                   

يتم مراقبة محفظة االستحقاق من قبل . السائلة الفعلـية كما تعكسها خبرة البنك السابقة في االحتفاظ بودائعها وتوفر األموال        
تستند محفظة االستحقاق للموجودات والمطلوبات في نهاية السنة على         . اإلدارة لضـمان المحافظـة علـى السيولة الكافية          

 .ترتيبات السداد التعاقدية 
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 )تتمة(مخاطر السيولة  -33
 

 -: ديسمبر 31يلخص الجدول أدناه استحقاق الموجودات والمطلوبات في 
 

 أكثر من من ثالثة أشهر  أقل من ثالثة     
 المجموع سنة سنةإلى  أشهر   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   

2002 
 الموجودات 

 وأرصدة لدى المصرف المركزينقد 
 1ر046ر782 -      -      1ر046ر782  لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 252ر164 -      165ر652 86ر512 أرصدة وودائع لدى البنوك
 6ر111ر541 -      -      6ر111ر541 مرابحات دولية قصيرة األجل

 10ر115ر730 6ر863ر817 1ر529ر613 1ر722ر300 األنشطة التمويلية واالستثمارية ، صافي
 1ر390ر091 1ر390ر091 -      -      االستثمارات العقارية ، صافي
 260ر118 138ر064 -      122ر054 االستثمارات األخرى ، صافي
 المصروفات المدفوعة مقدما

 302ر057 -      84ر640 217ر417 ً والموجودات األخرى
  119ر307 119ر307 -      -      الموجودات الثابتة ، صافي

 
 19ر597ر790 8ر511ر279 1ر779ر905 9ر306ر606 إجمالي الموجودات

 
 المطلوبات وحقوق المساهمين

 16ر986ر809 -      7ر861ر535 9ر125ر274 ودائع المتعاملين
 242ر406 -      187ر117 55ر289 المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 784ر008 39ر925 -      744ر083 المطلوبات األخرى
 10ر581 -      10ر581 -      الزكاة المستحقة
  1ر573ر986 1ر573ر986 -      -      حقوق المساهمين

 
 19ر597ر790 1ر613ر911 8ر059ر233 9ر924ر646 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 
2001 

 
 الموجودات

 وأرصدة لدى المصرف المركزينقد 
 1ر105ر825 -      -      1ر105ر825  لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 441ر427 -      324ر566 116ر861 دى البنوكأرصدة وودائع ل
 4ر104ر025 -      -      4ر104ر025 مرابحات دولية قصيرة األجل

 8ر391ر200 4ر440ر269 1ر006ر290 2ر944ر641 األنشطة التمويلية واالستثمارية ، صافي
 906ر373 520ر550 385ر823 -      االستثمارات العقارية ، صافي

 163ر308 135ر473 -      27ر835  ، صافياالستثمارات األخرى
 المصروفات المدفوعة مقدما

 173ر363 -      32ر282 141ر081 ً والموجودات األخرى
  48ر457 48ر457 -      -      الموجودات الثابتة ، صافي

 
  15ر333ر978 5ر144ر749 1ر748ر961 8ر440ر268 إجمالي الموجودات

 المطلوبات وحقوق المساهمين 
 13ر192ر609 -      6ر094ر589 7ر098ر020 ائع المتعاملينود

 216ر255 -      205ر683 10ر572 المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 679ر897 26ر561 -      653ر336 المطلوبات األخرى
 8ر657 -      8ر657 -      الزكاة المستحقة
  1ر236ر560 1ر136ر560 -      100ر000 حقوق المساهمين

 
  15ر333ر978 1ر163ر121 6ر308ر929 7ر861ر928 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 
 .لقد تم تحديد االستحقاقات للموجودات والمطلوبات على أساس الفترات المتبقية بتاريخ الميزانية العمومية 
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  لألدوات الماليةالقيمة العادلة -34

 
تمـثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن به استبدال أصل أو سداد التزام ، وذلك بين أطراف ذات معرفة ولديهم الرغبة في                       

إجــراء هـذه المعامالت ضمن نطاق األعمال العاديـة ولهذا فقد ينشأ اختالف بين القيمة الدفترية المدرجة على أساس                   
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات الخاصة بالبنك ، عدا األوراق المالية           . قديرات القيمة العادلة    التكلفة التاريخية وت  

  .2002 ديسمبر 31غير المتداولة التي تظهر بالتكلفة ، ال تختلف بصورة جوهرية عن المبالغ المدرجة بها كما في 
 

 توحيد البيانات المالية الخاصة بالشركات التابعة -35
 

لم يتم توحيد   . خـالل السـنة ، قـام البنك بتوحيد البيانات لبعض الشركات التابعة التي لم يتم توحيدها في السنة السابقة                      
البـيانات لهـذه الشـركات التابعة في السنة السابقة على أساس إما أن صافي الموجودات وصافي النتائج التشغيلية لهذه                    

تم إدراج هذه الشركات    . ة للبيانات المالية للبنك أو أن سيطرة البنك كانت مؤقتة           الشـركات التابعة لم تكن جوهرية بالنسب      
 .نظراً لعدم استبعاد أي من الشركات التابعة فقد تم توحيد بياناتها في السنة الحالية " . متوفرة للبيع"التابعة كاستثمارات 

 
 -:ي إن الشركات التابعة غير الموحدة في السنة السابقة كانت كما يل 

 
 اسم الشركة النشاط الرئيسي بلد التأسيس نسبة الملكية

2001 2002    
 م.م. شركة نسيج للصناعات ذ-1 صناعة النسيج اإلمارات   98.0%  98.0%
 م.م. شركة مركز البستان ذ-2 تأجير الشقق والمحالت  اإلمارات   50.0%  50.0%
 م.م.بي اإلسالمي ذ مطبعة بنك د-3 طباعة اإلمارات   99.5%  99.5%
 م.م. الشركة األهلية لأللمنيوم ذ-4 تركيب األلمنيوم اإلمارات   75.5%  75.5%
 خ.م. الشركة المتحدة للمياه المعدنية ش-5 تعبئة مياه طبيعية مصر  74.5%  74.5%
 م.م. شركة ناقالت الخليج ذ-6 شحن ونقل اإلمارات   50.0%  50.0%

 
 أدرجت في البيانات المالية     2002 ديسمبر   31لشركات التابعة المذكورة أعاله للسنة المنتهية في        إن الدخل والمصروفات ل    

 -:كما يلي 
  ألف درهم  

 
 41ر641  الدخل من االستثمارات العقارية 
 1ر149  الدخل التشغيلية األخرى 
 )30ر301( المصروفات اإلدارية والعمومية 
    )8ر406( حصة األقلية 

 
     4ر083   

 
 أدرجت في   2002 ديسمبر   31إن الموجـودات والمطلبوات الخاصة بالشركات التابعة المذكورة أعاله للسنة المنتهية في              

 -:البيانات المالية كما يلي 
  ألف درهم  

 
 115  النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة 
 6  األرصدة والودائع لدى البنوك 
 1ر000  مارات األخرىاالستث 
 33ر857  الموجودات األخرى 
 14ر264  البضاعة 
 75ر953  الموجودات الثابتة ، صافي 
 )31ر065( المطلوبات األخرى 
   )8ر449( حصة األقلية 

 
  85ر681  صافي الموجودات 
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