
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

  تقرير المراجعة والمعلومات المالية المرحلية 
  الموجزة الموحدة 

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع. 
  

  غير مدققة)  تقرير المراجعة والمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  

  الصفحات      
  

  ١     تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
  

  ٢      بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد
  
  

  ٣      بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد
  
  

  ٤      بيان اإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموحد 
  
  

  ٥      بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد
  
  

  ٧ - ٦      بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد
  
  

  ٢٨ – ٨      المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  
  
  







  اإلسالمي ش.م.ع.بنك دبي 
  
 

 ٣

  (غير مدققة)الخسائر المرحلي الموجز الموحد  وأبيان األرباح 
   ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  أشھر الثالثةفترة          

    يونيو ٣٠المنتھية في        
  أشھر الستةفترة          

  يونيو ٣٠المنتھية في        
  ٢٠١٤  ٢٠١٥    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  

            اإليرادات صافي 
  ٢٫٠٨٥٫٤٩١  ٢٫٦١٤٫٣٦٩    ١٫٠٧٢٫٤٦٥  ١٫٣٥٥٫٧٠٠  معامالت التمويل اإلسالمياإليرادات من 

  ٥٢٨٫٦٥٨  ٦٣٠٫٤٨٠    ٢٥٨٫٢١٤  ٣٢٥٫٤٣٧  إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية 
  ٢٦٫٧٠٣  ٢٩٫٠٨٠    ٢١٫١٩٨  ١٦٫٩٦٣  ستثمارات األخرى الٌمقاسة بالقيمة العادلة، صافياإليرادات من اال

  ١٧٥٫٣٢٦  ٩٩٫٤٩٣    ٨٥٫٢٧٠  ٩١٫٩٤٢  اإليرادات من العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع، صافي 
  ٤٦٫٤٦٢  ٧٤٫٧١٢    ٣١٫١٠٦  ٥٢٫٥٨٦  العقارات االستثماريةاإليرادات من 

  ٣٨٫٤١٩  ١٢٨٫٤٩٥    ١٩٫٤٨٥  ٣٨٫٠٣٢  ائتالفات مشتركةالحصة من أرباح شركات زميلة و
  ١٠٢٫٧٢٥  ٤٨٫٠٢٤    ٤٣٫٣٤٢  ١٥٫٥٠٤  إيرادات أخرى

  -------- ------  --------- ----    ------- -------  ------- ------  
  ٣٫٠٠٣٫٧٨٤  ٣٫٦٢٤٫٦٥٣    ١٫٥٣١٫٠٨٠  ١٫٨٩٦٫١٦٤  إجمالي اإليرادات 

  )٣٩٦٫٨٠٢(  )٤٥٨٫٦٣١(    )٢٠٦٫١٧٦(  )٢٤٩٫٧٦٢(  حمن األربا وحاملي الصكوك حصة المودعينناقصاً:
  --------- -----  --------- -----    ----------- ---  --------- -----  

  ٢٫٦٠٦٫٩٨٢  ٣٫١٦٦٫٠٢٢    ١٫٣٢٤٫٩٠٤  ١٫٦٤٦٫٤٠٢  اإليرادات  صافي
  ----------- ---  ------- ------    ---------- ---  --------- ----  

            التشغيليةالمصروفات 
  )٥٧٨٫٢٥٤(  )٧٢٢٫٥٨٥(    )٢٩٢٫٣٦٨(  )٣٦٩٫٤٨٩(  موظفينال اتمصروف

  )٢٥٧٫٣٠٥(  )٢٨٤٫٩٤٨(    )١٣٢٫٦٠٠(  )١٤٦٫٨٦٠(  المصروفات العمومية واإلدارية
  )١٨٫٤٦٣(  )١٥٫٩٦٠(    )٩٫٢٢٤(  )٧٫٥٥٧(    العقارات االستثمارية استھالك

  )٤٧٫٨٠٩(  )٥٦٫٢٨٦(    )٢٤٫٤٦٥(  )٢٧٫٦٧٢(  استھالك الممتلكات والمعدات
  ------------ --  -------- -----    -------- ------  -------- -----  

  )٩٠١٫٨٣١(  )١٫٠٧٩٫٧٧٩(    )٤٥٨٫٦٥٧(  )٥٥١٫٥٧٨(  إجمالي المصروفات التشغيلية
  --------- ----  --------- ---    ---------- ----  ------- -------  

  ١٫٧٠٥٫١٥١  ٢٫٠٨٦٫٢٤٣    ٨٦٦٫٢٤٧  ١٫٠٩٤٫٨٢٤  قبل خسائر انخفاض القيمة صافي اإليرادات التشغيلية
          

  )٣٥٥٫١٨٤(  )٢٧٥٫٨٥٤(    )١٦٠٫٣٤٠(  )١٤٠٫١٠٣(  للفترة، صافي  انخفاض القيمةخسائر 
  ---------- ----  ------- ------    ---------- ----  ------- -----  

  ١٫٣٤٩٫٩٦٧  ١٫٨١٠٫٣٨٩    ٧٠٥٫٩٠٧  ٩٥٤٫٧٢١  أرباح الفترة قبل مصروفات ضريبة الدخلصافي 
            

  )١٢٫٩٦٢(  )٩٫٦٦٥(    )٥٫٤٦٧(  )٤٫١٤٣(   صروفات ضريبة الدخلم
  --------- ---  -------- ---    ----------- ---  --------- ----  

  ١٫٣٣٧٫٠٠٥  ١٫٨٠٠٫٧٢٤    ٧٠٠٫٤٤٠  ٩٥٠٫٣٠٨  أرباح الفترةصافي 
  ======  ======    =======  =======  

            منسوبة إلى:
  ١٫٢٧٧٫٥٥٥  ١٫٧١٨٫٧١٠    ٦٦٧٫٤٧٢  ٩٠١٫٩٨٧  البنكمالكي   
  ٥٩٫٤٥٠  ٨٢٫٠١٤    ٣٢٫٩٦٨  ٤٨٫٣٢١  الحصص غير المسيطرة  
  ------- ------  ------- ----    -------- ------  ------ -------  

  ١٫٣٣٧٫٠٠٥  ١٫٨٠٠٫٧٢٤    ٧٠٠٫٤٤٠  ٩٥٠٫٣٠٨  أرباح الفترةصافي 
  ======  ======    =======  =======  
            

   األساسية والمخفضة ربحية السھم
  ٢٣.٠  )١٩لكل سھم) (إيضاح  (درھم

  
٤١.٠     ٠ .١٧  

  
٠ .٢٩   

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

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٨إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .١مرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية ال



  اإلسالمي ش.م.ع.بنك دبي 
  
 

 ٤

  (غير مدققة) المرحلي الموجز الموحد  ة األخرىالشامل اإليرادات بيان
    ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  أشھر الثالثةفترة      

  يونيو ٣٠المنتھية في   
  فترة الستة أشھر   
  يونيو ٣٠المنتھية في  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ١٫٣٣٧٫٠٠٥  ١٫٨٠٠٫٧٢٤  ٧٠٠٫٤٤٠  ٩٥٠٫٣٠٨  أرباح الفترةصافي 
  ----------  ---- -------  -------- -----  ----------  

          بنود اإليرادات/ (الخسائر) الشاملة األخرى
          

          رباح أو الخسائر:البنود التي لن تتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى األ
  التقييم بالقيمة العادلة الستثمارات أخرى مسجلة بالقيمة أرباح / (خسائر) 

  ٣٠٫١٠٦  ٢٠٫٤٢٢  )٣٧٫٥٢٢(  ١٤٫٤٧٣  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، صافي 
          

          البنود التي قد تتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:
  )١٣٫٩٦٨(  )٤٠٫٢٦١(  )٤١٫١٢٥(  )٢٫٠٢٧(  ف العمالت الناتجة من تحويل العمليات الخارجية، صافي فروقات صر

  -------- ----  ----------  --------- ---  ------ -----  
  ١٦٫١٣٨  )١٩٫٨٣٩(  )٧٨٫٦٤٧(  ١٢٫٤٤٦  الشاملة األخرى للفترة(الخسائر) اإليرادات / 

  -------- ----   -----------  ----------- ---  -------- -----  
  ١٫٣٥٣٫١٤٣  ١٫٧٨٠٫٨٨٥  ٦٢١٫٧٩٣  ٩٦٢٫٧٥٤  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

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

  ١٫٢٩٠٫٣٠٥  ١٫٦٩٩٫٨١٣  ٥٨٥٫٤٣٧  ٩١٤٫٧٤٧  البنكمالكي   
  ٦٢٫٨٣٨  ٨١٫٠٧٢  ٣٦٫٣٥٦  ٤٨٫٠٠٧  الحصص غير المسيطرة  
   -----------  --------- --  --------- -----  ------- ------  

  ١٫٣٥٣٫١٤٣  ١٫٧٨٠٫٨٨٥  ٦٢١٫٧٩٣  ٩٦٢٫٧٥٤  الشاملة األخرىإجمالي اإليرادات 
  ======  ======  ========  =======  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزة الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية المو ٢٨إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 
   



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ٥

  بيان التغيرات في حقوق المليكة المرحلي الموجز الموحد 
 (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

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

  رأس المال  

 
صكوك من الشق 

   األول 

 
 خرىاحتياطيات ا

  وأسھم خزينة 

احتياطي القيمة 
العادلة 

  لالستثمارات

 
احتياطي صرف 

  العمالت

 
  

  تجزةاألرباح المح

 
  

  اإلجمالي

 
الحصص غير 

  المسيطرة
جمالي حقوق إ

  ةيكالمل
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                    

  ١٦٫٣٤٢٫١٨٩  ٢٫٠٥٠٫٥٠٤  ١٤٫٢٩١٫٦٨٥  ٢٫٠١٣٫٩٢١  )٢٨٠٫٨٣٣(  )٥٦٣٫٨٥٠(  ٥٫٤٩٥٫٦٩٦  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ٣٫٩٥٣٫٧٥١  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
   -------------  --------- ----  --------- ----   --------- ---  -------- -----  ---------- - --  -------- -----  -------- -----  ----------- --  

  ١٫٣٣٧٫٠٠٥  ٥٩٫٤٥٠  ١٫٢٧٧٫٥٥٥  ١٫٢٧٧٫٥٥٥  -  -  -  -  -  صافي أرباح الفترة
  ١٦٫١٣٨  ٣٫٣٨٨  ١٢٫٧٥٠  -  )١٣٫٩٦٨(  ٢٦٫٧١٨  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 

   ------------   ---------   ---------   ---------  ---------- -  -------- -----  - -------- ----   ---------  -- ------ -----  
  ١٫٣٥٣٫١٤٣  ٦٢٫٨٣٨  ١٫٢٩٠٫٣٠٥  ١٫٢٧٧٫٥٥٥  )١٣٫٩٦٨(  ٢٦٫٧١٨  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

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

  )٩٩٦٫٨٨٨(  )١٠٫٣٦٢(  )٩٨٦٫٥٢٦(  )٩٨٦٫٥٢٦(  -  -  -  -  -  )٢٥توزيعات األرباح المدفوعة (إيضاح 
  -  ٢١٤  )٢١٤(  ١٫٣٦٦  -  -  )١٫٥٨٠(  -  -  أسھم خزينة 
  ٧٢  -  ٧٢  ٧٢  -  -  -  -  -  تسويات الزكاة

  )١١٤٫٧٨١(  -  )١١٤٫٧٨١(  )١١٤٫٧٨١(  -  -  -  -  -  )  ١٥توزيعات أرباح الصكوك من الشق األول (إيضاح 
  )٤٥(  -  )٤٥(  )٤٥(  -  -  -  -  -  تكلفة إصدار صكوك من الشق األول 

    المحول عند استبعاد / إعادة تصنيف استثمارات أخرى 
  مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)٥٫٤٠٣(  

  
-  

  
٥٫٤٠٣  

  
-  

  
-  

  
-  

  )٥٫١٥٠(  -  )٥٫١٥٠(  )٥٫١٥٠(  -  -  -  -  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
   ------ -------   ---------- ---   ------------ -  -------- ----  -------- ----  ------- - -----  ----------- ----   ----------- ---   -------- ------  

  ١٦٫٥٧٨٫٥٤٠  ٢٫١٠٣٫١٩٤  ١٤٫٤٧٥٫٣٤٦  ٢٫١٩١٫٨١٥  )٢٩٤٫٨٠١(  )٥٤٢٫٥٣٥(  ٥٫٤٩٤٫١١٦  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ٣٫٩٥٣٫٧٥١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠الرصيد في 
  =======  ======= ======= ======= ======= ======= ======== ======== ======== 
                    

  ١٧٫٧٠٦٫٠٨٤  ٢٫١٨١٫٢١٣  ١٥٫٥٢٤٫٨٧١  ٣٫٢٥٢٫١٩٢  )٢٨٠٫٣٨٣(  )٥٦٧٫٨٠٦(  ٥٫٤٩٤٫١١٧  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ٣٫٩٥٣٫٧٥١  ٢٠١٥ير ينا ١الرصيد في 
  ١٫٨٠٠٫٧٢٨  ٨٢٫٠١٤  ١٫٧١٨٫٧١٠  ١٫٧١٨٫٧١٠  -  -  -  -  -  صافي أرباح الفترة

  )١٩٫٨٣٩(  )٩٤٢(  )١٨٫٨٩٧(  -  )٤٠٫٢٦١(  ٢١٫٣٦٤  -  -  -  اإليرادات / (الخسائر) الشاملة األخرى للفترة 
   ---------   ---------   ---------   ----- -----   ----------   ------- -----  ------- -----   ---------   ---------- ---  

  ١٫٧٨٠٫٨٨٥  ٨١٫٠٧٢  ١٫٦٩٩٫٨١٣  ١٫٧١٨٫٧١٠  )٤٠٫٢٦١(  ٢١٫٣٦٤  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
   ---------   ---------   ---------   ---------   ----------  -- ------- ---  -------- ----   ---------   --------- ---  

                  المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية:
  )١٫٥٨٦٫٩٢٢(  )٨٫٨٣٢(  )١٫٥٧٨٫٠٩٠(  )١٫٥٧٨٫٠٩٠(  -  -  -  -  -  )٢٥توزيعات األرباح المدفوعة (إيضاح 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الزكاة
  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  -  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  -  -  -  -  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  -  إصدار صكوك من الشق األول

  )١٤٫٣١٩(  -  )١٤٫٣١٩(  )١٤٫٣١٩(  -  -  -  -  -  تكلفة إصدار صكوك من الشق األول 
  ٢١٧  -  ٢١٧  ٢١٧  -  -  -  -  -  األرباح من إعادة شراء صكوك من الشق األول

  )١١٤٫٧٨١(  -  )١١٤٫٧٨١(  )١١٤٫٧٨١(  -  -  -  -  -  )  ١٥توزيعات أرباح الصكوك من الشق األول (إيضاح 
  المحول عند استبعاد / إعادة تصنيف استثمارات أخرى   

  -  -  -  ٢٫٥٥٧  -  )٢٫٥٥٧(  -  -  -  مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  
  )٤٫٥٠٠(  -  )٤٫٥٠٠(  )٤٫٥٠٠(  -  -  -  -  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  )٦٦٫٩٠٣(  )١٢١٫٩٣٩(  ٥٥٫٠٣٦  ٥٥٫٠٣٦  -  -  -  -  -  االستحواذ على حصص غير مسيطرة 
   --------------   --------------   ---------------   -------------   ----------- ---  ------ --------  ----------- ----  ---------- -----  ---------- -----  

  ٢١٫٣٧٢٫٧٦١  ٢٫١٣١٫٥١٤  ١٩٫٢٤١٫٢٤٧  ٣٫٣١٧٫٠٢٢  )٣٢٠٫٦٤٤(  )٥٤٨٫٩٩٩(  ٥٫٤٩٤٫١١٧  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠  ٣٫٩٥٣٫٧٥١   ٢٠١٥يونيو  ٣٠الرصيد في 
  ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========= 

  

  .جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٢٨إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١ت المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة إن تقرير مدققي الحسابا



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ٦

  (غير مدققة)النقدية المرحلي الموجز الموحد  بيان التدفقات
   ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  المنتھية في فترة الستة أشھر          

  يونيو ٣٠                   
    ٢٠١٤ ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة التشغيلية
  ١٫٣٤٩٫٩٦٧  ١٫٨١٠٫٣٨٩    أرباح الفترة قبل مصرفات ضريبة الدخل

        تسويات لـ:
  )٣٨٫٤١٩(  )١٢٨٫٤٩٥(    الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

  )١٧٥٫٣٢٦(  )٩٩٫٤٩٣(    اإليرادات من استبعاد عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع
  )٢٧٫٤٢٠(  )٢٨٫٢٢٩(    إيرادات توزيعات األرباح

  )٤٢٫٨٤١(  -    إلى استثمار أخر استثمار في شركات زميلة  إعادة تصنيفاألرباح من 
  )١٦٫٠٠٠(  )٣٦٫٠٤٦(    األرباح من استبعاد عقار استثماري 

  ٧٠٢  )٧٣١(    الخسائر / (األرباح) من استبعاد استثمارات أخرى
  ١٥  )٣(    ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرإعادة تقييم ا

  )٣١٫١٧٣(  )٣٫٠٦٥(    األرباح من بيع استثمارات في صكوك إسالمية
  )٩٠(  ٣٣    من استبعاد ممتلكات ومعدات األرباح

  ٤٧٫٨٠٩  ٥٦٫٢٨٦    استھالك ممتلكات ومعدات
  -  )١١٫٦٧٤(    لسيطرة مشتركةأرباح من استبعاد استثمار في شركات زميلة وشركات تخضع 

  ١٨٫٤٦٣  ١٥٫٩٦٠    استھالك عقارات استثمارية
  -  ٩    شطب ممتلكات وآالت ومعدات

  ١٣٫٥٨٠  ٢٢٫٦٢٤    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
  ٣٥٥٫١٨٤  ٢٧٥٫٨٥٤    خسائر انخفاض القيمة للفترة، صافي 

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

  ١٫٤٥٤٫٤٥١  ١٫٨٧٣٫٤١٩    ية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية التدفقات النقد
      

  )٢٫٧٣٨٫٩٤٩(  ١٫٨٥٥٫٤١٣    الزيادة في الودائع والمرابحات الدولية المستحقة خالل فترة تزيد عن ثالثة أشھر
 )١٠٫١٨٠٫٧٩٢(  )١٣٫٥١٤٫٠٨٩(    الزيادة في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  )٧٤٦٫١٧١(  )١٫٠٨٤٫٠٦٧(    الزيادة في الذمم المدينة والموجودات األخرى
  ١٥٫٥٥٠٫٧٨٢  ١٦٫٨٥٤٫٤٩٣    الزيادة في ودائع العمالء

  ٢٣٫٥٠٧  )٦٤٤٫٥٤٢(    الزيادة في المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
  )٦٫١٠٢٫٠٩٧(  ١٥٠٫٥٦١    النقص في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرىالزيادة / 

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

  )٢٫٧٣٩٫٢٦٩(  ٥٥٫٤٩١٫١٨٨    النقد الناتج من العمليات
  )٣٫٥٧٤(  )١٫٨٢٥(   تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  )٤٫٧٢١(  )٩٫٧٧٢(   ضرائب مدفوعة
    -------------- -----  ------- ----- --------  

  )٢٫٧٤٧٫٥٦٤(  ٥٫٤٧٩٫٥٩١   األنشطة التشغيلية / (المستخدم في)قد الناتج منصافي الن
    -------------- -----  ------- ----- --------  

       األنشطة االستثمارية
  )٢٫٢١٠٫٣٩٣(  )٢٫٥٥٨٫٢٨٧(   صافي الحركة في االستثمارات في صكوك إسالمية يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة

  )٣٫٤٤١(  -    ية شراء عقارات استثمار
  ١٢٠٫٩٢١  ١٠٧٫٥٦٧    المتحصالت من بيع عقارات استثمارية

  )٧١٫٦٤٠(  )٧٤٫٨٤٠(    ، صافي شراء ممتلكات ومعدات
  ٧٦٦٫٨٥٠  ٢٦٠٫١٧٩   لبيعوالتطويرلالمتحصالت من استبعاد عقارات محتفظ بھا

  ١٨٤٫٢١٨  ٢٨٫٤٧١   صافي الحركة في استثمارات أخرى يتم قياسھا بالقيمة العادلة
  ٤٣٫٨٣٧  ٢٨٫٢٢٩    توزيعات األرباح المستلمة

  )٣٫٣٩٧(  )١٣٫٨٥٨(   لبيعوالتطوير لإضافات إلى عقارات محتفظ بھا 
  )١٠٦٫٢٢٥(  ٥٢٫٣٥٠   صافي الحركة في االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

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

  )١٫٢٧٩٫٢٧٠(  )٢٫١٧٠٫١٨٩(   ألنشطة االستثماريةلمستخدم في ااصافي النقد
    -------------- -----  ------- ----- --------  

  

  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٨إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١مات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلو



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ٧

  (غير مدققة) (تابع)بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد 
   ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  

 
  فترة الستة أشھر المنتھية في  

  يونيو ٣٠
   ٢٠١٤ ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   

       يةاألنشطة التمويل
  )٩٩٦٫٨٨٨(  )١٫٥٨٦٫٩٢٢(    توزيعات األرباح المدفوعة

  -  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠   صكوك من الشق األول مصدرة خالل الفترة 
  )١١٤٫٧٨١(  )١١٤٫٧٨١(    توزيع أرباح صكوك من الشق األول 

  -  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠   إصدار صكوك
  -  )٦٦٫٩٠٣(   حصص غير مسيطرةشراء أسھم

  )٤٥(  )١٤٫٣١٩(   ي  إصدار صكوك من الشق األول، صاف
    ------------ ---  --------------- -  

  )١٫١١١٫٧١٤(  ٤٫٦٤٤٫٨٢٥   األنشطة التمويلية )المستخدم فيالناتج من / (صافي النقد
     ---------------  -------------- -  
       

  )٥٫١٣٨٫٥٤٨(  ٧٫٩٥٤٫٢٢٧    صافي الزيادة في النقد وما يعادله
  ١٧٫٣٦٩٫١٣٢  ١٢٫٦٦٤٫٥٥٣    ية الفترةالنقد وما يعادله في بدا

  ٥٤٫٩٣٨  ٤٢٫٧٨٥   تأثير تغيرات سعر الصرف على رصيد النقد المحتفظ به بعمالت أجنبية
    ---------------  ----------- - ----  

  ١٢٫٢٨٥٫٥٢٢  ٢٠٫٦٦١٫٥٦٥   )٢٠النقد وما يعادله في نھاية الفترة (إيضاح 
   ========  ========  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٨إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ٨

  مالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات ال
   ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  معلومات عامة   .١

  
 صفر ٢٩ بتاريخ دبي حاكم السمو صاحب عن الصادر األميري المرسوم بموجب ")البنك(" بنك دبي اإلسالمي (شركة مساھمة عامة) تأسس
ً  تمالشريعة اإلسالمية.  ألحكام وفًقا بھا المتعلقة والخدمات المصرفية لخدماتا تقديم بغرض ١٩٧٥ مارس ١٢ الموافق ھجري، ١٣٩٥  الحقا
  (وتعديالته).  ١٩٨٤لسنة  ٨انون الشركات التجارية رقم ق بموجبكشركة مساھمة عامة  تسجيله

  
حول ھذه المعلومات المالية  ٢٦في اإليضاح المبينة  التابعة البنك وشركاتهالموجزة المـوحدة أنشـطة المرحلية المالية  المعلومات ھذه تتضمن

  ").المجموعة"بـ (يشـار إليھمالمرحلية الموجزة المـوحدة 
  

  تم إدراج البنك في سوق دبي المالي (المؤشر: "دي آي بي"). 
  
  المتحدة. العربية اإلمارات ، دبي،١٠٨٠ص.ب  ھو للبنك الرئيسي العنوان المسجل للمكتب إن

  
  ارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة تطبيق معايير التق  .٢
  
   لھا تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  دون أن يكونالمطبقة معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة   ١-٢

  
ھذه  ات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. لم يكن لتطبيقعند إعداد ھذه المعلوم تم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية المعدلة التالية

عامالت أو الترتيبات إال أنھا قد تؤثر على احتساب الم السابقة الفترات وأللفترة الحالية  المعلنةعلى المبالغ  ماديأي تأثير المعايير المعدلة 
  المستقبلية: 

  
  التعويضات المحددة: مساھمة الموظفين؛  برامج: ١٩التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  ؛ط االستحقاق"و"شر تعديالت تتعلق بمعنى – من معايير التقارير المالية الدولية: السداد على أساس األسھم ٢التعديالت على المعيار رقم 
  الثمن المشروط بتصنيف وقياس  تعديالت تتعلق –من معايير التقارير المالية الدولية: دمج األعمال  ٣التعديالت على المعيار رقم

 ؛واستثناء االئتالفات المشتركة من نطاق المعيار
  تجميع تعديالت تتعلق باإلفصاحات حول  –من معايير التقارير المالية الدولية: القطاعات التشغيلية  ٨التعديالت على المعيار رقم

 التشغيلية؛  القطاعات
  تعديالت تتعلق بقياس الذمم المدينة والذمم  –قياس القيمة العادلة  تقارير المالية الدولية:من معايير ال ١٣التعديالت على المعيار رقم

 الدائنة قصيرة األجل واالستثناء من نطاق المحفظة؛ 
  الموجودات غير ٣٨المعيار المحاسبي الدولي رقم و : الممتلكات واآلالت والمعدات١٦التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم :

   ؛) عند إعادة التقييماإلطفاء( المتراكم الستھالكبإعادة بيان اتعديالت تتعلق  - الملموسة
  ؛تعديالت تتعلق بتعريف الطرف ذو العالقة –: اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة ٢٤التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  من  ٣العالقة المتداخلة بين المعيار رقم تعديالت تتعلق ب –عقارات االستثمارية : ال٤٠التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 .٤٠معايير التقارير المالية الدولية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

  لم يتم تطبيقھا بعد   لكن و المصدرةالمعايير الجديدة والمعدلة   ٢-٢
  
  : بعد تطبيقھاولم يتم  صدرتالتي والمعدلة التالية  لمعايير الجديدةابتطبيق  بشكل مسبق المجموعة قملم ت
  
  

  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
 تسري على الفترات السنوية   

  التي تبدأ في أو بعد 
      
  البيانات المالية الموحدة" تقارير المالية الدوليةمن معايير ال ١٠التعديالت على المعيار رقم" 

تعديالت  – "االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة" ٢٨محاسبي الدولي رقم والمعيار ال
    ركته الزميلة أو ائتالفه المشتركتتعلق ببيع أو المساھمة في الموجودات بين المستثمر وش

    
  
   ٢٠١٦ يناير ١

  يحدد - الء""اإليرادات من العقود مع العم من معايير التقارير المالية الدولية ١٥المعيار رقم 
ويد مستخدمي تز باإليرادات كما يتطلب من المنشآت االعترافيجب على المنشآت ومتى كيف 

  اإلفصاحات ذات الصلة.و المعلومات مزيد منالبيانات المالية ب

    
   ٢٠١٧ يناير ١

  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ٩

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
   ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة (تابع)    .٢
  
  لم يتم تطبيقھا بعد (تابع)    و المصدرةالمعايير الجديدة والمعدلة   ٢-٢

  
  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

  تسري على الفترات السنوية   
  التي تبدأ في أو بعد 

 الموجودات غير المتداولة معايير التقارير المالية الدولية: من  ٥الت على المعيار رقم التعدي
  تعديالت تتعلق بالتغيرات في طريقة االستبعاد.  – فظ بھا للبيع والعمليات المتوقفةالمحت

    
  ٢٠١٦يناير  ١

  مالية: اإلفصاحات ألدوات الا: من معايير التقارير المالية الدولية ٧التعديالت على المعيار رقم - 
  "االرتباط المستمر" للوفاء بالعقود. بـتعديالت تتعلق 

    
  ٢٠١٦يناير  ١

  تعديالت تتعلق  –التقارير المالية المرحلية : ٣٤التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
  باإلفصاح عن المعلومات "في موضع آخر في التقرير المالي المرحلي".

    
  ٢٠١٦يناير  ١

 تعديالت تتعلق  –عرض البيانات المالية : ١لتعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ا
  باإلفصاحات اإلضافية لمستخدمي البيانات المالية. 

    
  ٢٠١٦يناير  ١

  تعديالت  –الممتلكات واآلالت والمعدات : ١٦التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
  لالستھالك واإلطفاء. تتعلق بتوضيح الطرق المقبولة 

    
  ٢٠١٦يناير  ١

  تعديالت تتعلق  –: الموجودات غير الملموسة ٣٨التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
  بتوضيح الطرق المقبولة لالستھالك واإلطفاء. 

    
  ٢٠١٦يناير  ١

  نيف الموجودات التوجيھات المعدلة حول تص –من معايير التقارير المالية الدولية  ٩المعيار رقم
المالية والتوجيھات حول تصنيف المطلوبات المالية وانخفاض قيمة الموجودات المالية وقواعد 

  محاسبة التحوط. 

    
  
  ٢٠١٨يناير  ١

  
إصدار ھذه لمالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في تاريخ ال تزال اإلدارة بصدد تقييم تأثير ھذه المعايير الجديدة والمعدلة على المعلومات ا

  لمالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلومات ا
  
  أساس اإلعداد   .٣
  
  بيان التوافق  ١-٣

  
ً  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات ھذه تم إعداد الصادر عن مجلس " التقارير المالية المرحلية" ٣٤المحاسبي الدولي  لمعيارلوفقا

  . نھا تلتزم بمتطلبات القوانين المطبقة بدولة اإلمارات العربية المتحدةكما أ ة الدوليةيمعايير المحاسبال
  

التي يتم إعدادھا وفقاً  الكاملة الموحدة للبيانات المالية الالزمةكافة المعلومات  المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتھذه ال تتضمن 
ً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدةويجب أن تتم قراءتھ لمعايير التقارير المالية الدولية  ٣١للسنة المنتھية في  للمجموعة المدققة ا جنبا

وأداء . إال أنه يتم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة إليضاح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغيرات في المركز المالي ٢٠١٤ديسمبر 
  للسنة المنتھية في ذلك التاريخ.و ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  السنوية كما المدققة حدةالمالية المو امنذ تاريخ إصدار آخر بياناتھ المجموعة

  
  األحكام والتقديرات   ٢-٣
  

يق إن إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطب
المعلنة للموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك السياسات المحاسبية والمبالغ 

  التقديرات. 
  

اسبية عند إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المح
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١صادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات ھي ذاتھا المطبقة على البيانات المالية الموحدة المدققة كما في للمجموعة والم

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ.
  

  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٠

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
   ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  السياسات المحاسبية الھامة  .٤
  

في البيانات  التي تم اإلفصاح عنھاالمالية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك السياسات  المعلوماتإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد   
في القطاعات المعلنة المبينة في وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ، باستثناء التغيرات  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  المدققة الموحدةالمالية 

  . ٢٠اإليضاح 
  

   فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الھامة المطبقة عند إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.   
  
  إدارة المخاطر المالية  ١-٤

  
عنھا في البيانات المالية  التي تم اإلفصاحسياسات الاألغراض وإلدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك  المجموعةإن أغراض وسياسات 

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  المدققة الموحدة
  

  االستثمارات في صكوك إسالمية   ٢-٤
  

  الشرطين التاليين: كال تحققسالمية بالتكلفة المطفأة في حال اإلصكوك اليتم قياس االستثمارات في 
  
    و ؛التعاقديةالتدفقات النقدية  تحصيلأعمال يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل ضمن نموذج  محتفظ بھا الموجوداتتكون  أن 
      األصليعلى المبلغ  أرباحلمبلغ األصلي وتعد فقط دفعات لنقدية تدفقات  ،في تواريخ محددة الخاصة باألداة، التعاقدية البنودعن  ينتج أن 

  . قيد السداد
  

ً  نطبق عليھاتم قياس االستثمارات في الصكوك اإلسالمية التي يت ً  ھذه المعايير مبدئيا ويتم قياسھا إليھا تكاليف المعامالت.  بالقيمة العادلة مضافا
 ً ً  على أساسبالتكلفة المطفأة  الحقا  اإليراداتي ألرباح على أساس العائد الفعلي فاالعتراف با معأي انخفاض في القيمة،  العائد الفعلي ناقصا

  الموجز الموحد. األرباح أو الخسائر المرحليمن االستثمارات في الصكوك اإلسالمية في بيان 
  
  استثمارات أخرى   ٣-٤
  
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالية التي يتم قياسھا  ١-٣-٤

  
 بتصنيف المجموعة تقم، ما لم ادلة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العالملكية كموجودات حقوق يتم تصنيف االستثمارات في أدوات 

  .المبدئيعند االعتراف  ىاألخر ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  ستثماراال
  

بالقيمة العادلة من خالل  ،ةبالتكلفة المطفأ معايير القياس ينطبق عليھاالتي ال  ،الملكية)حقوق الموجودات المالية (بخالف أدوات  يتم قياس
 بالتكلفة المطفأة معايير القياس ينطبق عليھاالملكية) التي  حقوق ذلك، فإن الموجودات المالية (بخالف أدوات عالوة علىاألرباح أو الخسـائر. 

 يتم تصنيفأو الخسـائر. قد  ولكنھا غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح
الملكية) بالقيـمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي إذا كان ھذا التصنيف  حقوق (بخالف أدواتالموجودات المالية 

ت أو االعتراف باألرباح أو من قيـاس الموجودات أو المطلوبا والذي قد ينشـأالقياس أو االعتراف التضارب في يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ 
بالقيمة العادلة من خالل  الملكية)حقوق (بخالف أدوات لم تقم المجموعة بتصنيف أية موجودات مالية  الخسائر عليھا على أسس مختلفة.

  األرباح أو الخسائر. 
  

 يير نموذج األعمال بحيث الالخسـائر عندما يتم تغيعاد تصنيف الموجودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو 
الملكية) المحددة بالقيمة  حقوق التكلفة المطفـأة. ال يسـمح بإعادة تصنيف الموجودات المالية (بخالف أدواتب ينطبق عليھا معايير القياسيعد 

 العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عند االعتـراف المبدئي.
   

أرباح أو  االعتراف بأية، مع في نھاية كل فترة تقرير دات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلةيتم قياس الموجو
 .بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحدإعادة القياس في  تنشأ منخسائر 

 
بيان الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في  حقوق دواتاالستثمارات في أ منتوزيعات األرباح إيرادات يتم االعتراف ب

ً للمعيار المحاسبي الدولي  في الحصول على توزيعات األرباح المجموعةعندما يثبت حق  األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد وفقا
  . ي الموجز الموحدبيان األرباح أو الخسائر المرحلويتم إدراجھا في  اإليرادات ١٨رقم 



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١١

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   .٤
  
   (تابع)  استثمارات أخرى  ٣-٤
  
  املة األخرى اإليرادات الشبالقيمة العادلة من خالل  االستثمارات التي يتم قياسھا  ٢-٣-٤
  

ً بالقيمة العادلة مضافاإليرادات الشاملة األخرى الملكية بالقيمة العادلة من خالل  حقوق يتم قياس االستثمارات في أدوات ً مبدئيا إليھا تكاليف  ا
ً بالقيمة العادلة  اإليرادات الشاملة  ضمنادلة عن التغير في القيمة الع الناتجةاالعتراف باألرباح والخسائر  معالمعاملة. ويتم قياسھا الحقا

األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى األرباح أو لن تتم إعادة تصنيف . في حقوق الملكية الستثماراتإعادة تقييم اوتضاف إلى احتياطي  األخرى
  الخسائر عند استبعاد االستثمارات. 

  
بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد في العتراف بھا يتم االملكية حقوق ھذه االستثمارات في أدوات  منتوزيعات األرباح إن 

ما لم تكن ھذه التوزيعات  ،اإليرادات ١٨في الحصول على توزيعات األرباح وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  المجموعةيثبت حق  عندما
   بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار.تمثل 

  
  ارية   العقارات االستثم  ٤-٤

  
أو لزيادة رأس المال (بما في ذلك العقارات قيد و/في العقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات إيجارية  االستثمارية العقارات تتمثل

ً  التكلفةب العقارات االستثمارية قياس . يتماإلنشاء لھذه األغراض)  االستھالك م احتسابيتانخفاض القيمة.  وخسائرالمتراكم  االستھالك ناقصا
  سنة. ٢٥ مدى على الثابت القسط أساس على لالستثمار في المباني

  
 على أي ال يكون من المتوقع الحصولو نھائية بصورة االستخدام من هسحب عند أو استبعاده عند بالعقار االستثمارياالعتراف  إيقاف يتم

باح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف بالعقار (المحتسبة على أنھا الفرق بين يتم إدراج أية أر .االستبعاد من مستقبلية منافع اقتصادية
في الفترة التي يتم فيھا بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) ضمن 

  إيقاف االعتراف. 
  

من  إشغال العقار من خالل انتھاء عليه ستدليُ  االستخدام في رتغي ھناك يكون، عندما وفقط ،عندما العقارات االستثماريةإلى  التحويالتتتم 
 ر فيھناك تغي يكون ،عندما فقطو ،العقارات االستثمارية عندما من التحويالت تتم . بينماآخر لطرف تشغيلي إيجارعقد  بدء أو المالك قبل

  البيع. بغرض التطوير بدء أو المالك من قبل قارالع إشغالمن خالل  عليه ستدليُ  االستخدام
  
  االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة    ٥-٤
  

الموجزة الموحدة  المرحلية المالية المعلوماتھذه  ضمنيتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة 
ً باستخدام طري ً لطريقة حقوق الملكية، يتم لحقوق الملكية قة االحتساب وفقا ً . وفقا واالئتالفات في الشركات الزميلة  باالستثمار االعتراف مبدئيا

األرباح أو الخسائر من  المجموعةحصة ب لالعتراف فيما بعد الموحد بالتكلفة ويتم تعديله الموجزالمرحلي  في بيان المركز الماليالمشتركة 
من خسائر الشركات الزميلة واالئتالفات  المجموعةواالئتالفات المشتركة. عندما تزيد حصة  الزميلة خرى للشركاتواإليرادات الشاملة األ
الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (التي تتضمن أي حصص طويلة األجل، والتي في جوھرھا، تشكل  ھذه في االمشتركة عن حصتھ

في الخسـائر  اعن االعتراف بحصتھ المجموعةتوقف ت، ركات الزميلة واالئتالفات المشتركة)في الش المجموعةجزءاً من صافي استثمار 
بسداد دفعات بالنيـابة عن  االتـزامات قانونية أو ضمنية أو قيامھ المجموعةالالحقة. يتم االعتراف بالخسـائر اإلضافية فقط إلى مدى تكبد 

  .ةالمشترك اتواالئتالف الزميلة الشركة
  

، يتم االعتراف باألرباح أو الخسـائر الناتجة عن للمجموعةمع شركة زميلة أو ائتالف مشترك تابع  المجموعةتعامل أي من منشآت عندما ت
حصص ال مدىفقط إلى  للمجموعةالموحدة  الموجزة المرحلية المالية المعلوماتالشركة الزميـلة أو االئتالف المشترك في ھذه المعامالت مع 
   .بالمجموعةميلة أو االئتالف المشترك التي ال تتعلق في الشركة الز

  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٢

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   .٤
  
    ) (تابع االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة  ٥-٤

  
اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر يتم احتساب االستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية 

عن  ذاالستحوازيادة في تكلفة  بھا شركة زميلة أو ائتالف مشترك. عند االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك، فإن أي
واالئتالفات المشتركة الزميلة الطارئة للشركات  وااللتزاماتصافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد  من المجموعةحصة 

صة . إن أي زيادة في حلالستثمار الدفتريةفي القيمة  تجارية ويتم إدراجھا ، يتم االعتراف بھا كشھرةالمعترف بھا في تاريخ االستحواذ
، بعد إعادة التقييم، فيتم االستحواذعن تكلفة  وااللتزامات الطارئةصافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد  من المجموعة

  في الفترة التي تم فيھا االستحواذ على االستثمار.بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد في االعتراف بھا مباشرة 
  
يتعلق  م تطبيق متطلبات معايير التقارير المالية الدولية لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة فيمايت

  المشتركة.  الزميلة واالئتالف في الشركة المجموعةباستثمار 
  
ثل شركة زميلة أو ائتالف مشترك. ي لم يعد فيه االستثمار يمعن استخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذ المجموعةتوقف ت
عندما يصبح في استخدام طريقة حقوق الملكية عندما يصبح االستثمار في شركة زميلة استثماراً في ائتالف مشترك أو  المجموعةستمر ت

   االستثمار في ائتالف مشترك استثماراً في شركة زميلة. 
  

 الھام على تلك الشركات التأثيرھ المجموعةفقدان  واالئتالفات المشتركة وينتج عن ذلك االستبعادعند استبـعاد أي من الشركات الزميلة 
 عندلعادلة قيمته اخ، ويتم اعتبار القيمة العادلة أنھا بالقيمة العادلة في ذلك التـاري محتفظ به يتم قياس أي استثمار، واالئتالفات المشتركةالزميلة 

ً للمعيار به االعتـراف المبـدئي  رق بين القيمة الدفترية السـابقة الف يتم إدراج. ةالدوليمن معايير التقارير المالية  ٩رقم كأصل مالي وفقا
 منالناتجة سـائر العادلة في تحديـد األرباح أو الخ اقيمتھ وبين المحتفظ بھا المنسوبة إلى الحصة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

في اإليرادات باحتساب كافة المبالغ المعترف بھا سابقاً  المجموعة قومتذلك،  عالوة على. واالئتالفات المشتركةالزميلة  الشركات تلك استبعاد
ركات الزميلة الشعلى نفس األسـاس المطلوب إذا ما كانت الشاملة األخرى فيما يتعلق بھذه الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة 

تم  ة أرباح أو خسائرإعـادة تصنيف أي تإذا تم، وعليهالمطلوبات ذات الصـلة.  وأالموجودات  قامت مباشرة باستبعادقد واالئتالفات المشتركة 
خسـائر عند استبـعاد إلى األرباح أو ال اإليرادات الشاملة األخرى من قبل ھذه الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركةبھا سابقاً في  االعتراف

ر تصنيف األرباح أو الخسـائر من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسـائبإعادة  المجموعة قومتالموجودات أو المطلوبات ذات الصلة، 
  .الھام على تلك الشـركات الزميـلة واالئتالفات المشتركةفقد التأثير (كـتـعديل إعادة تصنيف) عندما ت

  
   لدى البنوك المركزية النقد واألرصدة   .٥
  
  حسب الفئةالتحليل   ١-٥

  مدققة   غير مدققة     
   يونيو ٣٠    

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ٢٫١٤٦٫٦٧٦  ٢٫١٦٠٫٤٩٨    النقد في الصندوق 
        مركزية: البنوك الاألرصدة لدى 

  ٢٦٨٫٢٩٣  ١٫٤١١٫٨٣٨    حسابات جارية    
  ٥٫٩٣٣٫١٣٢  ٧٫٠٨٩٫٠٨٥  ٣-٥  حتياطي لدى البنوك المركزيةمتطلبات اال   
  ٧٫٩٦٩٫٣٠٤  ٦٫١١٣٫٨٩٠    مرابحات دولية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي   
    -------------- -   --------------  

  ١٦٫٣١٧٫٤٠٥  ١٦٫٧٧٥٫٣١١    اإلجمالي 
    ========  ========  

  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٣

  المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
   قد واألرصدة لدى البنوك المركزية (تابع) الن  .٥
  
  حسب الموقع الجغرافي التحليل   ٢-٥

  مدققة   غير مدققة   
   يونيو ٣٠  

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٥٫٩٧٩٫٨٤٤  ١٦٫٤١٢٫٢٧٧  المتحدة داخل دولة اإلمارات العربية 
  ٣٣٧٫٥٦١  ٣٦٣٫٠١٤  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

   ---------------   ---------------  
  ١٦٫٣١٧٫٤٠٥  ١٦٫٧٧٥٫٣١١  اإلجمالي 

  =========  ========  
  
  متطلبات االحتياطي النقدي اإللزامي   ٣-٥

    
باكستان بالعمالت المحلية لتلك الدول وبالدوالر ووك المركزية لدولة اإلمارات العربية المتحدة يتم االحتفاظ باالحتياطي اإللزامي لدى البن

اليومية للمجموعة، وال يمكن سحبھا بدون موافقة البنوك المركزيـة ذات  العملياتاألمريكي. إن ھذه االحتياطيات غير متاحة لالستخدام في 
  شھر بما يتوافق مع التوجيھات الصادرة عن البنوك المركزية ذات الصـلة. الصلة. يتغير مستوى االحتياطي المطلوب كل

  
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية     .٦
  
  حسب الموقع الجغرافي التحليل   ١-٦

  مدققة   غير مدققة   
   يونيو ٣٠  

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٤٢١٫٨٢٠  ٦٫٧١٩٫٢٨٢   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ١٫٨٩٤٫٦٣٢  ٣٫٢٨٠٫٨٦٣  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

   --------------   -------------  
  ٤٫٣١٦٫٤٥٢  ١٠٫٠٠٠٫١٤٥  اإلجمالي 

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٤

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠تھية في المن لفترة الستة أشھر

  
  ، صافي ةاإلسالمي ية واالستثماريةالتمويلالموجودات   .٧
  
  حسب الفئةالتحليل   ١-٧

  مدققة   غير مدققة     
   يونيو ٣٠    

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

        الموجودات التمويلية اإلسالمية 
  ٨٫٣٠٦٫٢٦٣  ٩٫٥٧١٫٦٥٩    مرابحات سيارات

  ٤٫٩٣٦٫٩٣١  ٤٫٦٨٣٫٥٧٦    حات سلعمراب
  ٣٫٢٠٠٫٥٢٣  ٢٫٤٣٣٫٧٣٦    مرابحات عقارية
  ٨٫٤٧٤٫٩٨٤  ١١٫٣٢٥٫٣٣٦    طويلة األجل  –مرابحات دولية 

     ---------------  ---------- -----  
  ٢٤٫٩١٨٫٧٠١  ٢٨٫٠١٤٫٣٠٧    إجمالي المرابحات

        
  ١٧٫٩٣٧٫٠٨٧  ٢٢٫١٣٨٫٧٢٠    إجارات

  ١١٫٧٦٧٫٠٤٩  ١٢٫٥٣٨٫٩٤٤    إجارة تمويل منزل  
  ٨٫٦٤٢٫٧٦٣  ١٠٫٤٠٢٫٥١٥    تمويل السلَـم
  ٤٫١٢٣٫٠٩١  ٣٫١٦٦٫٠٨٦    استصناع

  ٥١١٫٠٨٥  ٦٠٨٫١٠٩    بطاقات ائتمان إسالمية 
     ---------------   ---------------  
    ٦٧٫٨٩٩٫٧٧٦  ٧٦٫٨٦٨٫٦٨١  

  )١٫٨٨١٫٦١٠(  )١٫٧٨٤٫٧٩٩(    ناقصاً: اإليرادات المؤجلة من المرابحات
  )٤٣٥٫٤٦٥(  )٣٥٧٫٣٣٨(    اً: عقود االستصناع المتعلقة بمقاولين واستشاريينناقص

     ---------------   --------------  
  ٦٥٫٥٨٢٫٧٠١  ٧٤٫٧٢٦٫٥٤٤    إجمالي الموجودات التمويلية اإلسالمية

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

  ٤٫٣٢٦٫٥٢١  ٥٫٠٩٩٫٩٠٩    مشاركات
  ٦٫٠٥٨٫٦٣٤  ٩٫٦٠٥٫٧٩٤    مضاربات 
  ٣٫١٥٥٫٧٩٠  ٢٫٨٣٨٫١١٤    وكاالت

     ----------------   --------------  
  ١٣٫٥٤٠٫٩٤٥  ١٧٫٥٤٣٫٨١٧    إجمالي الموجودات االستثمارية اإلسالمية

     ----------------   --------------  
  ٧٩٫١٢٣٫٦٤٦  ٩٢٫٢٧٠٫٣٦١    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

        
  )٥٫١٤٧٫٠٤٤(  )٥٫١٣٣٫٥٢٦(  ٣-٧  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة

     ----------------   ---------------  
  ٧٣٫٩٧٦٫٦٠٢  ٨٧٫١٣٦٫٨٣٥    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي 

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

  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٥

  الية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات الم
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  صافي (تابع) ، الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  .٧
  
  حسب الموقع الجغرافيالتحليل   ٢-٧

  مدققة   غير مدققة     
   يونيو ٣٠    

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        
  ٧٤٫٢٠٥٫٥٥٧  ٨٦٫١٥٦٫٦٧٢    خل دولة اإلمارات العربية المتحدة دا

  ٤٫٩١٨٫٠٨٩  ٦٫١١٣٫٦٨٩    خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 
    - --------------   --------------  

  ٧٩٫١٢٣٫٦٤٦  ٩٢٫٢٧٠٫٣٦١    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
  )٥٫١٤٧٫٠٤٤(  )٥٫١٣٣٫٥٢٦(  ٣-٧  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة

    --------------- -   ---------------  
  ٧٣٫٩٧٦٫٦٠٢  ٨٧٫١٣٦٫٨٣٥    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي 

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

  انخفاض القيمة مخصص  ٣-٧
  مدققة   غير مدققة   
   يونيو ٣٠  

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤   
  درھمألف   ألف درھم  
      

  ٤٫٥٧٣٫٢٧٣  ٥٫١٤٧٫٠٤٤  الرصيد في بداية الفترة / السنة 
  ١٫١٠٦٫٠٢١  ٦٤٦٫٦٩١  المحمل على الفترة / السنة 

  )٥٤٥٫٣٧٢(  )٣٧٢٫٥٦٠(  المحرر إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
  ٢٫٨٨٩  )٨٩٥(  تأثير صرف العمالت األجنبية 

  ١٠٫٢٣٣  )٢٨٦٫٧٥٤(  أخرى 
  - -------------  -- -----------  

  ٥٫١٤٧٫٠٤٤  ٥٫١٣٣٫٥٢٦  الرصيد في نھاية الفترة / السنة 
  ========  =======  

    
مليون درھم فيما يتعلق بعميل تم االستحواذ على عقاره وتصنيفه  ١٩٥ البالغتشتمل أخرى على إعادة تصنيف مخصص انخفاض القيمة 

  .    كعقارات استثمارية
  

    يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة  ةإسالمياالستثمارات في صكوك   .٨
  

  حسب الموقع الجغرافي التحليل   ١-٨
  مدققة   غير مدققة   
   يونيو ٣٠  

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٢٫٠١٧٫٧١٦  ١٢٫٥٨٢٫٤٣٦  داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٧٩٩٫٤٩٣  ٨٥٠٫٨٣٤  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

  ٣٫٣٠١٫٥٧٣  ٥٫٢٣٨٫٨٥٢  العالم باقي دول 
   --------------   --------------  

  ١٦٫١١٨٫٧٨٢  ١٨٫٦٧٢٫١٢٢  اإلجمالي 
  ========  ========  

  

داخل اإلمارات العربية المتحدة على استثمارات في صكوك  التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة تشتمل االستثمارات في الصكوك اإلسالمية  
  درھم).     مليار ٣٫٣: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في  درھم مليار ٣٫٣بمبلغ  غير مدعومةحكومية 



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٦

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
     يتم قياسھا بالقيمة العادلة  استثمارات أخرى  .٩
  
      موقع الجغرافي حسب الفئة والالتحليل   ١-٩

    

  
  داخل اإلمارات 

  العربية المتحدة 
دول مجلس التعاون 

  الخليجي األخرى 
  

  باقي دول العالم
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  
          (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠

          
  بالقيمة العادلة  ةمحدداستثمارات 

          من خالل األرباح أو الخسائر   
  ١٫٧٤٢  -  ١٫٧٤٢  -  أدوات حقوق ملكية مدرجة 

  ----------  ----------  ----------  ----------  
  االستثمارات التي يتم قياسھا بالقيمة 

          العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
  ١٫٠٠٠٫٣٦٢  ٨٫٧١٢  ١٤٦٫٧٩٠  ٨٨٤٫٨٦٠  أدوات حقوق ملكية مدرجة 

  ديق استثمارية صناوأدوات حقوق ملكية 
  ١٫٠٢٤٫٥٠٩  ٣٠٩٫٨١٢  ٤٠٫٩٥٦  ٦٧٣٫٧٤١  غير مدرجة 

  ---- ---------  -- ---------  ----------- ----- -------- 
  ٢٫٠٢٤٫٨٧١  ٣١٨٫٥٢٤  ١٨٧٫٧٤٦  ١٫٥١٨٫٦٠١  
  ------ --------   -----------  ------------ --- ---------- 

  ٢٫٠٢٦٫٦١٣  ٣١٨٫٥٢٤  ١٨٩٫٤٨٨  ١٫٥١٨٫٦٠١  اإلجمالي 
  =======  ======  =======   =======  

  
          (مدققة) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

          
  بالقيمة العادلة  محددةاستثمارات 

  من خالل األرباح أو الخسائر   
        

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

  االستثمارات التي يتم قياسھا بالقيمة 
  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   

        

  ٩٨٩٫١٠٥  ١١٫٥٥٧  ١٤٩٫٦٣١  ٨٢٧٫٩١٧  أدوات حقوق ملكية مدرجة 
  صناديق استثمارية وأدوات حقوق ملكية 

  غير مدرجة 
  

٦٩٧٫٠٠٤  
  

٤٣٫٢٢٩  
  

٣٠٧٫٣٥٩  
  

١٫٠٤٧٫٥٩٢  
   -------------   -----------  -----------  ------------- 
  ٢٫٠٣٦٫٦٩٧  ٣١٨٫٩١٦  ١٩٢٫٨٦٠  ١٫٥٢٤٫٩٢١  
   -------------   -----------  ----------- ------ -------- 

  ٢٫٠٣٦٫٦٩٧  ٣١٨٫٩١٦  ١٩٢٫٨٦٠  ١٫٥٢٤٫٩٢١  اإلجمالي 
  =======  ======  ======   ========  

  
  استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة   .١٠

  
إندونيسيا من  تي بي كيه، من أسھم بي تي بنك بنين سياريه ٪٢٤٫٩ذت المجموعة على ، استحو٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في  السنةخالل   

بعد الحصول على الموافقات الالزمة من  ٪٤٠سھماً. إن المجموعة اآلن بصدد زيادة حصتھا إلى  ٢٫٤٢٧٫٧٥٠٫٠٠٠خالل االستحواذ على 
  الجھات التنظيمية. 

  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٧

  الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  العقارات االستثمارية    .١١

  
       الموقع الجغرافي الفئة والتحليل حسب   ١-١١

    
  عقارات أخرى 

  عقارات استثمارية
  قيد اإلنشاء

  
  أراضي

  
  اإلجمالي 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  
          ر مدققة)(غي ٢٠١٥ يونيو ٣٠

          القيمة الدفترية: 
  ٢٫٠٩٨٫٩٦٠  ١٫٠٨٨٫٢٧٧  ٦٢٥٫٩٤١  ٣٨٤٫٧٤٢  داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ٢٤٩٫٢٩٢  ٥١٫٧١٤  -  ١٩٧٫٥٧٨  خارج اإلمارات العربية المتحدة 

   ------------   -----------  -- -----------  --- -----------  
  ٢٫٣٤٨٫٢٥٢  ١٫١٣٩٫٩٩١  ٦٢٥٫٩٤١  ٥٨٢٫٣٢٠  جمالي اإل
   ------------   -----------  ---- ---------  -- ------------  
          
          (مدققة) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

          القيمة الدفترية: 
  ١٫٧٨٠٫٧٢٩  ٧٩٢٫٨٤٤  ٦٣٧٫٠٦٠  ٣٥٠٫٨٢٥  داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ٢٦١٫١٢٧  ٥١٫٧٣٣  -  ٢٠٩٫٣٩٤  خارج اإلمارات العربية المتحدة 

  ---------- -   -----------   -----------   -------------  
  ٢٫٠٤١٫٨٥٦  ٨٤٤٫٥٧٧  ٦٣٧٫٠٦٠  ٥٦٠٫٢١٩  جمالياإل
   -----------   -----------   -----------  ------- ------  

    

  ودائع العمالء     .١٢
  
  حسب الفئة التحليل   ١-١٢

  مدققة   غير مدققة     
   يونيو ٣٠    

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ٢٦٫٩١٠٫٢٣١  ٢٩٫٠٦١٫٥٨١    حسابات جارية 
  ١٤٫٤٣٢٫٩٥٠  ١٦٫١١٧٫٩٢٠    حسابات توفير  
  ٥٠٫٣٣٥٫١٧٩  ٦٣٫١٨٦٫٠٩٧    ودائع استثمارية 

  ٤٦٤٫٠٨٩  ٥٩١٫١٤٨    حسابات ھامشية   
  ١٠٥٫٣٦٥  ١٠٥٫٥٧٠  ٢-١٢  احتياطي مخاطر استثمارات المودعين 
  ٩٧٫٦٥٤  ٩٥٫٢٤٩    لدفع حصة المودعين من األرباح مستحقة ا

    ------- ---------   ---------------  
  ٩٢٫٣٤٥٫٤٦٨  ١٠٩٫١٥٧٫٥٦٥    اإلجمالي 

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

  احتياطي مخاطر استثمارات المودعين    ٢-١٢
  

 دفع ھذا االحتياطي إلىكاحتياطي. يتم  يتم تخصيصهالمودعين في جزء من حصة المودعين من األرباح  اتيتمثل احتياطي مخاطر استثمار
  . البنكلدى  الفتوى والرقابة الشرعية ھيئةموافقة بالمودعين 

  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٨

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
   مصدرةصكوك   .١٣

  
  : المجموعةن المصدرة مفيما يلي تحليل أدوات الصكوك   

 مدققة غير مدققة      
    

  معدل الربح 
  

  تاريخ 
   يونيو ٣٠

٢٠١٥  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
 ألف درھم  ألف درھم  االستحقاق  السنوي المتوقع  
          

  ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ٢٠١٧مايو   ٪٤. ٧٥  صكوك مصدرة من البنك 
  -  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  ٢٠٢٠ يونيو  ٪٢. ٩٢١  صكوك مصدرة من البنك 

  ١٫٠١٠٫٦٧٥  ١٫٠١٠٫٦٧٥  ٢٠١٧يناير   ٪٥. ١٥  تابعةصكوك مصدرة من شركة 
       -------------   -------------  

  ٢٫٨٤٧٫١٧٥  ٥٫٦٠١٫٩٢٥      اإلجمالي 
      =======  =======  

  
 يمليون دوالر أمريك ٧٥٠بإصدار مجموعة ثانية من شھادات األمانة بمبلغ خالل الفترة، من خالل برنامج ملتزم بأحكام الشريعة، قام البنك 
يتم دفع توزيعات األرباح  مليون دوالر أمريكي. ٢٫٥٠٠عام بمبلغ  إصدار برنامجمليار درھم. ُيشكل ھذا اإلصدار جزء من  ٢٫٧٥(ما يعادل 

   . بورصة إيرلنداو سوق دبي الماليفي تم إدراج الصكوك المصدرة  على أساس نصف سنوي.
  

        رأس المال   .١٤
 

ً ع ٣٫٩٥٣٫٧٥١٫١٠٧ إصدارب تصريحال ، تم٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في  ً سھما : ٢٠١٤ديسمبـر  ٣١درھم لكل سھم ( ١بواقع  اديا
٣٫٩٥٣٫٧٥١٫١٠٧  ً   . دفع قيمتھا بالكاملتم درھم لكل سھم) و ١بواقع  سھماً عاديا

  
          الشق األولصكوك من   .١٥

  
الشق الصكوك من  تتمثل المبينة تفاصيلھا في الجدول أدناه. متوافقة مع أحكام الشريعة ھياكلمن خالل  الشق األولمن  صكوك أصـدر البنك

 للبنكغير مضمونة (ذات أولويـة على رأس المال فقط) و وتشكل التزامات ثانوية مباشرة لھا تـاريخ سداد محدد ليس سندات دائمةفي  األول
ً راه مناسوفقاً لما ي، المصدر قررقد يمع مراعاة أحكام وشروط اتفاقية المضاربـة.  وال يعتبر ھذا أرباح مضاربة كما ھو متوقع،  توزيعدم ع، با

وفي تلك الحالة، ال تتراكم أرباح المضاربة ولكن يتم التنازل عنھا إلى المصدر. جميع الصكوك المذكورة أدناه مدرجة . تعثر في السداد الحدث
  وسوق دبي المالي. إيرلندا في بورصة 

  
  قيمة اإلصدار  اإلصدار ريختا  منشأة ذات أغراض خاصة ("المصدر")

  بما يعادل ألف درھم 
   معدل الربح

  المتوقع
  فترة 

  المطالبة 
          

   ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ٢٠١٣مارس   دي آي بي تير ون صكوك ليمتد
دوالر  مليار ١(

  )أمريكي

سنوياً يتم  ٪٦. ٢٥
سداده بصورة 
  نصف سنوية

   ٢٠١٩مارس  في أو بعد

          
   ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ٢٠١٥يناير   د) ليمت٢دي آي بي تير ون صكوك (

دوالر  مليار ١(
  )أمريكي

سنوياً يتم  ٪٦. ٧٥
سداده بصورة 
  نصف سنوية

   ٢٠٢١ يناير في أو بعد

  
  احتياطيات أخرى وأسھم خزينة          .١٦

 
: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( سھممليون  ٨٫٥االحتياطيات األخرى وأسھم الخزينة على أسھم خزينة بمبلغ  يشتمل رصيد ،٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في 
   مليون درھم).  ١٤٫٧: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ١٤٫٧مليون سھم) بقيمة  ٨٫٥

  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٩

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة   .١٧

  

  : ٢٠١٤ديسمبر  ٣١و ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في  اللتزامات الطارئةفيما يلي تحليل االرتباطات وا  
  

  مدققة   غير مدققة   
   يونيو ٣٠  

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  

      االلتزامات الطارئة:
  ٨٫٠٧١٫١٤٨  ٨٫٨١٢٫٤٧٥  خطابات ضمان 

  ٢٫٥٨١٫٢١٥  ٢٫٨٨٣٫٨٩٧  اعتمادات مستندية  
   ---------------  ----------- ----  

  ١٠٫٦٥٢٫٣٦٣  ١١٫٦٩٦٫٣٧٢  إجمالي االلتزامات الطارئة
   --------------   ---------------  

      

      االرتباطات:
  ٦٠٥٫٨١٥  ١٫٢٢٤٫٢٤٦  ارتباطات مصروفات رأسمالية

  ١٨٫٨٢٠٫٢٥١  ١٩٫٤٥٤٫٦٦٧  ارتباطات تسھيالت غير قابلة لإللغاء وغير مسحوبة
   ---------------   ---------------  

  ١٩٫٤٢٦٫٠٦٦  ٢٠٫٦٧٨٫٩١٣  إجمالي االرتباطات 
   ---------------   ---------------  

  ٣٠٫٠٧٨٫٤٢٩  ٣٢٫٣٧٥٫٢٨٥  إجمالي االرتباطات وااللتزامات الطارئة
  ========  ========  

  

    خسائر انخفاض القيمة  .١٨
  

يونيو  ٣٠) (٣-٧مليون درھم (راجع إيضاح  ٢٧٤٫١غة تشتمل خسائر انخفاض القيمة على خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية البال
 ٦٢٫٣: ٢٠١٤يونيو  ٣١مليون درھم ( ١٫٧باإلضافة إلى خسائر انخفاض قيمة الموجودات غير المالية البالغة مليون درھم)  ٢٩٢٫٨: ٢٠١٤

  مليون درھم).
  
    األساسية والمخفضة ھمربحية الس  .١٩

  

، بعد خصم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة البنكإلى مالكي  العائدةالفترة  أرباح من خالل تقسيم فضةوالمخاألساسية  يتم احتساب ربحية السھم
  القائمة خالل الفترة كما يلي: لمتوسط المرجح لعدد األسھم اعلى  واألرباح العائدة لحاملي الصكوك من الشق األول،

  

  
  أشھر     الثالثةفترة       
  يونيو ٣٠المنتھية في    

  الستة أشھرفترة      
  يونيو ٣٠المنتھية في    

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   

        

  ١٫٢٧٧٫٥٥٥  ١٫٧١٨٫٧١٠  ٦٦٧٫٤٧٢  ٩٠١٫٩٨٧  أرباح الفترة العائدة إلى مالكي البنك 
  )٥٫١٥٠(  )٤٫٥٠٠(  -  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة 

  )١١٤٫٧٨١(  )١١٤٫٧٨١(  -  -  دة إلى حاملي الصكوك من الشق األول األرباح العائ
  ----------- -  ------ -----  --------- -----  ------ -------  
  ١٫١٥٧٫٦٢٤  ١٫٥٩٩٫٤٢٩  ٦٦٧٫٤٧٢  ٩٠١٫٩٨٧  
  ======  ======  =======  ========  

         

   القائمة خالل الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسھم 
  ٣٫٩٤٦٫٠٣٠  ٣٫٩٤٥٫٢٢٤  ٣٫٩٤٥٫٩٧٠  ٣٫٩٤٥٫٢٢٤  باآلالف)(عدد األسھم    
  ========  =======  ========  =======  

  ٠ .٢٩  ٤١.٠  ٠ .١٧  ٢٣.٠  ربحية السھم األساسية (درھم للسھم الواحد)
  =======  =======  ========  =======  

  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ٢٠

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  شھرلفترة الستة أ

  
  وما يعادله النقد   .٢٠

  غير مدققة   غير مدققة   

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٥  
   يونيو ٣٠

٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٧٫٠٤٦٫٠٩٢  ١٦٫٧٧٥٫٣١١  النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 
  ٢٫٩٢٨٫٣٧٩  ١٠٫٠٠٠٫١٤٥  المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

  ---------- -----  ------- ---------  
  ٢٩٫٩٧٤٫٤٧١  ٢٦٫٧٧٥٫٤٥٦  

  ناقصاً: األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات تواريخ استحقاق
  )١٧٫٦٨٨٫٩٤٩(  )٦٫١١٣٫٨٩١(  أشھر ٣تمتد ألكثر من   
  ---- ------------  --------------- -  

  ١٢٫٢٨٥٫٥٢٢  ٢٠٫٦٦١٫٥٦٥  اإلجمالي 
   ========  ========  

  
  معلومات حول القطاعات       ال  .٢١

  
  القطاعات المعلنة  ١-٢١

  
الجھة الرئيسية بشكل منتظم من قبل  مراجعتھاتم التي ت المجموعةمكونات على أساس التقارير الداخلية حول  المعلنةالقطاعات  تعريفيتم   

  .طاع وتقييم أدائهصيص الموارد للقتخ بھدف لدى المجموعة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية
  

  إلى خمسة قطاعات رئيسية كما يلي:  المجموعةيتم تقسيم القطاعات المعلنة لدى   
  

يتولى بشكل رئيسي ودائع العمالء من األفراد وتقديم المرابحات التجارية واالستھالكية   لألفراد: المصرفية الخدماتقطاع  -
 تسھيالت تحويل األموالو االئتمان وبطاقات تمويل المنزلووالسلم واإلجارة 
  التجاري. وتسھيالت التمويل

    
 والودائع األخرى االئتمانية والتسھيالت يتولى بشكل رئيسي تسھيالت التمويل  الخدمات المصرفية للشركات:قطاع  -

  الجارية للعمالء من الشركات والمؤسسات. والحسابات
    

  الستثمارات العقارية األخرى للشركات التابعة.يتولى التطوير العقاري وا  التطوير العقاري:قطاع  -
    

 المجموعةتعرض لھا التي ت يتولى بشكل رئيسي إدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق  الخزينة:قطاع  -
ً بإدارة  بصورة عامة ويقدم خدمات الخزينة للعمالء. كما يقوم قطاع الخزينة أيضا

  دارة المخاطر المذكورة أعاله.محفظة الصكوك اإلسالمية ويخصص أدوات مالية إل
    

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

  
  .للمجموعةإن السياسات المحاسبية للقطاعات المعلنة المذكورة أعاله ھي نفس السياسات المحاسبية   



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢١

  رحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية الم
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
   (تابع)  المعلومات حول القطاعات  .٢١

  
  ربحية القطاع  ٢-٢١

  
  :  للمجموعةفيما يتعلق بالقطاعات المعلنة  الملخص الخسائر المرحلي الموجز الموحد وأالجدول التالي بيان األرباح  يقدم  

  
  اإلجمالي  أخرى الخزينة التطوير العقاري الخدمات المصرفية للشركات لألفرادالخدمات المصرفية  

  
 المنتھية فيفترة الستة أشھر

  يونيو ٣٠        
 المنتھية في فترة الستة أشھر

  يونيو ٣٠       
 المنتھية فيفترة الستة أشھر

  يونيو ٣٠        
  المنتھية فيفترة الستة أشھر

  يونيو ٣٠        
  المنتھية في رة الستة أشھرفت

  يونيو ٣٠        
  المنتھية في فترة الستة أشھر

  يونيو ٣٠        
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  قة)(غير مدق  (غير مدققة) (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة)  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                         

  ٢٫٦٠٦٫٩٨٢  ٣٫١٦٦٫٠٢٢  ١٢١٫٣٨٠  ٤١٫٨٩٤  ٢٨٨٫٢٧٣ ٤٥٨٫٧٠٠  ٢٢٤٫٩٤٩ ٢٠٩٫٤٤٦  ٧٥٠٫٧٣٠  ٩٤٤٫٩٦٨  ١٫٢٢١٫٦٥٠ ١٫٥١١٫٠١٤  اإليرادات التشغيلية صافي
  )٩٠١٫٨٣١(  )١٫٠٧٩٫٧٧٩(  ١٠٦٫٠٣٨  )١٢٥٫٢٧٥(  )١٢٫٨٧٢( )١٧٫٨٠١(  )٧٢٫٦٠٤( ٧٢٫٣٣٣  )١٠٣٫١٤٥(  )١١٦٫٥٤٦(  )٦٠٧٫١٧٢( )٧٤٧٫٨٢٤(  المصروفات التشغيلية 

  ------------  -----------------------  ----------------------------- ------------------------- - ----------- - ------------ - ------------ - - ------------ 
  ١٫٧٠٥٫١٥١  ٢٫٠٨٦٫٢٤٣  ١٥٫٣٤٢  )٨٣٫٣٨١(  ٢٧٥٫٤٠١ ٤٤٠٫٨٩٩  ١٥٢٫٣٤٥ ١٣٧٫١١٣  ٦٤٧٫٥٨٥  ٨٢٨٫٤٢٢  ٦١٤٫٤٧٨ ٧٦٣٫١٩٠  صافي اإليرادات التشغيلية 

  نخفاضاال ) / عكسخسائر(
  )٣٥٥٫١٨٤(  )٢٧٥٫٨٥٤(  )٤٫١٦٤(  )٣٫٦٥٠(  -  -  )٦١٫٠٣٥(  -  )١٨٧٫٦٢٦(  )٢٣٫٠٩٣(  )١٠٢٫٣٥٩(  )٢٤٩٫١١١(  صافي   للفترة، القيمةفي    
  ---------------- -------------------  --------------------------------- ------------ -----------  ---------- ---------- -  -------------  ------------ 

  الفترة قبل مصروفاتأرباح 
  ١٫٨١٠٫٣٨٩  ١١٫١٧٨  )٨٧٫٠٣١(  ٢٧٥٫٤٠١  ٤٤٠٫٨٩٩  ٩١٫٣١٠  ١٣٧٫١١٣  ٤٥٩٫٩٥٩  ٨٠٥٫٣٢٩  ٥١٢٫١١٩  ٥١٤٫٠٧٩  ضريبة الدخل   

  
١٫٣٤٩٫٩٦٧  

  ====== ======  ====== ======  ====== =====  ====== ======  ======  ======      
  )١٢٫٩٦٢(  )٩٫٦٦٥(                   مصروفات ضريبة الدخل 

                   ------- ------- ------------ - 
  ١٫٣٣٧٫٠٠٥  ١٫٨٠٠٫٧٢٤                  أرباح الفترة

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٢

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  عات (تابع)  المعلومات حول القطا  .٢١

  
  المركز المالي للقطاع  ٣-٢١

  
  :  للمجموعةالمعلنة قطاعات موجودات ومطلوبات وحقوق الملكية المتعلقة بالالجدول التالي  يقدم  

  
  اإلجمالي             رىــأخ             الخزينة           التطوير العقاري        الخدمات المصرفية للشركات  الخدمات المصرفية لألفراد    
  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  )(غير مدققة  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                          

  ١٢٣٫٨٨٧٫٣٥٩  ١٤٦٫٦٩٩٫٤٨٧  ٢٢٫٥٨٠٫٤٤٩  ٢٣٫٤١٠٫١٥٣  ٢١٫٦٦٩٫٠٥٠ ٢٩٫٨٨٥٫٩٧٧  ٥٫٣١٤٫١٣٥ ٥٫٠٨٠٫٣٤٩  ٤٣٫٥٨٦٫١٧٤ ٥٤٫٠٨٢٫٦٠٢  ٣٠٫٧٣٧٫٥٥١ ٣٤٫٢٤٠٫٤٠٦  موجودات القطاع 
  ========= ========  ========= ========  ======= =======  ======== ========  ========  ========  ==========  =========  

  ١٠٦٫١٨١٫٢٧٥  ١٢٥٫٣٢٦٫٧٢٦  ٢٫٠٠٩٫٤٧٤  ٢٫٠١٤٫٩٤٠  ٦٫٧٢٤٫٣٨٣ ٩٫٢٦٣٫٦١٨  ١٫٤٥٢٫٩١٩ ١٫٣٧٤٫٢٩٢  ٤٣٫٧٧٨٫٣٨٠ ٥٦٫٦٤٦٫٩١٥  ٥٢٫٢١٦٫١١٩ ٥٦٫٠٢٦٫٩٦١  مطلوبات القطاع 
  ========= ========  ========= ========  ======= =======  ======== ========  ========  ========  ==========  =========  

  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٣

  ة الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلي
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة         .٢٢

  
ً لشروط السوق االعتيادية معامالت  المجموعةبرم ت  (أ) في اإلدارة والجھات ذات العالقة موظكبار و وأعضاء مجلس اإلدارةمع المساھمين وفقا

  تجارية.  وعموالت ضمن سياق األعمال االعتيادية بمعدالت أرباح المجموعةواالئتالفات المشتركة لدى  بھم والشركات الزميلة
  

وھي الشركة التي تعتبر حكومة ات، ، فإن المساھم الرئيسي للبنك ھو مؤسسة دبي لالستثمار٢٠١٤ديسمبر  ٣١و ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في   (ب)
    دبي أكبر المساھمين بھا. 

  
البيانات المالية ولم  عند توحيد بالمجموعةبين البنك وشركاته التابعة والتي تعتبر أطراف ذات عالقة  بالكامل األرصدة والمعامالت حذفتم   (ج)

  فصاح عنھا في ھذا اإليضاح.يتم اإل
  

  لية الموجزة الموحدة: فيما يلي األرصدة والمعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في ھذه المعلومات المالية المرح  (د)
  

    
  كبار 

  المساھمين 

أعضاء مجلس 
  اإلدارة وكبار 

  موظفي اإلدارة 

الشركات الزميلة 
واالئتالفات 
  المشتركة 

  
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  

          (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في 
  ٢٫٢٨٧٫٠٨٦  ٦٫٦٠٢  ٩٫٣٤٥  ٢٫٢٧١٫١٣٩  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  ٧٣٧٫٤٧١  -  -  ٧٣٧٫٤٧١  استثمار في الصكوك
  ١٢٫٠٦٠٫٤٥٧  ١٦٫٧٨٥  ٥٤٫٥٢٥  ١١٫٩٨٩٫١٤٧  ودائع العمالء 
  ١٤٫١٢٣  ١٤٫١٢٠  ٣  -  االلتزامات الطارئة االرتباطات و

          
          (مدققة) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 

  ٢٫٣٤٦٫٩٤٢  ٧٫٢٤٧  ١٠٫٥٤٢  ٢٫٣٢٩٫١٥٣  يةالموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالم
  ٣٫٤٠٤٫٥٠٦  ١٩٫٧٩٣  ٦٩٫٨٠١  ٣٫٣١٤٫٩١٢  ودائع العمالء 

  ٥٦٩  ٥٦٣  ٦  -  االرتباطات وااللتزامات الطارئة 
          

  المنتھية لفترة الستة أشھر
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠في 

        

  ٣٧٫١٤٦  ٣٩٨  ٣٤٧  ٣٦٫٤٠١  اإلسالميمعامالت التمويل اإليرادات من 
  ١٢٫٨٣٧  -  -  ١٢٫٨٣٧  اإليرادات من الصكوك اإلسالمية

  ٢٧٫٧٩٦  -  ٣٧  ٢٧٫٧٥٩  حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح
          

  المنتھية لفترة الستة أشھر
  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠في 

        

  ٢٥٫٨٦٨  ٢١٢  ٥٢١  ٢٥٫١٣٥  اإليرادات من معامالت التمويل اإلسالمي
  ٦٫٩٦٧  -  ٣٣  ٦٫٩٣٤  الصكوك من األرباح حصة المودعين وحاملي

  
أطراف ذات عالقة أو إلى نخفاض القيمة مقابل الموجودات التمويـلية واالستثمارية اإلسالمية المقدمة ال اتمخصص لم يتم االعتراف بأي  (ھـ)

فترة ( ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  رفترة الستة أشھخالل  بالمجموعة لصالح أطراف ذات عالقة االلتزامات الطارئة المصدرةاالرتباطات و
  : ال شيء).٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھر

  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٤

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)          .٢٢

  
 ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھيتين في  الستةتعويضات المدفوعة / المستحقة إلى كبار موظفي اإلدارة لدى البنك خالل فترتي فيما يلي ال  (و)

  : ٢٠١٤و
  

  غير مدققة   غير مدققة   
   يونيو ٣٠  

٢٠١٥  
   يونيو ٣٠

٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١١٫٧٨٥  ١٢٫٣٩١  رواتب وامتيازات أخرى 
  ٤٤٩  ١٫١٢٧  ةتعويضات نھاية الخدم

  ======  =====  
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية           .٢٣
  

  ھا بالقيمة العادلة بصورة متكررةالتي يتم قياس للمجموعةالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية   ١-٢٣
    
  اً للنظام المتدرج للقيمة العادلة:وفق للمجموعةيلخص الجدول المبين أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية   

  
          (غير مدققة)  ٢٠١٥ يونيو ٣٠

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

          االستثمارات األخرى التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة
  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل

  لخسائراألرباح أو ا  
        

  ١٫٧٤٢  -  -  ١٫٧٤٢  أدوات حقوق ملكية مدرجة 
          

  استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
  الشاملة األخرى   

        

  ١٫٠٠٠٫٣٦١  -  -  ١٫٠٠٠٫٣٦١  أدوات حقوق ملكية مدرجة 
  ١٫٠٢٤٫٥١٠  ١٫٠٢٤٫٥١٠  -  -  غير مدرجة صناديق استثمارية وأدوات حقوق ملكية 

          
          موجودات أخرى 

  ٩٤٫٥١٣  -  ٩٤٫٥١٣  -  موجودات مشتقة إسالمية 
  ---------- ----   -----------  -- -----------  -- -----------  

  ٢٫١٢١٫١٢٦  ١٫٠٢٤٫٥١٠  ٩٤٫٥١٣  ١٫٠٠٢٫١٠٣  إجمالي الموجودات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة
  ========  ======  =======  =======  
          

          خرى مطلوبات أ
  ٦٢٫٠٨١  -  ٦٢٫٠٨١  -  مطلوبات مشتقة إسالمية 

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٥

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)            .٢٣

  
  (تابع)  التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة بصورة متكررة للمجموعةلعادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية القيمة ا  ١-٢٣

    
          (مدققة)  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          مة العادلةبالقي التي يتم قياسھاخرى األستثمارات اال

  بالقيمة العادلة من خالل محددةاستثمارات 
  األرباح أو الخسائر  

        

  -  -  -  -  أدوات حقوق ملكية مدرجة 
          

  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات مقاسةاستثمارات 
  الشاملة األخرى   

        

  ٩٨٩٫١٠٥  -  -  ٩٨٩٫١٠٥  أدوات حقوق ملكية مدرجة 
  ١٫٠٤٧٫٥٩٢  ١٫٠٤٧٫٥٩٢  -  -  صناديق استثمارية غير مدرجة وأدوات حقوق ملكية 

          
          موجودات أخرى 

  ٩٧٫٥٥٤  -  ٩٧٫٥٥٤  -  موجودات مشتقة إسالمية 
  ---- -------  ---------   -------------   -------------  

  ٢٫١٣٤٫٢٥١  ١٫٠٤٧٫٥٩٢  ٩٧٫٥٥٤  ٩٨٩٫١٠٥  بالقيمة العادلة المالية المقاسةإجمالي الموجودات 
  ======  =====  =======  =======  
          

          مطلوبات أخرى 
  ٧٧٫١٧٤  -  ٧٧٫١٧٤  -  مطلوبات مشتقة إسالمية 

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

  . ٢٠١٤ديسمبر  ٣١والسنة المنتھية في  ٢٠١٥ يونيو ٣٠خالل الفترة المنتھية في  ٢والمستوى  ١لم تكن ھناك تحويالت بين المستوى   
  

  لقيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأةا  ٢-٢٣
    

ف بھا في باستثناء ما ھو مبين بصورة تفصيلية في الجدول التالي، ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المعتر
  البيانات المالية الموحدة تقارب قيمھا العادلة. 

  
  القيمة العادلة                                       القيمة   
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   الدفترية   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
            (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠

            موجودات مالية: 
  استثمارات في صكوك إسالمية

 ١٩٫٠٠٤٫٨١٠  ١٩٣٫٩٨٦  -  ١٨٫٨١٠٫٨٢٤  ١٨٫٦٧٢٫١٢٢   بالتكلفة المطفأة مقاسة  
  ========  ========  =====  ======  ========  
            (مدققة) ٢٠١٤ ديسمبر ٣١

            موجودات مالية: 
  استثمارات في صكوك إسالمية

  ١٦٫٤٢٥٫٣٨١  ١٣٥٫٦٥٣  -  ١٦٫٢٨٩٫٧٢٨  ١٦٫١١٨٫٧٨٢  بالتكلفة المطفأة مقاسة  
  ========  ========  =====  ======  ========  

  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٦

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  معدل كفاية رأس المال            .٢٤

  مدققة   غير مدققة   
   يونيو ٣٠  

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      قاعدة رأس المال 
  ١٥٫٠٢٥٫٩٢٩  ١٩٫١١٩٫٨٤٦  شق األول من رأس المال ال

  ٥٢٢٫٣٥٣  ٦٦٦٫١٨٢  الشق الثاني من رأس المال 
  )٦٢٥٫٧٨٠(  )٦٤٣٫٨٤٩(  اقتطاعات من رأس المال 

   ---------------   --------------  
  ١٤٫٩٢٢٫٥٠٢  ١٩٫١٤٢٫١٧٩  إجمالي قاعدة رأس المال 

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

      المخاطر الموجودات المرجحة ب
  ٩١٫٧٨٢٫٠٨٠  ١٠٣٫٣٢١٫٨٢٥  مخاطر االئتمان 
  ١٫١١١٫٥٩٩  ١٫٢٣١٫٩٨٠  مخاطر السوق 

  ٧٫٤٤٤٫٧٥٤  ٧٫٤٤٤٫٧٥٤  المخاطر التشغيلية 
  --- -------------   ----------------  

  ١٠٠٫٣٣٨٫٤٣٣  ١١١٫٩٩٨٫٥٥٩  إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر 
  =========  =========  
      

      فاية رأس المال معدالت ك
  إجمالي رأس المال النظامي كنسبة من إجمالي الموجودات 

  المرجحة بالمخاطر ("معدل كفـاية رأس المال")  
  
١٧. ١٪  

  
١٤. ٩٪  

  الشق األول من رأس المال إلى إجمالي الموجودات 
  المرجحة بالمخاطر بعد اقتطاع الشركات الزميلة   

  
١٦. ٨٪  

  
١٤. ٧٪  

  
  .المركزي مصرف اإلمارات العربية المتـحدةوقوانين وقواعد  ٢معدل كفاية رأس المال على بازل  احتساب يرتكز

  
  توزيعات األرباح             .٢٥

  
درھم لكل  ٠٫٤٠ بواقع، وافق المساھمون على توزيع أرباح نقدية ٢٠١٥مارس  ١بتاريخ  الذي عقد للجمعية العموميةاالجتماع السنوي  خالل

درھم  ٠٫٢٥ بواقع: توزيع أرباح نقدية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(للسنة المنتھية في  مليون درھم ١٫٥٧٨٫٠بمبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ سھم قائم في
  ).مليون درھم ٩٨٦٫٥بمبلغ  لكل سھم قائم

  
  موسميـة النتائج  .٢٦

  
 ٣٠في  تينأشھر المنتھي الستة لفترتيموحد الموجز ال األرباح أو الخسائر المرحليموسمية في بيان  إيرادات ذات طبيعةلم يتم تسجيل أية 

  .٢٠١٤ يونيو ٣٠و ٢٠١٥ يونيو
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٧

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  

            الشركات التابعة   .٢٧
  

  في الشركات التابعة:   بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة تمتلكھاالتي  الھامةفيما يلي الحصص   (أ)
  

    
  

  التابعة اسم الشركة

  
  

  الرئيسي النشاط

  
  التأسيس  بلد

  والعمليات

  الملكيـة حصصنسبة و
التي تحتفظ  وحقوق التصويت

   بھا المجموعة 
  ديسمبر ٣١  يونيو  ٣٠        
        ٢٠١٤  ٢٠١٥  
            
  ليمتد (قيد التصفية)  كابيتال دي آي بي   .١

   
  االستثمار 

  والخدمات المالية
مركز دبي المالي العالمي، 
  اإلمارات العربية المتحدة

  
٩٥٫٥٪  

  
٩٥٫٥٪  

  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  باكستان  مصرفية  خدمات  المحدود باكستان اإلسالمي دبي بنك.٢
  ٪٨٦٫٥  ٪٩١٫٧٨  اإلمارات العربية المتحدة  تمويل واستثمارات  شركة تمويل ش.م.خ. (تمويل ش.م.ع. سابقاً).٣
  ٪٩٥٫٥  ٪٩٥٫٥  اإلمارات العربية المتحدة  الوساطة خدمات  ذ.م.م. المالية اإلسـالمية للخدمات شركة دبي.٤
  ٪٤٤٫٩  ٪٤٤٫٩  اإلمارات العربية المتحدة  تطوير العقارات   شركة ديار للتطوير العقاري ش.م.ع. .٥
  ٪٦٠٫٠  ٪٦٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  وقانونية مالية استشارات م.م.ذ المالية والقانونية لالستشارات الشريعة دار.٦
  ٪٩٩٫٥  ٪٩٩٫٥  اإلمارات العربية المتحدة  عمالية خدمات  م..م.ذ للخدمات التنمية شركة.٧
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  مصر  العقارات تطوير  العقارية الحديث التطوير.٨
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  مصر  العقارات تطوير  العقاري لالستثمار الحديث التعمير.٩
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  مصر  العقارات تطوير  العقاري لالستثمار الحديثة التنمية.١٠
  ٪٩٩٫٠  ٪٩٩٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  النسيج صناعة  م..م.ذ للصناعات نسيج شركة.١١
  ٪٩٩٫٥  ٪٩٩٫٥  اإلمارات العربية المتحدة  طباعة  م..م.ذ اإلسالمي دبي بنك مطبعة.١٢
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار  ليفانت ون انفستمنت ليمتد.١٣
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  كايمان جزر  االستثمار  بيترا ليمتد.١٤
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   اإلسالمي لالستثمار العقاري المحدود.١٥
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  تجارة السيارات   شركة اإلمارات لتأجير السيارات.١٦

  
  

 لمصلحته البنك بھا يحتفظ ١٢و ١١و ٧و ٤و ١المنشآت  في المتبقية فإن حقوق الملكية أعاله، المبينة الملكية المسجلة إلى حصص باإلضافة  (ب)
  .تعيين متفق عليھا ترتيبات خالل من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٨

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  تة أشھرلفترة الس

  
             (تابع)  الشركات التابعة  .٢٧

  
استثمارية، ومن المتوقع إغالق تلك إلدارة معامالت محددة تتضمن صناديق التالية  )SPV( ذات األغراض الخاصة المنشآتتم تأسيس   )(ج

  فور إنجاز المعامالت ذات الصلة.  المنشآت
  
    

  لغرض الخاصذات ا اسم المنشأة
  

  الرئيسي النشاط
  التأسيس  بلد

  والعمليات
  الملكيـة حصصنسبة و   
  التي  وحقوق التصويت   

   تحتفظ بھا المجموعة     
  ديسمبر ٣١  يونيو  ٣٠        
        ٢٠١٤  ٢٠١٥  
            
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  لوكسمبورج  االستثمار   ھولدانفست لالستثمار العقاري.١٧
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  فرنسا  االستثمار   ي ساسفرنسا االستثمار العقار.١٨
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  فرنسا  االستثمار   اس آى آر ال باربانيرز.١٩
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  فرنسا  االستثمار   اس سي آي لو سيفاين .٢٠
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  فرنسا  االستثمار   فيندي ريل استيت ساس.٢١
ب اي اس آر اينودزفانغيستي بيتايلونجسفيرفالتونغ .٢٢

  اتشجي ام بي 
  

  االستثمار 
  

  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  النمسا
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  المانيا  االستثمار   األلمانية اإلسالمية القابضة جي ام بي اتش.٢٣
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  المانيا  االستثمار   راين لوجيستكس جي ام بي اتش.٢٤
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  ھولندا  االستثمار   جف القابضة بي في.٢٥
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   .م.م.ذ طقة حرةمن التجاري للتمويل اإلسالمي.٢٦
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   م.م.ذ ح م أتالنتيك جلف.٢٧
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   .م.م.للشحن منطقة حرة ذ اإلسالمية أوشانيك شركة.٢٨
  ٪٩٩٫٠  ٪٩٩٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   . م.م.ذ مارلالستث سقيا شركة.٢٩
  ٪٩٩٫٠  ٪٩٩٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   م..م.ذ لالستثمار نايل بلو شركة.٣٠
  
  
ك لمصلحته من خالل يحتفظ بھا البن ٣٠و ٢٩المنشأتين  في المتبقية باإلضافة إلى حصص الملكية المسجلة المبينة أعاله، فإن حقوق الملكية  )(د

  .تعيين متفق عليھاترتيبات 
  

كان الھدف من ھذا االستحواذ ھو  .على مراحل .من أسھم شركة تمويل ش.م.ع ٪١٠٠الستحواذ على ل في تنفيذ خطةالبنك ، بدأ ٢٠١٠في   (ھـ)
باالستحواذ على  ٢٠١٠البنك في نوفمبر في سياق ھذه الخطة، قام االستفادة من قيمة الشركة من خالل تقديم دعم استراتيجي طويل األجل. 

ً في مارس ٪٥٨٫٣من أسھم تمويل من المساھمين االستراتيجيين من خالل دفع مبلغ نقدي لزيادة حصته إلى  ٪٣٧٫٥ . كما قام البنك الحقا
على ذلك زيادة من خالل عرض مقايضة أسھم تمويل بأسھم بنك دبي اإلسالمي وترتب  من أسھم تمويل ٪٢٨٫٢باالستحواذ على  ٢٠١٣

      . ٪٨٦٫٥حصة البنك إلى 
  

درھم  ١٫٢٥، قدم البنك عرضاً لحاملي الحصص غير المسيطرة المتبقيين في شركة تمويل لالستحواذ على حصصھم مقابل ٢٠١٥في أبريل 
بالفرق بين المبلغ المدفوع . تم االعتراف ٪٩١٫٨من أسھم تمويل وترتب على ذلك زيادة حصته إلى  ٪٥٫٣٢للسھم. وبذلك استحوذ البنك على 

  في بيان التغيرات في حقوق الملكية.  للحصص غير المسيطرة التي تم االستحواذ عليھا والقيمة العادلة
  
               معلومات المقارنة  .٢٨

  
  افق مع العرض الحالي.تم تعديل بعض أرقام المقارنة الواردة في بيان األرباح أو الخسائر واإليضاحات حول المعلومات المالية لتتو

  
              اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة   .٢٩

  
  .٢٠١٥ يوليو ٢٩ ارة وتم التصريح بإصدارھا بتاريخمجلس اإلدتم اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل   
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