
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

  تقرير المراجعة والمعلومات المالية المرحلية 
  الموجزة الموحدة 

  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع. 
  

  (غير مدققة)  تقرير المراجعة والمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  

  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      المرحلي الموجز الموحد  ة األخرىالشامل اإليراداتبيان 
  
  

  ٥      بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد
  
  

  ٦      بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد
  
  

  ٢٨ – ٧      المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية
  
  
  







  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٣

   ) ةمدقق (غير الخسائر المرحلي الموجز الموحد وأبيان األرباح 
   ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

    
  المنتھية في فترة الثالثة أشھر    

  مارس ٣١              
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

        صافي اإليرادات 
  ١٫٢٥٨٫٦٦٩  ١٫٥٢٦٫٧٥١    ة اإلسالمي ية واالستثماريةاإليرادات من معامالت التمويل

  ٣٠٥٫٠٤٣  ٤١٧٫٨٨٠    ت العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية إيرادا
  ١٢٫١١٧  ١٥٫٢٨٧    العادلة، صافي  أخرى يتم قياسھا بالقيمةاإليرادات من استثمارات 

  ٧٫٥٥١  ١٠٫٠٤٥    اإليرادات من العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع، صافي 
  ٢٢٫١٢٦  ١٨٫٩٧٠    اإليرادات من العقارات االستثمارية

  ٩٠٫٤٦٣  ٩٥٫٩٨٤    الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة
  ٣٢٫٥٢٠  ٢٠٫٣٦٧    إيرادات أخرى

    - -------------  ----- --------  
  ١٫٧٢٨٫٤٨٩  ٢٫١٠٥٫٢٨٤     اإليرادات  إجمالي

  )٢٠٨٫٨٦٩(  )٤١١٫٨٤٨(    ناقصاً: حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح
     -------------  ------- ------  

  ١٫٥١٩٫٦٢٠  ١٫٦٩٣٫٤٣٦    صافي اإليرادات 
     -------------  ------ -------  

        المصروفات التشغيلية
  )٣٥٣٫٠٩٦(  )٣٨٦٫٧٠٠(    مصروفات الموظفين

  )١٣٨٫٠٨٨(  )١٤٣٫٤٢٣(    المصروفات العمومية واإلدارية
  )٨٫٤٠٣(  )٩٫٠٢٥(    استھالك عقارات استثمارية
  )٢٨٫٦١٤(  )٣١٫٥٤٣(    استھالك ممتلكات ومعدات

    ------------- -  --------- ----  
  )٥٢٨٫٢٠١(  )٥٧٠٫٦٩١(    إجمالي المصروفات التشغيلية

    ------------- -  ------------ -  
  ٩٩١٫٤١٩  ١٫١٢٢٫٧٤٥    صافي اإليرادات التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة

        
  )١٣٥٫٧٥١(  )١١٧٫٦٦٠(  ١٧  خسائر انخفاض القيمة، صافي 

    - -------------   -------------  
  ٨٥٥٫٦٦٨  ١٫٠٠٥٫٠٨٥    قبل مصروفات ضريبة الدخل صافي أرباح الفترة

        
  )٥٫٢٥٢(  )٣٫٧٨٥(    مصروفات ضريبة الدخل 

    - ------------   -----------  
  ٨٥٠٫٤١٦  ١٫٠٠١٫٣٠٠     الفترة صافي أرباح 

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

  ٨١٦٫٧٢٣  ٨٧٥٫٣٠٢    كمالكي البن  
  ٣٣٫٦٩٣  ١٢٥٫٩٩٨    الحصص غير المسيطرة  
     -------------   -----------  

  ٨٥٠٫٤١٦  ١٫٠٠١٫٣٠٠     الفترة صافي أرباح 
    =======  ======  
        

  ٠ .١٨  ٠ .١٦  ١٨  ربحية السھم األساسية والمخفضة (درھم لكل سھم)
    ====  ====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٨إلى  ٧حات من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصف
  

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٤

    (غير مدققة)المرحلي الموجز الموحد  ة األخرىالشامل اإليرادات بيان
    ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

    

               
  المنتھية في فترة الثالثة أشھر   

  مارس ٣١              
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٨٥٠٫٤١٦  ١٫٠٠١٫٣٠٠     الفترة صافي أرباح 
     -------------  - ----------  

        املة األخرىالخسائر) الش/(بنود اإليرادات 
        

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

  ٥٫٩٤٩  )٤٢٫٩٣٠(    من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، صافي 
        
        

        ا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:البنود التي قد تتم إعادة تصنيفھ
  )٣٨٫٢٣٤(  )١٠٫٠٣٩(    ن تحويل العمليات الخارجية، صافي عفروقات أسعار الصرف الناتجة 

    ---------- --  ----- ------  
  )٣٢٫٢٨٥(  )٥٢٫٩٦٩(     للفترة الشاملة األخرى  الخسائر

     ------------   -----------  
  ٨١٨٫١٣١  ٩٤٨٫٣٣١     ترة للفإجمالي اإليرادات الشاملة 

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

  ٧٨٥٫٠٦٦  ٨٢٢٫٩٦١    مالكي البنك  
  ٣٣٫٠٦٥  ١٢٥٫٣٧٠    الحصص غير المسيطرة  
     -----------  ----------  

  ٨١٨٫١٣١  ٩٤٨٫٣٣١     للفترة إجمالي اإليرادات الشاملة 
    ======  ======  
  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٨إلى  ٧صفحات من تشكل اإليضاحات المدرجة على ال
  

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ٥

   ققة)(غير مد بيان التغيرات في حقوق المليكة المرحلي الموجز الموحد
 ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

      -- --------------------------------------------------البنكمالكيالمنسوبة إلىحقوق الملكية----------------------------------------------------  
       
  

  رأس المال
صكوك من 

   األول الشق 

 
 خرىاحتياطيات ا

  م خزينة وأسھ

احتياطي القيمة
العادلة 

  لالستثمارات
  احتياطي 

  صرف العمالت
  األرباح 
  المحتجزة

 
  

  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  
                    

  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  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
                    

  ٨٥٠٫٤١٦  ٣٣٫٦٩٣  ٨١٦٫٧٢٣  ٨١٦٫٧٢٣  -  -  -  -  -  أرباح الفترةصافي 
  )٣٢٫٢٨٥(  )٦٢٨(  )٣١٫٦٥٧(  -  )٣٨٫٢٣٤(  ٦٫٥٧٧  -  -  -  الشاملة األخرى للفترة  الخسائر 

   ------------   ---------   ---------   --------  ------- ----  ------ -----  -------- ----   ---------  ------ -----  
  ٨١٨٫١٣١  ٣٣٫٠٦٥  ٧٨٥٫٠٦٦  ٨١٦٫٧٢٣  )٣٨٫٢٣٤(  ٦٫٥٧٧  -  -  -  الشاملة للفترة  / (الخسائر) إجمالي اإليرادات

   ------------   ---------   ---------   --------  ------- - ---  ------- ----  ------ -----   ---------  -------- ---  
                  ة:يالمعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملك

  )١٫٥٨٤٫٨٦٣(  )٦٫٧٧٣(  )١٫٥٧٨٫٠٩٠(  )١٫٥٧٨٫٠٩٠(  -  -  -  -  -  )٢٤توزيعات األرباح المدفوعة (إيضاح 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الزكاة

  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  -  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  -  -  -  -  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  - إصدار صكوك من الشق األول
  )١٤٫١٠٤(  -  )١٤٫١٠٤(  )١٤٫١٠٤(  -  -  -  -  - تكلفة إصدار صكوك من الشق األول 

  ٢١٧  -  ٢١٧  ٢١٧  -  -  -  -  -  األرباح من شراء/بيع صكوك من الشق األول 
  )١١٤٫٧٨١(  -  )١١٤٫٧٨١(  )١١٤٫٧٨١(  -  -  -  -  -  )  ١٥إيضاح (توزيعات أرباح الصكوك من الشق األول 

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

  
-  

 
-  

  
-  

  
٢٫٥٧٥  

  
-  

  
)٢٫٥٧٥(  

  
-  

  
-  

  
-  

  )٤٫٥٠٠(  -  )٤٫٥٠٠(  )٤٫٥٠٠(  -  -  - -  -   المدفوعة  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  ------ -------  ----------- --  --------- ---  -------- ----  -------- ----  ------- -----  ---------- ----  ---------- ---  -------- ------  

  ٢٠٫٤٧٩٫١٨٤  ٢٫٢٠٧٫٥٠٥  ١٨٫٢٧١٫٦٧٩  ٢٫٣٥٥٫٠٨٢  )٣١٨٫٦١٧(  )٥٥٨٫٦٥٤(  ٥٫٤٩٤٫١١٧  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠  ٣٫٩٥٣٫٧٥١  ٢٠١٥مارس  ٣١الرصيد في 
  =======  ======= ======= ======= ======= ======= ======== ======= ======== 
                    

  ٢٢٫٧٩٣٫٥٢٨  ٢٫٣٢٤٫٧٠٠  ٢٠٫٤٦٨٫٨٢٨  ٤٫٥٦٣٫٧٣٤ )٣٥٤٫٨٢٩( )٦٥٧٫٣٦٧( ٥٫٦١٧٫٥٣٩  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠ ٣٫٩٥٣٫٧٥١ ٢٠١٦يناير١الرصيد في
               

  ١٫٠٠١٫٣٠٠  ١٢٥٫٩٩٨  ٨٧٥٫٣٠٢  ٨٧٥٫٣٠٢  -  -  -  -  -  أرباح الفترةصافي 
  )٥٢٫٩٦٩(  )٦٢٨(  )٥٢٫٣٤١(  -  )١٠٫٠٣٩(  )٤٢٫٣٠٢(  -  -  -  الشاملة األخرى للفترة  الخسائر

   ---------   ---------   ---------  ---------- -  ---------- -  ------ -----  ------ -----  ----- ------  --------- --  
  ٩٤٨٫٣٣١  ١٢٥٫٣٧٠  ٨٢٢٫٩٦١  ٨٧٥٫٣٠٢  )١٠٫٠٣٩(  )٤٢٫٣٠٢(  -  -  -  الشاملة للفترة / (الخسائر) إجمالي اإليرادات 

  -- -------   ---------   ---------  --------- -  ---------- -  -------- ---  ------- ----  ------- ----  -------- ---  
              ة:يالمعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملك

  )١٫٧٧٩٫٩٧٦(  )٤٫٤٥٠(  )١٫٧٧٥٫٥٢٦(  )١٫٧٧٥٫٥٢٦(  -  -  -  -  -  )٢٤توزيعات األرباح المدفوعة (إيضاح 
  )٩٨٣(  -  )٩٨٣(  )٩٨٣(  -  -  -  -  -  لزكاةا

  )٢٣٨٫٧٤٥(  -  )٢٣٨٫٧٤٥(  )٢٣٨٫٧٤٥(  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح الصكوك من الشق األول 
  )٣٥١(  )٧٢٦(  ٣٧٥  ٣٧٥  -  -  -  -  -  االستحواذ على حصص غير مسيطرة 

  -  -  -  )٢٥٫٠٠٠(  -  -  ٢٥٫٠٠٠  -  -  المحول إلى االحتياطي التنظيمي لمخاطر االئتمان 
  )٣٫٠٠٠(  -  )٣٫٠٠٠(  )٣٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  كافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة م
  --------------  --------------  -------------- -------------- -------------- ------ --------  ---------- ----  --------- -----  ---------- -----  

  ٢١٫٧١٨٫٨٠٤  ٢٫٤٤٤٫٨٩٤  ١٩٫٢٧٣٫٩١٠  ٣٫٣٩٦٫١٥٧ )٣٦٤٫٨٦٨( )٦٩٩٫٦٦٩( ٥٫٦٤٢٫٥٣٩  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠ ٣٫٩٥٣٫٧٥١ ٢٠١٦مارس٣١الرصيد في
  =============== =============================== ======== ======== ========= 

  

  

  .زة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموج ٢٨إلى  ٧تشكل 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.
  

 

 ٦

  النقدية المرحلي الموجز الموحد  بيان التدفقات
   ٢٠١٦ مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  (غير مدققة)                   
  ثة أشھر المنتھية فيفترة الثال     

  مارس ٣١                
    ٢٠١٥ ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة التشغيلية
  ٨٥٥٫٦٦٨  ١٫٠٠٥٫٠٨٥    أرباح الفترة قبل مصرفات ضريبة الدخل

        تسويات لـ:
  )٩٠٫٤٦٣(  )٩٥٫٩٨٤(    الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

  )٧٫٥٥١(  )١٠٫٠٤٥(    اد عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيعاإليرادات من استبع
  )١٢٫١١٧(  )١٥٫٢٨٨(    إيرادات توزيعات األرباح

  )١١٫٦٧٤(  -    األرباح من استبعاد استثمار في شركات زميلة ومنشآت خاضعة لسيطرة مشتركة
  )٣٫٩٦٨(  -    األرباح من استبعاد عقار استثماري 

  ٣٠٤  )٣٠(    استثمارات أخرى من استبعاد / الخسائر )األرباح(
  ٣١  ٣١    إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٤٢  ٧    من استبعاد ممتلكات ومعدات الخسائر
  ٨٫٤٠٣  ٩٫٠٢٥    استھالك عقارات استثمارية
  ٢٨٫٦١٤  ٣١٫٥٤٣    استھالك ممتلكات ومعدات

  ٦٫٠٠٩  ٦٫٣٥٧    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
  ١٣٥٫٧٥١  ١١٧٫٦٦٠    للفترة، صافي  انخفاض القيمةخسائر 

    -- ------------   -----------  
  ٩٠٩٫٠٤٩  ١٫٠٤٨٫٣٦١    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

        
  ١٫٦٠١٫٣٠١  ٦٥٠٫٧٨٩    ن ثالثة أشھرفي الودائع والمرابحات الدولية المستحقة خالل فترة تزيد ع النقص

  )٨٫٠٦٧٫٩٢٨(  )٦٫٠١٢٫٩٩٤(    الزيادة في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
  )٥٤٢٫١٥٢(  )٣١٧٫٤٠٠(    الزيادة في الذمم المدينة والموجودات األخرى

  ١١٫٨٠١٫١٨٩  ١٢٫٥١١٫٥١٧    الزيادة في ودائع العمالء
  ١٫٣٨٦٫٥٧٥  ١٫٣٠٠٫٢٢٣    والمؤسسات المالية األخرى في المستحق إلى البنوك الزيادة
  )١٧٨٫٨١٢(  ٣٨١٫٥٠٤    في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى )النقص( / الزيادة

     --------------  ------- ------  
  ٦٫٩٠٩٫٢٢٢  ٩٫٥٦٢٫٠٠٠    النقد الناتج من العمليات

  )٢٫٦٢٤(  )٥٨(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  )٣٫٩٥٠(  )٤٫٩٣٧(    رائب مدفوعةض

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

  ٦٫٩٠٢٫٦٤٨  ٩٫٥٥٧٫٠٠٥    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

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

        األنشطة االستثمارية

  )١٫٤٢١٫٤٢٩(  )١٫٠٧٠٫١٨٢(    صافي الحركة في االستثمارات في صكوك إسالمية يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة 

  )٤٫٣٧٨(  )١٢٫٩٣٦(    شراء عقارات استثمارية 

  ١١٫٨٠٠  ٧٤٥    عقارات استثماريةالمتحصالت من بيع 

  )٣٧٫٦٤٤(  )٢٧٫٧١٨(    شراء ممتلكات ومعدات

  ٤٨٫٥٤٨  ١١٫٤٠٥    لبيع والتطوير لالمتحصالت من استبعاد عقارات محتفظ بھا 

  ١٦٫٥٢٣  )٧٫١٢٧(    سھا بالقيمة العادلة صافي الحركة في استثمارات أخرى يتم قيا

  ١٢٫١١٧  ١٥٫٢٨٨    توزيعات األرباح المستلمة

  )٤٫٥٨٠(  -    لبيعوالتطوير لإضافات إلى عقارات محتفظ بھا 

  ٣٫٤٠٩  ٢٣٫٤٦٠    صافي الحركة في االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 
    -- ------ ------ --  ------------ ---  

  )١٫٣٧٥٫٦٣٤(  )١٫٠٦٧٫٠٦٥(    األنشطة االستثمارية المستخدم فيصافي النقد 
    - ----- -------- --  --------- ---- --  

        األنشطة التمويلية

  )١٫٥٨٤٫٨٦٣(  )١٫٧٧٩٫٩٧٦(    توزيعات األرباح المدفوعة

  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  -     الفترة صكوك من الشق األول مصدرة خالل 

  )١١٤٫٧٨١(  )٢٣٨٫٧٤٥(    توزيع أرباح صكوك من الشق األول 

  )١٤٫١٠٤(  -    إصدار صكوك من الشق األول، صافي  

  -  ١٫٨٣٦٫٥٠٠    صافي الحركة في الصكوك المصدرة 
     ------------ --   --------------  

  ١٫٩٥٩٫٢٥٢  )١٨٢٫٢٢١(    الناتج من األنشطة التمويلية  (المستخدم في) / صافي النقد
    ----- ---------   --------------  

  ٧٫٤٨٦٫٢٦٦  ٨٫٣٠٧٫٧١٩    ي الزيادة في النقد وما يعادلهصاف

  ١٢٫٦٦٤٫٥٥٣  ١٦٫٢٩٣٫٣٦٢    النقد وما يعادله في بداية الفترة

  )٤٫٤١٧(  )١٣٫٣٠٤(    تأثير تغيرات سعر الصرف على رصيد النقد المحتفظ به بعمالت أجنبية

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

  ٢٠٫١٤٦٫٤٠٢  ٢٤٫٥٨٧٫٧٧٧    )١٩رة (إيضاح النقد وما يعادله في نھاية الفت

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

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٨إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ٧

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
   ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في لفترة الثالثة 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 الخدمات تقديم بغرض ١٩٧٥ مارس ١٢ الموافق ھجري، ١٣٩٥  الحقا
  (وتعديالته).  ١٩٨٤لسنة  ٨انون الشركات التجارية رقم ق بموجبكشركة مساھمة عامة  تسجيله

  
ً  (يشـار إليھم ١-٢٦في اإليضاح المبينة  التابعة البنك وشركاتهأنشـطة  المرفقة موجزة المـوحدةالالمرحلية المالية  المعلومات ھذه تتضمن  معا

  ").المجموعة"بـ
  

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

ستثمارية وتقوم بتنفيذ عملياتھا من خالل تقوم المجموعة بصورة رئيسية بتقديم الخدمات المصرفية للشركات واألفراد والخدمات المصرفية اال
المعلومات المالية حول ھذه  ١-٢٦فروعھا المحلية وشركاتھا التابعة الخارجية. يتم بيان األنشطة الرئيسية لشركات المجموعة في اإليضاح 

 .المرحلية الموجزة المـوحدة
  
  المتحدة. العربية اتاإلمار ، دبي،١٠٨٠ص.ب  ھو للبنك الرئيسي العنوان المسجل للمكتب إن

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

  
 معايير عند إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. لم يكن لتطبيق لية المعدلة التاليةتم تطبيق معايير التقارير المالية الدو

عامالت أو إال أنھا قد تؤثر على احتساب الم السابقة الفترات وأللفترة الحالية  المعلنةعلى المبالغ  ماديأي تأثير المعدلة  التقارير المالية الدولية
  : قبليةالترتيبات المست

  
  ٢٨من معايير التقارير المالية الدولية "البيانات المالية الموحدة" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٠التعديالت على المعيار رقم 

تعديالت تتعلق ببيع أو المساھمة في الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو  –"االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة" 
 الفه المشترك.ائت

  من معايير التقارير المالية الدولية: الموجودات غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات المتوقفة  ٥التعديالت على المعيار رقم– 
  تعديالت تتعلق بالتغيرات في طريقة االستبعاد.

  تعديالت تتعلق بـ"االرتباط المستمر"  -المالية: اإلفصاحات  من معايير التقارير المالية الدولية: األدوات ٧التعديالت على المعيار رقم
 للوفاء بالعقود.

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

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

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
 



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ٨

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
   ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

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

  
  : بعد تطبيقھاولم يتم  صدرتالتي لمعايير الجديدة والمعدلة التالية ابتطبيق  بشكل مسبق المجموعة قمتلم 
  
  

  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
 السنوية تسري على الفترات   

  التي تبدأ في أو بعد 
      

المتعلق باالعتراف بالموجودات  ضرائب الدخل ١٢رقم تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
  الضريبية المؤجلة للخسائر الغير محققة.

    
   ٢٠١٧يناير  ١

      
تمكن مستخدمي  لتقديم إفصاحات بيان التدفقات النقدية ٧تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  .من تقييم التغيرات في االلتزامات الناتجة عن األنشطة التمويليةالبيانات المالية 
    

   ٢٠١٧يناير  ١
      

 األدوات الماليةمن معايير التقارير المالية الدولية  ٩المعيار رقم النسخة النھائية من تم إصدار 
التي  ٢٠١٤في يوليو  ))٢٠١٤( األدوات المالية من معايير التقارير المالية الدولية ٩المعيار رقم (

والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط العامة وإيقاف  بالتصنيف المتعلقة متطلباتالتتضمن 
االعتراف. تعدل ھذه النسخة متطلبات تصنيف وقياس الموجودات المالية وتقدم نموذج جديد لخسائر 

  انخفاض القيمة المتوقعة. 
   

يق فئة قياس جديدة للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ألدوات الدين سوف يتم تطب
المحتفظ بھا ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق الھدف منه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

  وبيع الموجودات المالية. 
  

ئتمان المتوقعة ألدوات الدين سوف يتم تطبيق نموذج جديد لالنخفاض في القيمة يستند إلى خسائر اال
وذمم اإليجار  التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  المدينة وموجودات العقود وبعض التزامات القروض المكتتبة وعقود الضمانات المالية. 

   ٢٠١٨ يناير ١  

      
من معايير  ١٦المعيار رقم : يحدد عقود اإليجار ير المالية الدوليةمن معايير التقار ١٦المعيار رقم 

ً لمعايير التقارير المالية الدولية  المعدة للبيانات المالية الجھةة كيف تقوم التقارير المالية الدولي وفقا
باالعتراف بعقود اإليجار وقياسھا وعرضھا واإلفصاح عنھا. يقدم ھذا المعيار نموذج واحد الحتساب 

يتطلب من المستأجرين االعتراف بالموجودات والمطلوبات الخاصة بجميع عقود عقود اإليجار 
. يواصل منخفضة ذو الصلةشھراً أو أقل أو أن تكون قيمة األصل  ١٢اإليجار ما لم تكن فترة اإليجار 

من  ١٦قم المؤجرون تصنيف عقود اإليجار على أنھا تشغيلية أو تمويلية، باستخدام منھجية المعيار ر
معايير التقارير المالية الدولية بشأن محاسبة المؤجر والتي لم تتغير بصورة جوھرية عن المنھجية 

  .١٧السابقة الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولية رقم 

   ٢٠١٩ يناير ١  

      
والمعيار  البيانات المالية الموحدة ةمن معايير التقارير المالية الدولي ١٠رقم  المعيارتعديالت على 

بمعالجة تتعلق  )٢٠١١استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة ( ٢٨المحاسبي الدولي رقم 
  . شركته الزميلة أو ائتالفه المشتركإلى مستثمر  منأو المساھمة في الموجودات  البيع عمليات

تم تأجيل تاريخ السريان ألجل   
  غير مسمى

  
لمالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في تاريخ إصدار ھذه ذه المعايير الجديدة والمعدلة على المعلومات اال تزال اإلدارة بصدد تقييم تأثير ھ

  لمالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلومات ا
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ٩

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
   ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  ساس اإلعداد أ  .٣
  
  بيان التوافق  ١-٣

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

دار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية تم إص .دولة اإلمارات العربية المتحدةوالمتطلبات ذات الصلة لقوانين  ة الدوليةيمعايير المحاسبال
يوليو  ١وتم تفعيله في  ٢٠١٥أبريل  ١") في ٢٠١٥("قانون الشركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة  ٢٠١٥) لسنة ٢المتحدة رقم (

يونيو  ٣٠في موعد أقصاه  ٢٠١٥متحدة لسنة . يتعين على الشركات االلتزام بقانون الشركات التجارية الجديد لدولة اإلمارات العربية ال٢٠١٥
ً لألحكام االنتقالية المنصوص عليھا في ھذا القانون. ٢٠١٦ ً بتطبيق كافة التغيرات التي يتطلبھا قانون الشركات بدولة  وفقا يقوم البنك حاليا

   . ٢٠١٥اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
  

التي يتم إعدادھا وفقاً  الكاملة الموحدة للبيانات المالية الالزمةكافة المعلومات  ة الموحدةالمرحلية الموجزالمالية  المعلوماتھذه ال تتضمن 
ً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة لمعايير التقارير المالية الدولية  ٣١للسنة المنتھية في  للمجموعة المدققة ويجب أن تتم قراءتھا جنبا

 للمجموعة احات تفسيرية مختارة إليضاح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغيرات في المركز المالي. إال أنه يتم إدراج إيض٢٠١٥ديسمبر 
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١ للسنة المنتھية فيو في السنوية كما المدققة المالية الموحدة امنذ تاريخ إصدار آخر بياناتھ ئھاوأدا

  
  األحكام والتقديرات   ٢-٣
  

الية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق إن إعداد ھذه المعلومات الم
ك السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تل

  التقديرات. 
  

المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية عند إعداد ھذه 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  المدققة ھي ذاتھا المطبقة على البيانات المالية الموحدة لتقدير حاالت عدم التأكدوالمصادر الرئيسية  للمجموعة
  ھية في ذلك التاريخ.وللسنة المنت

  
  السياسات المحاسبية الھامة  .٤
  

في البيانات  التي تم اإلفصاح عنھاالمالية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك السياسات  المعلوماتإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد   
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١وللسنة المنتھية في كما في  المدققة الموحدةالمالية 

  
  :لموحدةيلي ملخص للسياسات المحاسبية الھامة المطبقة عند إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة افيما   

  
  إدارة المخاطر المالية  ١-٤

  
عنھا في البيانات المالية  التي تم اإلفصاحالسياسات األغراض وإلدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك  المجموعةإن أغراض وسياسات 

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  المدققة دةالموح
  

  االستثمارات في صكوك إسالمية   ٢-٤
  

  الشرطين التاليين: كال تحققيتم قياس االستثمارات في صكوك إسالمية بالتكلفة المطفأة في حال 
  
    و ؛التعاقديةالتدفقات النقدية  تحصيلموجودات من أجل أعمال يھدف إلى االحتفاظ بالضمن نموذج  محتفظ بھا تكون الموجودات أن 
      األصليعلى المبلغ  أرباحلمبلغ األصلي ولفقط دفعات  تعدنقدية تدفقات  ،في تواريخ محددة الخاصة باألداة، التعاقدية البنودعن  ينتج أن 

  . قيد السداد
  

ً ھ نطبق عليھاتيتم قياس االستثمارات في الصكوك اإلسالمية التي  ً  ذه المعايير مبدئيا ويتم قياسھا إليھا تكاليف المعامالت.  بالقيمة العادلة مضافا
 ً ً  على أساسبالتكلفة المطفأة  الحقا  اإليراداتألرباح على أساس العائد الفعلي في االعتراف با معأي انخفاض في القيمة،  العائد الفعلي ناقصا

  الموجز الموحد. رباح أو الخسائر المرحلياألمن االستثمارات في الصكوك اإلسالمية في بيان 
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٠

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
   ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  (تابع)  السياسات المحاسبية الھامة  .٤
  
  استثمارات أخرى   ٣-٤
  
  الل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خ التي يتم قياسھا االستثمارات  ١-٣-٤

  
 بتصنيف المجموعة تقميتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ما لم 

  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عند االعتراف المبدئي. الغير محتفظ به لغرض المتاجرة ستثماراال
  

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

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

من قيـاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو  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.

  رباح أو الخسائر. األ
  

  . خالل األرباح أو الخسـائرالمجموعة أي موجودات مالية (بخالف أدوات حقوق الملكية) بالقيمة العادلة من  تصنفلم 
   

 يث اليير نموذج األعمال بحيعاد تصنيف الموجودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عندما يتم تغ
الملكية) المحددة بالقيمة  حقوق سـمح بإعادة تصنيف الموجودات المالية (بخالف أدواتالتكلفة المطفـأة. ال يُ ب ينطبق عليھا معايير القياسيعد 

 العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عند االعتـراف المبدئي.
   

باح أو الخسائر بالقيمة العادلة في نھاية كل فترة تقرير، مع االعتراف بأية أرباح أو يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األر
 إعادة القياس في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد. تنشأ منخسائر 

 
ل األرباح أو الخسائر في بيان يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خال

ً للمعيار المحاسبي الدولي  األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد عندما يثبت حق المجموعة في الحصول على توزيعات األرباح وفقا
  ويتم إدراجھا في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد.  اإليرادات ١٨رقم 

  
  اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل ية الموجودات المال  ٢-٣-٤
  

في أدوات حقوق الملكية ف االستثمارات يصنت) حدة(على أساس كل أداة على  نھائي بشكل تختارأن  للمجموعةعند االعتراف المبدئي، يمكن 
إذا كان االستثمار اإليرادات الشاملة األخرى دلة من خالل التصنيف بالقيمة العا يجوز. وال األخرى ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل 

   الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة. حقوقفي 
  

  لغرض المتاجرة إذا: محتفظ به أنه المالي األصلعتبر ي
  
 أو في المستقبل القريب،  البيعغرض أساساً ل تم شراؤه  
 في  أرباح على وله طابع فعلي حديث للحصول المجموعةديرھا تجزء من محفظة أدوات مالية محددة عند االعتراف المبدئي  كان

  أو  ،قصيرة فترات
 أو كضمان مالي. إسالمية غير مصنفة وفّعالة كأداة تحوط إسالمية مشتقة اةكان أد  
  

ً بالقيمةاإليرادات الشاملة األخرى الملكية بالقيمة العادلة من خالل  حقوق يتم قياس االستثمارات في أدوات ً العادلة مضاف مبدئيا إليھا تكاليف  ا
ً بالقيمة العادلة  اإليرادات الشاملة  ضمنفي القيمة العادلة  اتعن التغير الناتجةاالعتراف باألرباح والخسائر  معالمعاملة. ويتم قياسھا الحقا

  الستثمارات. األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى األرباح أو الخسائر عند استبعاد الن تتم إعادة تصنيف . األخرى
  

 عندمابيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد الملكية في حقوق ھذه االستثمارات في أدوات  منتوزيعات األرباح ب يتم االعتراف
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  المجموعةيثبت حق  ات تمثل ما لم تكن ھذه التوزيع ،اإليرادات ١٨في الحصول على توزيعات األرباح وفقا

   لجزء من تكلفة االستثمار. تحصيلبشكل واضح 



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١١

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   .٤

  
  العقارات االستثمارية     ٤-٤

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

ً  التكلفةب العقارات االستثمارية قياس . يتماإلنشاء لھذه األغراض)  يتم احتساب. ، إن وجدتانخفاض القيمة وخسائرالمتراكم  االستھالك ناقصا
  سنة. ٢٥ مدى على الثابت القسط أساس على يلالستثمار في المبان االستھالك

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

لعقار (المحتسبة على أنھا الفرق بين أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف با يتم إدراج أي .االستبعاد من مستقبلية منافع اقتصادية
في الفترة التي يتم فيھا إيقاف بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد  فيصافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) 

  االعتراف. 
  

 المالك من قبل إشغال العقار من خالل انتھاء عليه ستدليُ  االستخدام في رتغي ھناك يكون عندما فقط العقارات االستثماريةإلى  التحويالتتتم 
  أو االنتھاء من أعمال اإلنشاء أو التطوير.  آخر لطرف تشغيلي إيجارعقد  بدء أو
  

 أو كالمال من قبل العقار إشغالمن خالل  عليه ستدليُ  االستخدام ر فيھناك تغي يكون عندما فقط العقارات االستثمارية من التحويالت تتم بينما
  البيع. بغرض التطوير بدء

  
  مشتركة  االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات   ٥-٤

  
رات تتمثل الشركة الزميلة في المنشأة التي يكون للمجموعة تأثير ھام عليھا. يتمثل التأثير الھام في القدرة على المشاركة في اتخاذ القرا

 مستثمر بھا ولكن ھذا التأثير ال يعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. المتعلقة بالسياسة المالية والتشغيلية للشركة ال
  

يتمثل االئتالف المشترك في ترتيب مشتركة يمنح األطراف التي تسيطر بصورة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي موجودات الترتيب 
ً لما تم االتفاق عليه بصورة تعاقدية، ويحدث ذلك عندما المشترك. تتمثل السيطرة المشتركة في االشتراك في السيطرة على ا لترتيب وفقا

  تتطلب القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية من قبل األطراف المشتركة في السيطرة.
  

وعة من صافي القيمة عند االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك، فإن أي زيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجم
العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والمطلوبات المحتملة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة المعترف بھا في تاريخ 

صافي القيمة  االستحواذ، يتم االعتراف بھا كشھرة تجارية ويتم إدراجھا في القيمة الدفترية لالستثمار. إن أي زيادة في حصة المجموعة من
شرة في بيان العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والمطلوبات المحتملة عن تكلفة االستحواذ، بعد إعادة التقييم، فيتم االعتراف بھا مبا

  الموحد في الفترة التي تم فيھا االستحواذ على االستثمار.المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر 
  

الموحدة  المرحلية الموجزة المالية المعلوماتوموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة ضمن ھذه يتم إدراج نتائج 
ً باالستثمارات في الشركات الزميلة  ً لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف مبدئيا ً لحقوق الملكية. وفقا باستخدام طريقة االحتساب وفقا

الموحد بالتكلفة ويتم تعديلھا فيما بعد لالعتراف بحصة المجموعة من األرباح  المرحلي الموجز يان المركز الماليواالئتالفات المشتركة في ب
  أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة. 

  
صتھا في ھذه الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة عندما تزيد حصة المجموعة من خسائر الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة عن ح

(التي تتضمن أي حصص طويلة األجل، والتي في جوھرھا، تشكل جزءاً من صافي استثمار المجموعة في الشركات الزميلة واالئتالفات 
ضافية فقط إلى مدى تكبد المجموعة المشتركة)، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتھا في الخسـائر الالحقة. يتم االعتراف بالخسـائر اإل

  التـزامات قانونية أو ضمنية أو قيامھا بسداد دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة واالئتالف المشتركة.
  

يتعلق  يتم تطبيق متطلبات معايير التقارير المالية الدولية لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة فيما
باستثمار المجموعة في الشركة الزميلة واالئتالف المشتركة. وعند الضـرورة، يتم عرض كامل القيمة الدفتـرية لالستثمار (بما في ذلك 

 ً تكاليـف  الشـھرة) الختـبار انخفاض القيمة كأصـل منفرد من خالل مـقارنة قيمته القابلة لالسترداد (القيمة المستـخدمة والقيمة العادلة ناقصا
اف بأي البيع، أيھما أعلى) مع قيمته الدفتـرية، وتشكل خسائر انخـفاض القيمة المعترف بھا جزءاً من القيمة الدفتـرية لالستثمار. يتم االعتر

  عكس لخسائر انخفاض القيمة إلى المدى الذي تزيـد فيه الحقاً قيمة االستثمار القابلة لالسترداد.
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٢

  مالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات ال
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   .٤
  
    (تابع)  مشتركةاالستثمارات في شركات زميلة وائتالفات   ٥-٤

  
الستثمار يمثل شركة زميلة أو ائتالف مشترك. عندما تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي لم يعد فيه ا

عن أصل مالي، تقوم المجموعة تحتفظ المجموعة بحصتھا في أي شركة زميلة أو ائتالف مشترك سابق وكانت تلك الحصة المحتفظ بھا عبارة 
ف المبدئي. بقياس الحصة المحتـفظ بھا بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ، على أن تعتبر القيمة العادلة ھي القيمة العادلة لتلك الحصة عند االعترا

حقوق الملكية والقيمة العادلة ألي حصة إن الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو االئتالف المشترك في تاريخ إيقاف استخدام طريقة 
محتفـظ بھا ويتم إدراج أية متحصالت ناتجة عن استبعاد جزء من الحصص في الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك عند تحديد األرباح أو 

   الخسائر من استبعاد الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك.
  

ملكية عندما يصبح االستثمار في شركة زميلة استثماراً في ائتالف مشترك أو عندما يصبح في استخدام طريقة حقوق ال تستمر المجموعة
   ال يتم إعادة قياس القيمة العادلة بناًء على التغيرات في حصص الملكية. االستثمار في ائتالف مشترك استثماراً في شركة زميلة. 

  
 لتأثيرھا الھام على تلك الشركات فقدان المجموعة كة وينتج عن ذلك االستبعادواالئتالفات المشترعند استبـعاد أي من الشركات الزميلة 

 عندقيمته العادلة خ، ويتم اعتبار القيمة العادلة أنھا بالقيمة العادلة في ذلك التـاري محتفظ به يتم قياس أي استثمار، واالئتالفات المشتركةالزميلة 
 واالئتالفات المشتركة المنسوبة إلى الحصةلشركات الزميلة لرق بين القيمة الدفترية السـابقة الف يتم إدراجكأصل مالي. به االعتـراف المبـدئي 
 عالوة على. واالئتالفات المشتركةالزميلة  الناتجة من استبعاد تلك الشركاتالعادلة في تحديـد األرباح أو الخسـائر  اقيمتھ المحتفظ بھا وبين

ً في اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بھذه الشركات الزميلة واالئتالفات  باحتساب كافة المجموعة تقومذلك،  المبالغ المعترف بھا سابقا
 وأالموجودات  قامت مباشرة باستبعادقد الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة على نفس األسـاس المطلوب إذا ما كانت المشتركة 

اإليرادات الشاملة األخرى من قبل ھذه بھا سابقاً في  تم االعتراف ة أرباح أو خسائرإعـادة تصنيف أي تإذا تموعليه، المطلوبات ذات الصـلة. 
بإعادة  المجموعة تقومإلى األرباح أو الخسـائر عند استبـعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة،  الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة
الھام على تلك فقد التأثير ر (كـتـعديل بناًء على إعادة تصنيف) عندما تالملكية إلى األرباح أو الخسـائ تصنيف األرباح أو الخسـائر من حقوق
  .الشـركات الزميـلة واالئتالفات المشتركة

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

  مدققة   غير مدققة   إيضاح  
  مارس  ٣١    

٢٠١٦  
  رـديسمب ٣١

٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٫١٨٦٫٦٦٥  ٢٫٤٥٠٫٨١٤    النقد في الصندوق 
        األرصدة لدى بنوك مركزية: 

  ١٫٩٠٥٫٤٣١  ١٫١٤٠٫٩٧٦    حسابات جارية    
  ٧٫١١٦٫٥٢٧  ٦٫٧٣٣٫٦٧٦  ٣-٥  االحتياطي لدى البنوك المركزيةمتطلبات    
  ٢٫٢٠٦٫٢٥١  ٩٫٨٠٧٫٣٧٤    دة المركزيمرابحات دولية لدى مصرف اإلمارات العربية المتح   
    -------------- -  --- -----------  

  ١٣٫٤١٤٫٨٧٤  ٢٠٫١٣٢٫٨٤٠    اإلجمالي 
    ========  ========  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٣

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
   (تابع)  بنوك المركزيةقد واألرصدة لدى الالن  .٥
  
  حسب الموقع الجغرافي التحليل   ٢-٥

  مدققة   غير مدققة   
  مارس  ٣١  

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٢٫٩٧٦٫١٥٤  ١٩٫٧٣١٫٩٨٨  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ٤٣٨٫٧٢٠  ٤٠٠٫٨٥٢  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  ---------- -----  ------- -------  
  ١٣٫٤١٤٫٨٧٤  ٢٠٫١٣٢٫٨٤٠  اإلجمالي 

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

    
بالعمالت المحلية لتلك  اإلسالمية باكستانجمھورية لدى البنوك المركزية لدولة اإلمارات العربية المتحدة و باالحتياطي اإللزامييتم االحتفاظ 

ال يمكن سحبھا بدون موافقة البنوك و، للمجموعةوبالدوالر األمريكي. إن ھذه االحتياطيات غير متاحة لالستخدام في األنشطة اليومية الدول 
  كل شھر بما يتوافق مع التوجيھات الصادرة عن البنوك المركزية ذات الصـلة. المطلوبالمركزيـة ذات الصلة. يتغير مستوى االحتياطي 

  
  ن البنوك والمؤسسات المالية   المستحق م  .٦
  
  الفئة حسب التحليل   ١-٦

  مدققة   غير مدققة     
  مارس  ٣١    

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٤٫٢١٦٫٦٧٠  ١٫٦٥١٫٢١٠    حسابات جارية 
  ٨٦٨٫٠٧٠  ١٫٠٥٩٫٤٤٤    ودائع وكالة 

  -  ٣٫٢٩٩٫٧٤٦    قصيرة األجل  – مرابحات دولية
    -------- ------   -------------  

  ٥٫٠٨٤٫٧٤٠  ٦٫٠١٠٫٤٠٠    اإلجمالي 
    ========  =======  

  
  حسب الموقع الجغرافيالتحليل   ٢-٦
   

  مدققة   غير مدققة   
  مارس  ٣١  

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٨٨٦٫١٠٥  ٤٫٧٣١٫٥٨٩  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ٤٫١٩٨٫٦٣٥  ١٫٢٧٨٫٨١١  ات العربية المتحدة خارج دولة اإلمار

   --------------   -------------  
  ٥٫٠٨٤٫٧٤٠  ٦٫٠١٠٫٤٠٠  اإلجمالي 

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٤

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  ، صافي ةاإلسالمي ماريةية واالستثالتمويلالموجودات   .٧
  
  حسب الفئةالتحليل   ١-٧

  مدققة   غير مدققة   إيضاح  
  مارس  ٣١    

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم    

        الموجودات التمويلية اإلسالمية 
  ١٠٫٢٥١٫١٠٠  ١٠٫٤٠٩٫٤٢٨    مرابحات سيارات

  ٤٫٧٢٨٫٩٠٩  ٤٫٥١٠٫٥٦٢    مرابحات سلع
  ٢٫١٨٥٫١٩٦  ٢٫٠٤٥٫٠٨٦    مرابحات عقارية
  ١٣٫٧٩٠٫٤٣١  ١٦٫٦٣٧٫٤٧٦    طويلة األجل  –مرابحات دولية 

     ---------------   ---------------  
  ٣٤٫٥١٣٫٥٨٢  ٣٩٫٠٣٧٫٢٩٦    إجمالي المرابحات

        
  ٢٦٫٢٦٥٫٨٣٣  ٢٨٫٨٣٩٫٢٩٠    إجارات

  ١٢٫٥٥٧٫٥٣٧  ١٢٫٥٧٥٫٣٨١    إجارة تمويل منزل  
  ١٢٫٨١١٫٢٨٨  ١٣٫٧١٥٫١٧٩    شخصي تمويل 

  ٣٫١١٤٫٣٠٣  ٢٫٧٤٠٫٠٦٢    استصناع
  ٧٧٢٫٠٧٤  ٧٩٤٫٩٥٠    بطاقات ائتمان إسالمية 

     ---------------   ----------------  
    ٨٦٫٤٧٦٫٦٧١  ٩٢٫٢٦٧٫٤١٤  

  )٢٫٦١٠٫٩٩٥(  )٣٫٠٥٩٫٢٢٤(    ناقصاً: اإليرادات المؤجلة 
  )٣٠٠٫٧٢٠(  )٢٥٢٫٩٦٤(    ناقصاً: عقود االستصناع المتعلقة بمقاولين واستشاريين

     ---------------   ---------------  
  ٨٣٫٥٦٤٫٩٥٦  ٨٨٫٩٥٥٫٢٢٦    إجمالي الموجودات التمويلية اإلسالمية

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

  ٥٫٨٨٥٫٥٩١  ٥٫٩٠٨٫٢٩٧    مشاركات
  ١٠٫٦٣٧٫٦٨٢  ١٠٫٩٨١٫٦٤٦    ات مضارب
  ٢٫١٧٩٫٤٦٧  ٢٫١٩٦٫٤٤٧    وكاالت

    ------ ---------   ---------------  
  ١٨٫٧٠٢٫٧٤٠  ١٩٫٠٨٦٫٣٩٠    إجمالي الموجودات االستثمارية اإلسالمية

    -----------------  --- -------------  
  ١٠٢٫٢٦٧٫٦٩٦  ١٠٨٫٠٤١٫٦١٦    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

        
  )٥٫٠٤٨٫٠٩٧(  )٥٫١٢٢٫٢٨٣(  ٣-٧  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة

     ----------------   ----------------  
  ٩٧٫٢١٩٫٥٩٩  ١٠٢٫٩١٩٫٣٣٣    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي 

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

  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٥

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١نتھية في لفترة الثالثة أشھر الم

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

  مدققة   غير مدققة   إيضاح  
  مارس  ٣١    

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٩٤٫٩٧٢٫٨٥٣  ٩٩٫٤٤٠٫٧٠٦    داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ٧٫٢٩٤٫٨٤٣  ٨٫٦٠٠٫٩١٠    خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

    -----------------   --------------  
  ١٠٢٫٢٦٧٫٦٩٦  ١٠٨٫٠٤١٫٦١٦    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  )٥٫٠٤٨٫٠٩٧(  )٥٫١٢٢٫٢٨٣(  ٣-٧  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة
     ----------------  ---- -----------  

  ٩٧٫٢١٩٫٥٩٩  ١٠٢٫٩١٩٫٣٣٣    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي 
    =========  ========  

  

  انخفاض القيمة مخصص  ٣-٧
  مدققة   غير مدققة     
  مارس  ٣١    

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٥٫١٤٧٫٠٤٤  ٥٫٠٤٨٫٠٩٧    الرصيد في بداية الفترة / السنة 
  ١٫٥٢٠٫٤٨٨  ٥٨٤٫١٦٤    السنة  خالل الفترة /المحمل 

  )١٫٠٣٦٫٤٢١(  )٣١٢٫٧٧٥(     المحرر إلى األرباح أو الخسائر
  )٣٨٠٫٢٨٣(  )١٨٥٫١٢٧(    مخصصات تم شطبھا 

  )٢٠٢٫٧٣١(  )١٢٫٠٧٦(    أخرى 
     --------------   -------------  

  ٥٫٠٤٨٫٠٩٧  ٥٫١٢٢٫٢٨٣    الرصيد في نھاية الفترة / السنة 
    ========  ========  

  
    يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة  إسالميةاالستثمارات في صكوك   .٨
  

  حسب الموقع الجغرافي التحليل   ١-٨
  مدققة   غير مدققة   
  مارس  ٣١  

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٣٫٤٢٤٫١٩١  ١٣٫٧٩٥٫٠٦٤  داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٨١٤٫٤٥٣  ٨٢١٫٤١٥  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

  ٥٫٨٢٧٫٠٠٧  ٦٫٥٢٠٫١٠٥  باقي دول العالم 
  - --------------  ------- --------  

  ٢٠٫٠٦٥٫٦٥١  ٢١٫١٣٦٫٥٨٤  اإلجمالي 
  ========  ========  

  

  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٦

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية في لفترة الثال

  
     يتم قياسھا بالقيمة العادلة  استثمارات أخرى  .٩
  
      حسب الفئة والموقع الجغرافي التحليل   ١-٩

    
  داخل اإلمارات   

  العربية المتحدة 
دول مجلس التعاون 

  الخليجي األخرى 
  

  باقي دول العالم
  

  اإلجمالي 
 ف درھم أل ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  
          (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١

          
  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل

  األرباح أو الخسائر   
        

  ٦٫٨٠٨  -  ٢٫٩٠٨  ٣٫٩٠٠  أدوات حقوق ملكية مدرجة 
  ---------  ---------  ----------  ----------  

  استثمارات يتم قياسھا بالقيمة العادلة
  الشاملة األخرى من خالل اإليرادات 

        

  ٨٣٠٫٨٧٥  ٢٫٤٨٧  ١٢٢٫٧٥٧  ٧٠٥٫٦٣١  أدوات حقوق ملكية مدرجة 
  صناديق استثمارية وأدوات حقوق ملكية 

  غير مدرجة   
  

٦٠١٫٧٣٨  
  

٧١٫٦٣٣  
  

٢٨٥٫٢٤٨  
  

٩٥٨٫٦١٩  
   -------------   -----------  ----------- -- ------------ 
  ١٫٧٨٩٫٤٩٤  ٢٨٧٫٧٣٥  ١٩٤٫٣٩٠  ١٫٣٠٧٫٣٦٩  
  - -------------   -----------  ------------ --- ---------- 

  ١٫٧٩٦٫٣٠٢  ٢٨٧٫٧٣٥  ١٩٧٫٢٩٨  ١٫٣١١٫٢٦٩  اإلجمالي 
  =======  ======  =======   =======  

  
          (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

          
  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل

  األرباح أو الخسائر   
        

  -  -  -  -  لكية مدرجة أدوات حقوق م
  ---------  ---------  ----------  ----------  

  استثمارات يتم قياسھا بالقيمة العادلة
  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

        

  ٨٦٧٫٥١٢  ٢٫٦٣٥  ١٢٣٫٥٦٥  ٧٤١٫٣١٢  أدوات حقوق ملكية مدرجة 
          صناديق استثماريةوأدوات حقوق ملكية 

  ٩٦٣٫٤٧٤  ٢٨٧٫٥٩٧  ٧٥٫٥٤٩  ٦٠٠٫٣٢٨  غير مدرجة   
   -------------   -----------  -----------  ------------- 
  ١٫٨٣٠٫٩٨٦  ٢٩٠٫٢٣٢  ١٩٩٫١١٤  ١٫٣٤١٫٦٤٠  
   -------------   -----------  -----------  ------------- 

  ١٫٨٣٠٫٩٨٦  ٢٩٠٫٢٣٢  ١٩٩٫١١٤  ١٫٣٤١٫٦٤٠  اإلجمالي 
  =======  ======  ======   ========  

  
  في شركات زميلة وائتالفات مشتركة استثمارات   .١٠

  
على كافة  بعد الحصولبنك بنين سياريه مليار سھم من أسھم  ١٫٥٣، استحوذت المجموعة على ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في   

  . ٢٠١٦ ارسم ٣١كما في بنين سياريه من أسھم  ٪٣٩٫٥المجموعة  تمتلكالموافقات الالزمة من الجھات التنظيمية. 
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٧

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  العقارات االستثمارية    .١١

  
  الموقع الجغرافي الفئة والتحليل حسب   ١-١١

       
    

  عقارات أخرى 
  استثماريةعقارات 

  قيد اإلنشاء
  

  أراضي
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  
          (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١

          القيمة الدفترية: 
  ٢٫٥٢٦٫٣٦٠  ٧٢٤٫٩٦٥  ١٫٢٧٥٫٠٧٧  ٥٢٦٫٣١٩  داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ٢٤٠٫٨٢٧  ٥١٫٧١٣  -  ١٨٩٫١١٣  خارج اإلمارات العربية المتحدة 

   ------------  ----------- ---  --------- ---  --- -----------  
  ٢٫٧٦٧٫١٨٧  ٧٧٦٫٦٧٨  ١٫٢٧٥٫٠٧٧  ٧١٥٫٤٣٢  القيمة الدفترية إجمالي 

   ------------  ----------- --  --- ---------  ----- ---------  
          
          (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

          القيمة الدفترية: 
  ٢٫٥٠٥٫٢١٠  ٧٥٦٫٧٨٠  ١٫٢٦٧٫٠٢٣  ٤٨١٫٤٠٧  داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ٢٣٨٫٢٣٢  ٥١٫٧١٣  -  ١٨٦٫٥١٩  خارج اإلمارات العربية المتحدة 

  --- --------  ---------- ---   -----------  ----- --------  
  ٢٫٧٤٣٫٤٤٢  ٨٠٨٫٤٩٣  ١٫٢٦٧٫٠٢٣  ٦٦٧٫٩٢٦  القيمة الدفترية إجمالي 

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

  ودائع العمالء     .١٢
  
  حسب الفئة التحليل   ١-١٢

  مدققة   غير مدققة   إيضاح  
  مارس  ٣١    

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٧٫٦٢٣٫١٤٢  ٣٠٫٠٦٦٫٤١٣    حسابات جارية 
  ١٦٫٢٨٢٫٩١٥  ١٦٫٩٨١٫٢٠٨    حسابات توفير  
  ٦٥٫٣٠١٫٥٦٤  ٧٤٫٧٩٣٫٧٩٨    ودائع استثمارية 

  ٥٨٥٫٤٨١  ٤٩٣٫٠٤١    حسابات ھامشية   
  ٥٧٫٣٨٢  ٣٢٫٣٨٢  ٢-١٢  احتياطي مخاطر استثمارات المودعين 

  ١٣٠٫٩٤٨  ١٣١٫٥٨١    حصة المودعين من األرباح مستحقة الدفع 
    ------- ---------  ------------ ----  

  ١٠٩٫٩٨١٫٤٣٢  ١٢٢٫٤٩٨٫٤٢٣    اإلجمالي 
    =========  =========  

  
  احتياطي مخاطر استثمارات المودعين    ٢-١٢

  
 كاحتياطي. يتم دفع ھذا االحتياطي إلى يتم تخصيصهالمودعين في جزء من حصة المودعين من األرباح  اتثل احتياطي مخاطر استثماريتم

  . لدى المجموعة الفتوى والرقابة الشرعية ھيئةموافقة بالمودعين 
  

  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٨

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١ر المنتھية في لفترة الثالثة أشھ

  

   مصدرةصكوك   .١٣
  

   اإلصدارحسب التحليل   ١-١٣
  

  : المجموعةن المصدرة مفيما يلي تحليل أدوات الصكوك   
 مدققة غير مدققة      
    

  معدل الربح 
  

  تاريخ 
  مارس  ٣١

٢٠١٦  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٥  
 ألف درھم  ألف درھم  االستحقاق  السنوي المتوقع  
          

  ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ٢٠١٧مايو   ٪٤. ٧٥  درة من البنك صكوك مص
  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  ٢٠٢٠ يونيو  ٪٢. ٩٢  صكوك مصدرة من البنك 
  - ١٫٨٣٦٫٥٠٠  ٢٠٢١مارس   ٪٣. ٦٠  صكوك مصدرة من البنك 

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

  ٥٫٦٠١٫٩٢٥  ٧٫٤٣٨٫٤٢٥      اإلجمالي 
      ========  =======  

  

مليون دوالر أمريكي  ٥٠٠قام البنك خالل الفترة، من خالل برنامج ملتزم بأحكام الشريعة، بإصدار مجموعة ثالثة من شھادات األمانة بمبلغ 
مليون دوالر أمريكي.  ٢٫٥٠٠ج إصدار عام لصكوك بمبلغ مليار درھم إماراتي). ُيشكل ھذا اإلصدار جزء من برنام ١٫٨٣٦ .٥(ما يعادل 

  .  بورصة إيرلنداو سوق دبي المالييتم دفع توزيعات األرباح على أساس نصف سنوي. تم إدراج الصكوك المصدرة في 
  

        رأس المال   .١٤
 

ً سھماً ع ٣٫٩٥٣٫٧٥١٫١٠٧ إصدارب التصريح ، تم٢٠١٦مارس  ٣١كما في  سھماً  ٣٫٩٥٣٫٧٥١٫١٠٧: ٢٠١٥كل سھم (درھم ل ١بواقع  اديا
 ً   . دفع قيمتھا بالكاملتم درھم لكل سھم) و ١بواقع  عاديا

  

          الشق األولصكوك من   .١٥
  

   اإلصدارحسب التحليل   ١-١٥
  

  قيمة اإلصدار  تاريخ اإلصدار  منشأة ذات أغراض خاصة ("المصدر")
  بما يعادل ألف درھم 

  معدل الربح 
  المتوقع

  فترة 
  طالبة الم

          

  
  دي آي بي تير ون صكوك ليمتد

  
  ٢٠١٣مارس 

  
٣٫٦٧٣٫٠٠٠   

سنوياً يتم سداده  ٪٦. ٢٥
  بصورة نصف سنوية

   ٢٠١٩في أو بعد مارس 

          

  
  ) ليمتد٢دي آي بي تير ون صكوك (

  
  ٢٠١٥يناير 

  
٣٫٦٧٣٫٠٠٠   

سنوياً يتم سداده  ٪٦. ٧٥
  بصورة نصف سنوية

   ٢٠٢١في أو بعد يناير 

    ----------- ---      
    ٧٫٣٤٦٫٠٠٠      
    =======      

  

، أصـدر البنك، صكوك من الشق األول متوافقة مع أحكام الشريعة من خالل شركة ذات أغراض خاصة، دي آي بي تير ون ٢٠١٣خالل 
درھم)  ٣٫٦٧٣أمريكي (دوالر  ١٫٠٠٠مليون درھم) بقيمة اسمية قدرھا  ٣٫٦٧٣مليون دوالر أمريكي ( ١٫٠٠٠صكوك ليمتد، بلغت قيمتھا 

، أصدر البنك مجموعة ثانية من الصكوك من الشق األول المتوافقة مع أحكام الشريعة من خالل منشأة ذات أغراض ٢٠١٥للصك. في يناير 
 مليون درھم) بقيمة اسمية ٣٫٦٧٣مليون دوالر أمريكي ( ١٫٠٠٠) ليمتد، ("المصدر") بلغت قيمتھا ٢خاصة، دي آي بي تير ون صكوك (

  درھم) للصك.    ٣٫٦٧٣دوالر أمريكي ( ١٫٠٠٠قدرھا 
  

تتمثل الصكوك من الشق األول في سندات دائمة ليس لھا تـاريخ سداد محدد وتشكل التزامات ثانوية مباشرة وغير مضمونة (ذات أولويـة على 
لشق األول في بورصة إيرلندا، ويحق للبنك رأس المال فقط) للبنك مع مراعاة أحكام وشروط اتفاقية المضاربـة. تم إدراج الصكوك من ا

  المطالبة بھا بعد "تاريخ المطالبة األول" أو في أي تاريخ دفع أرباح بعد ذلك التاريخ ويخضع ذلك لشروط محددة إلعادة السداد.
  

ترك غير مقيد المضاربة مع البنك (المضارب) على أساس مشمن خالل  الشق األولمن الصكوك من  تيتم استثمار صافي المتحصال
  عن طريق وعاء المضاربة العـام. يتم تنفيذھاباألنشطة العامة للبنك التي 



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ١٩

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة   .١٦
  

  : ٢٠١٥ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦مارس  ٣١كما في  ات الطارئةفيما يلي تحليل االرتباطات وااللتزام  
  مدققة   غير مدققة   
  مارس  ٣١  

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  

      :االلتزامات الطارئة
  ٩٫٠٩٦٫٤٨٤  ٩٫٣٤٨٫٨٦٥  خطابات ضمان 

  ٢٫٨٦٦٫٩١٣  ٢٫٥٨٥٫٥١٦   ات مستندية اعتماد
  - --------------  -- ------------  

  ١١٫٩٦٣٫٣٩٧  ١١٫٩٣٤٫٣٨١  ي االلتزامات الطارئةإجمال
   --------------  - -------------  
      

      االرتباطات:
  ١٫١٣٣٫٥١٢  ١٫١٠٨٫٤٢٠  ارتباطات مصروفات رأسمالية

  ٢٤٫١٠٠٫٨٢٧  ٢٣٫٠٧٤٫٨٩٩  ارتباطات تسھيالت غير قابلة لإللغاء وغير مسحوبة
   ---------------   --------------- 

  ٢٥٫٢٣٤٫٣٣٩  ٢٤٫١٨٣٫٣١٩  رتباطات إجمالي اال
   ---------------   --------------- 

  ٣٧٫١٩٧٫٧٣٦  ٣٦٫١١٧٫٧٠٠  إجمالي االرتباطات وااللتزامات الطارئة
  ========  ========  

  
   خسائر انخفاض القيمة، صافي   .١٧

  
مليون  ٢٧١٫٣٨ية واالستثمارية اإلسالمية البالغة قيمة الموجودات التمويلفي نخفاض االتشتمل خسائر انخفاض القيمة على صافي خسائر 

التي انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى  اتوصافي مخصصمليون درھم)،  ١٣٦٫٧٥: ٢٠١٥ مارس ٣١) (٣-٧درھم (راجع إيضاح 
غير مالية بمبلغ  عكس خسائر انخفاض قيمة موجوداتومليون درھم)  ١٫٠٠: ٢٠١٥ مارس ٣١مليون درھم ( ١٥٢٫٦٥البالغة تم عكسھا 

  ).ال شيء: صافي خسائر بمبلغ ٢٠١٥ مارس ٣١مليون درھم ( ١٫٠٧
  

   األساسية والمخفضة  ھمربحية الس  .١٨
  

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

  

   )غير مدققة(             
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في   

  مارس ٣١           
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  ٨١٦٫٧٢٣  ٨٧٥٫٣٠٢   البنك مساھميأرباح الفترة العائدة إلى 
  )١١٤٫٧٨١(  )٢٣٨٫٧٤٥(  األرباح العائدة إلى حاملي الصكوك من الشق األول 

  )٤٫٥٠٠(  )٣٫٠٠٠(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  --------- ---  ------- -----  
  ٦٩٧٫٤٤٢  ٦٣٣٫٥٥٧  
  =======  ======  

  القائمة خالل الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسھم 
  (عدد األسھم باآلالف)   

  
٣٫٩٤٥٫٦١٣  

  
٣٫٩٤٥٫٢٢٤ 

  ========  =======  
  ٠ .١٨  ٠ .١٦  (درھم للسھم الواحد) والمخفضة ربحية السھم األساسية

  ====  ====  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

 

 ٢٠

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  وما يعادله النقد   .١٩

   )ققةغير مد(             
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في   

  مارس ٣١            
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٦٫٢٧١٫٩٢٧  ٢٠٫١٣٢٫٨٤٠  النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 
  ١٠٫٢٤٢٫٤٧٧  ٦٫٠١٠٫٤٠٠  المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

   ---------------   --------------  
  ٢٦٫٥١٤٫٤٠٤  ٢٦٫١٤٣٫٢٤٠  

  ناقصاً: األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات تواريخ استحقاق
  أشھر ٣تمتد ألكثر من   

  
)١٫٥٥٥٫٤٦٣(  

  
)٦٫٣٦٨٫٠٠٢(  

  --------------- -  ------------ ---  
  ٢٠٫١٤٦٫٤٠٢  ٢٤٫٥٨٧٫٧٧٧  اإلجمالي 

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

  معلومات حول القطاعات       ال  .٢٠
  

  القطاعات المعلنة  ١-٢٠
  
يتم تعريف القطاعات المعلنة على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تتم مراجعتھا بشكل منتظم من قبل الجھة الرئيسية   

  المسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة بھدف تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه.
  

  المعلنة لدى المجموعة إلى خمسة قطاعات رئيسية كما يلي:  يتم تقسيم القطاعات  
  

يتولى بشكل رئيسي ودائع العمالء من األفراد وتقديم المرابحات التجارية واالستھالكية   قطاع الخدمات المصرفية لألفراد: -
والخدمات  وتسھيالت تحويل األموال االئتمان وبطاقات تمويل المنزلووالسلم واإلجارة 

  التجاري. وتسھيالت التمويلة المميزة وإدارة الثروات المصرفي
    

 والودائع األخرى االئتمانية والتسھيالت يتولى بشكل رئيسي تسھيالت التمويل  قطاع الخدمات المصرفية للشركات: -
للعمالء من الشركات  وإدارة النقد ومنتجات إدارة المخاطر الجارية والحسابات

  والمؤسسات.
    

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

  محفظة الصكوك اإلسالمية ويخصص أدوات مالية إلدارة المخاطر المذكورة أعاله.
    

  تولى التطوير العقاري واالستثمارات العقارية األخرى للشركات التابعة.ي  قطاع التطوير العقاري: -
    

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

  
  .عةإن السياسات المحاسبية للقطاعات المعلنة المذكورة أعاله ھي نفس السياسات المحاسبية للمجمو  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢١

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
   (تابع)  المعلومات حول القطاعات  .٢٠

  
  ربحية القطاع  ٢-٢٠

  
  :  لمجموعةا مالأع قطاعاتفيما يتعلق ب الملخص الخسائر المرحلي الموجز الموحد وأالجدول التالي بيان األرباح  يقدم  

  
  اإلجمالي  أخرى التطوير العقاري الخزينة الخدمات المصرفية للشركات الخدمات المصرفية لألفراد  
 فترة الثالثة أشھر المنتھية في  

  مارس ٣١        
 فترة الثالثة أشھر المنتھية في

  مارس ٣١       
 فترة الثالثة أشھر المنتھية في

  مارس ٣١        
  ثة أشھر المنتھية فيفترة الثال

  مارس ٣١        
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في

  مارس ٣١        
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في

  مارس ٣١        
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة)  ر مدققة)(غي (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  
                         

  ١٫٥١٩٫٦٢٠  ١٫٦٩٣٫٤٣٦  ١٢٢٫٢٠٦  ١٠٦٫٧٨٧  ٨٧٫٣٧٧ ٩٧٫١٥٦  ١٤٣٫٩٦٦ ١٧٠٫٥٢٩  ٤٣٨٫٠٥٣  ٤٦٦٫٠١٧  ٧٢٨٫٠١٨ ٨٥٢٫٩٤٧  اإليرادات التشغيلية صافي
  )٥٢٨٫٢٠١(  )٥٧٠٫٦٩١(  )٦١٫٥٧٧(  )٦٧٫٠٥٨(  )٣٣٫١٠٥( )٤٦٫٤٨٢(  )٩٫٢٥٩( )١٠٫٥٢٩(  )٩٥٫٨٩٩(  )٩٥٫٧٧٥(  )٣٢٨٫٣٦١( )٣٥٠٫٨٤٧(  المصروفات التشغيلية 

  ------------  -----------------------  ---------------------- ---------------------- ---------- ----------- -  ----------- ------------ -  ------------ 
  ٩٩١٫٤١٩  ١٫١٢٢٫٧٤٥  ٦٠٫٦٢٩  ٣٩٫٧٢٩  ٥٤٫٢٧٢ ٥٠٫٦٧٤  ١٣٤٫٧٠٧ ١٦٠٫٠٠٠  ٣٤٢٫١٥٤  ٣٧٠٫٢٤٢  ٣٩٩٫٦٥٧ ٥٠٢٫١٠٠  صافي اإليرادات التشغيلية 

   انخفاض ) / عكسخسائر(
  للفترة، صافي   القيمة   

 
)٢٥٣٫٠٤٦(  

  
)٩٧٫١٧٥(  

 
)٣١٫٨٩٠(  

  
)٣٨٫٤٦٧(  

 
-  

  
-  

 
-  

  
٩٤٧  

  
١٦٧٫٢٧٦  

  
)١٫٠٥٦(  

  
)١١٧٫٦٦٠(  

  
)١٣٥٫٧٥١(  

  ------------ ----------------------- ------ ---------------- --------------------- -----------  ----------  ----------  -------------  ------------ 
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  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٢

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  المعلومات حول القطاعات (تابع)    .٢٠

  
  المركز المالي للقطاع  ٣-٢٠

  
  :  لمجموعةا أعمال قطاعاتلوبات وحقوق الملكية المتعلقة بموجودات ومطالجدول التالي  يقدم  

  
  اإلجمالي             أخــرى             التطوير العقاري       الخزينة            الخدمات المصرفية للشركات  الخدمات المصرفية لألفراد    
  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  (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   
                          

  ١٤٩٫٨٩٧٫٥٠٤  ١٦٤٫٨٦٧٫٧٢٨  ٢١٫٦٨٠٫٠٩٠  ٢٨٫٤٥٧٫١١٠  ٣٫٩٦٠٫٢٤٤ ٤٫٠٣٢٫١٤٣  ٢٦٫٥٦١٫٨٧٢ ٢٨٫٦٩٢٫٢٣٤  ٦١٫٠٧٦٫٤٠٩ ٦٧٫٠٧٢٫٢١٨  ٣٦٫٦١٨٫٨٨٧ ٣٦٫٦١٤٫٠٢٣  موجودات القطاع 
  ========= ========  ========= ========  ======== ========  ======== =======  ========  ========  =========  =========  

  ١٢٧٫١٠٣٫٩٧٦  ١٤٣٫١٤٨٫٩٢٣  ٢٫٣٦٠٫١٨٩  ٢٫٤٧٧٫٦٧٥  ١٫٢٨٠٫١٠٦ ١٫٢٦٤٫٣١٧  ١٠٫٦٩٢٫١٩٠ ١٤٫٠١٨٫٤٥٠  ٥٦٫١٨٢٫٨٩٢ ٦٨٫٧٥٠٫٧٢٧  ٥٦٫٥٨٨٫٥٩٩ ٥٦٫٦٣٧٫٧٥٤  مطلوبات القطاع 
  =========  =========  =========  ========  ========  ========  ========  =======  ========  ========  ==========  =========  

  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٣

  لمالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات ا
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة         .٢١

  
ً 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 الشركات الزميلة بھم و
  

وھي الشركة التي تعتبر حكومة ات، ، فإن المساھم الرئيسي للبنك ھو مؤسسة دبي لالستثمار٢٠١٥ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦مارس  ٣١كما 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
  

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

    
  كبار 

  المساھمين 

أعضاء مجلس 
  كبار اإلدارة و

  موظفي اإلدارة 

الشركات الزميلة 
واالئتالفات 
  المشتركة 

  
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  

          (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 
  ٢٫١٨٨٫٧٤٢  ٦٫٢٤٩  ١٨٫٣٨٨  ٢٫١٦٤٫١٠٥  ية اإلسالميةالموجودات التمويلية واالستثمار
  ٩٢٥٫٦٣٥  -  -  ٩٢٥٫٦٣٥  االستثمار في صكوك إسالمية 

  ٩٫٦٠٠٫٦٠٠  ١٣٫٣٠٧  ٧٢٫٠٠٢  ٩٫٥١٥٫٢٩١  ودائع العمالء 
  ١٤٫١٢٣  ١٤٫١٢٠  ٣  -  االرتباطات وااللتزامات الطارئة 

          
          (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  ٢٫٥٩٥٫٨٨٢  ٦٫٤٥٤  ١٣٫٤٣٠  ٢٫٥٧٥٫٩٩٨  واالستثمارية اإلسالمية الموجودات التمويلية
  ٨٦١٫٤٢٥  -  -  ٨٦١٫٤٢٥  االستثمار في صكوك إسالمية 

  ٩٫٨٥٤٫٢٣٤  ١٣٫٣٣٧  ٢٩٫٣٥١  ٩٫٨١١٫٥٤٦  ودائع العمالء 
  ١٤٫١٢٣  ١٤٫١٢٠  ٣  -  االرتباطات وااللتزامات الطارئة 

          
  لفترة الثالثة أشھر المنتھية

  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١في 
        

  ٢٧٫٩٢٦  ١٦٣  ٧١٨  ٢٧٫٠٤٥  اإلسالميمعامالت التمويل اإليرادات من 
  ٣٣٫٢٤٤  -  ٣١  ٣٣٫٢١٣  حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح

          
  لفترة الثالثة أشھر المنتھية

  (غير مدققة) ٢٠١٥مارس  ٣١في 
        

  ٢٤٫٠٧٦  ٢٩٦  ١٧٥  ٢٣٫٦٠٥  اإلسالميمعامالت التمويل اإليرادات من 
  ٨٫٢٠٨  -  ١٩  ٨٫١٨٩  حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح

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

 ٢٠١٦مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في  بالمجموعة قةلصالح أطراف ذات عال االلتزامات الطارئة المصدرةاالرتباطات و
  : ال شيء).٢٠١٥مارس  ٣١المنتھية في  الثالثة أشھر (فترة

  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٤

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  قة (تابع)        المعامالت مع األطراف ذات العال  .٢١

  
 ٢٠١٦مارس  ٣١موظفي اإلدارة لدى البنك خالل فترتي الثالثة أشھر المنتھيتين في إلى كبار فيما يلي التعويضات المدفوعة / المستحقة   (و)

  : ٢٠١٥و
  

  غير مدققة   غير مدققة   
  مارس  ٣١  

٢٠١٦  
  مارس  ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٫٨٩٢  ٧٫٣٣٣  رواتب وامتيازات أخرى 
  ١٧٤  ٣٩٣  تعويضات نھاية الخدمة

  ======  =====  
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية           .٢٢
  

  ھا بالقيمة العادلة بصورة متكررةالتي يتم قياس للمجموعةالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية   ١-٢٢
    
  وفقاً للنظام المتدرج للقيمة العادلة: للمجموعةة لألدوات المالية يلخص الجدول المبين أدناه القيمة العادل  

  
          (غير مدققة)  ٢٠١٦ مارس ٣١

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

  األرباحاستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
   أو الخسائر   

        

  ٦٫٨٠٨  -  -  ٦٫٨٠٨  كية مدرجة أدوات حقوق مل
          

  استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
  الشاملة األخرى   

        

  ٨٣٠٫٨٧٥  -  -  ٨٣٠٫٨٧٥  أدوات حقوق ملكية مدرجة 
  ٩٥٨٫٦١٩  ٩٥٨٫٦١٩  -  -  صناديق استثمارية غير مدرجة وأدوات حقوق ملكية 

          
          موجودات أخرى 
  ٣٢٢٫٨٩٣  -  ٣٢٢٫٨٩٣  -  ة إسالمية موجودات مشتق

  -------- ---   -----------  -- ----------  --- -----------  
  ٢٫١١٩٫١٩٥  ٩٥٨٫٦١٩  ٣٢٢٫٨٩٣  ٨٣٧٫٦٨٣  التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة المالية إجمالي الموجودات

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

          مطلوبات أخرى 
  ٢٤٢٫٤٠١  -  ٢٤٢٫٤٠١  -  ة مطلوبات مشتقة إسالمي

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٥

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)            .٢٢

  
  (تابع)  التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة بصورة متكررة للمجموعةلمطلوبات المالية القيمة العادلة للموجودات المالية وا  ١-٢٢

    
          (مدققة)  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

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

  األرباحاستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
   أو الخسائر   

        

  -  -  -  -  أدوات حقوق ملكية مدرجة 
          

  استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
  الشاملة األخرى   

        

  ٨٦٧٫٥١٢  -  -  ٨٦٧٫٥١٢  أدوات حقوق ملكية مدرجة 
  ٩٦٣٫٤٧٤  ٩٦٣٫٤٧٤  -  -  صناديق استثمارية غير مدرجة وأدوات حقوق ملكية 

          
          موجودات أخرى 

  ٢٤٩٫٤٨٣  -  ٢٤٩٫٤٨٣  -  ت مشتقة إسالمية موجودا
  -------- ---   -----------  -------- ---  -- -----------  

  ٢٫٠٨٠٫٤٦٩  ٩٦٣٫٤٧٤  ٢٤٩٫٤٨٣  ٨٦٧٫٥١٢  التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة المالية إجمالي الموجودات
  ======  ======  ======  =======  
          

          مطلوبات أخرى 
  ٢٠٢٫٦٥٠  -  ٢٠٢٫٦٥٠  -  مية مطلوبات مشتقة إسال

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

  . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١والسنة المنتھية في  ٢٠١٦مارس  ٣١خالل الفترة المنتھية في  ٢والمستوى  ١لم تكن ھناك تحويالت بين المستوى   
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة  ٢-٢٢
    

ي ء ما ھو مبين بصورة تفصيلية في الجدول التالي، ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المعترف بھا فباستثنا
  الموحدة تقارب قيمھا العادلة. المرحلية الموجزة البيانات المالية 

  
  القيمة العادلة                                       القيمة   
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   لدفترية ا  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
            (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١

            موجودات مالية: 
  استثمارات في صكوك إسالمية

  بالتكلفة المطفأة  مقاسة  
  

٢١٫١٣٦٫٥٨٤  
  

٢١٫٠٨١٫٧٦٨  
  
-  

  
٢٣٥٫٨٣٠  

  
٢١٫٣١٧٫٥٩٨ 

  ========  ========  =====  ======  ========  
            (مدققة) ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

            موجودات مالية: 
  استثمارات في صكوك إسالمية

  ١٩٫٩٩٤٫٤٣٧  ١٧٩٫٤٤٧  -  ١٩٫٨١٤٫٩٩٠  ٢٠٫٠٦٥٫٦٥١  بالتكلفة المطفأة مقاسة  
  ========  ========  =====  ======  ========  

  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٦

  
  ية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المال
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  معدل كفاية رأس المال       .٢٣

  
  احتسـاب المعدالت التـالية: عندمصرف اإلمـارات العربية المتـحدة المركزي و ٢بازل تم اتبـاع متطلبات ي

       
  مدققة   غير مدققة   
  مارس  ٣١  

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      قاعدة رأس المال 
  ١٩٫٥٤٤٫٨٨٩  ٢٠٫١٥٨٫٢٥٧  الشق األول من رأس المال 
  ٦٤٨٫٦٥٥  ٦٥٨٫٢٨٠  الشق الثاني من رأس المال 
  )٧٤٢٫٧٢٤(  )٧٥٢٫٨٥٢(  اقتطاعات من رأس المال 

  ------------- --   --------------  
  ١٩٫٤٥٠٫٨٢٠  ٢٠٫٠٦٣٫٦٨٥  إجمالي قاعدة رأس المال 

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

      الموجودات المرجحة بالمخاطر 
  ١١٢٫٩٣١٫١٥٥  ١١٨٫٢٢٨٫٨٩٢  مخاطر االئتمان 
  ١٫٦٥٥٫٩١٧  ١٫٥٤٢٫٥١٩  مخاطر السوق 

  ٨٫٩٧٥٫٣٧٥  ٨٫٩٧٥٫٣٧٥  المخاطر التشغيلية 
  --- -------------   ----------------  

  ١٢٣٫٥٦٢٫٤٤٧  ١٢٨٫٧٤٦٫٧٨٦  إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر 
  =========  =========  
      

      معدالت كفاية رأس المال 
  إجمالي رأس المال النظامي كنسبة من إجمالي الموجودات 

  المرجحة بالمخاطر ("معدل كفـاية رأس المال")  
  
١٥. ٦٪  

  
١٥. ٧٪  

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

  
١٥. ٤٪  

  
١٥. ٥٪  

  
  توزيعات األرباح             .٢٤

  
درھم لكل  ٠ .٤٥ بواقع، وافق المساھمون على توزيع أرباح نقدية ٢٠١٦مارس  ١بتاريخ  الذي عقد للجمعية العموميةاالجتماع السنوي  خالل

درھم  ٠ .٤٠ بواقع: توزيع أرباح نقدية ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في  (للسنة مليون درھم ١٫٧٧٩٫٠بمبلغ  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١سھم قائم في 
  ).مليون درھم ١٫٥٧٨٫٠بمبلغ  لكل سھم قائم

  
  موسميـة النتائج  .٢٥

  
 ٣١في  تينالثالثة أشھر المنتھي لفترتيالموجز الموحد  األرباح أو الخسائر المرحليموسمية في بيان  إيرادات ذات طبيعة لم يتم تسجيل أي

  .٢٠١٥ مارس ٣١و ٢٠١٦س مار
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٧

  
  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  

            الشركات التابعة   .٢٦
  

   الھامة  قائمة الشركات التابعة  ١-٢٦
  

  في الشركات التابعة:   و غير مباشرمباشر أ بشكل المجموعة تمتلكھاالتي  الھامةفيما يلي الحصص 
  

    
  

  التابعة اسم الشركة

  
  

  الرئيسي النشاط

  
  التأسيس  بلد

  والعمليات

  الملكيـة نسبة حصص
  وحقوق التصويت التي

  المجموعةحتفظ بھا ت 
        ٢٠١٥  ٢٠١٦  
            
  (قيد التصفية)  ليمتد كابيتال دي آي بي  .١

   
  االستثمار والخدمات المالية

  
المالي العالمي، مركز دبي 

  اإلمارات العربية المتحدة
٩٥٫٥٪  

  
٩٥٫٥٪  

  
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  باكستان  مصرفية  خدمات  المحدود باكستان اإلسالمي دبي بنك.٢
  ٪٩١٫٩  ٪٩٢٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  تمويل   شركة تمويل ش.م.خ. .٣
  ٪٩٥٫٥  ٪٩٥٫٥  ات العربية المتحدةاإلمار  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  مالية وقانونية استشارات م.م.ذ والقانونية المالية 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 ةشرك.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   اإلسالمي لالستثمار العقاري المحدود.١٣
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  تجارة السيارات   ر السياراتشركة اإلمارات لتأجي.١٤

  
 لمصلحته البنك بھا يحتفظ ١٢و ١١و ٧و ٤ و١المنشآت  في المتبقية الملكية حقوقفإن  أعاله، المبينة الملكية المسجلة حصص إلى باإلضافة  

  .إسمية ترتيبات خالل من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  
 

 ٢٨

  
  ات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلوم

  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  
             (تابع)  الشركات التابعة  .٢٦

  
  ذات األغراض الخاصة المنشآتقائمة   ٢-٢٦

  
استثمارية، ومن المتوقع ديق إلدارة معامالت محددة تتضمن صنا التي تم تأسيسھا )SPV( ذات األغراض الخاصة المنشآتفيما يلي قائمة   

  :فور إنجاز المعامالت ذات الصلة المنشآتإغالق تلك 
  

    
  ذات الغرض الخاص المنشأةاسم 

  
  الرئيسي النشاط

  التأسيس  بلد
  والعمليات

  الملكيـة حصصنسبة    
  وحقوق التصويت      

  المجموعةحتفظ بھا التي ت   
        ٢٠١٥  ٢٠١٦  
            
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  لوكسمبورج  االستثمار   ر العقاريھولدانفست لالستثما  .١٥
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  فرنسا  االستثمار   فرنسا االستثمار العقاري ساس  .١٦
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  فرنسا  االستثمار   اس آى آر ال باربانيرز  .١٧
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  فرنسا  االستثمار   اس سي آي لو سيفاين   .١٨
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  فرنسا  االستثمار   فيندي ريل استيت ساس  .١٩
اي اس آر اينودزفانغيستي  يب  .٢٠

  بيتايلونجسفيرفالتونغ جي ام بي اتش
  االستثمار 

  
  النمسا

  ١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠٪  
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  لمانياا  االستثمار   األلمانية اإلسالمية القابضة جي ام بي اتش.٢١
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  المانيا  االستثمار   راين لوجيستكس جي ام بي اتش.٢٢
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  ھولندا  االستثمار   ضة بي فيجف القاب.٢٣
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   .م.م.ذ منطقة حرة التجاري للتمويل اإلسالمي.٢٤
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   م.م.ذ ح م أتالنتيك جلف.٢٥
للشحن منطقة حرة  اإلسالمية أوشانيك شركة.٢٦

  .م.م.ذ
  االستثمار 

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  ١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠٪  
  ٪٤٠٫٠  ٪٤٠٫٠  األردن   االستثمار   شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة .٢٧
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   ليفانت ون انفستمنت ليمتد.٢٨
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  كايمان جزر  االستثمار   بيترا ليمتد.٢٩
  ٪٩٩٫٠  ٪٩٩٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   م.م.ذ لالستثمار سقيا ةشرك.٣٠
  ٪٩٩٫٠  ٪٩٩٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   .م.م.ذ لالستثمار نايل بلو شركة.٣١

  
لمصلحته من خالل  البنك بھا حتفظي ٣١ و ٣٠ المنشأتين في المتبقية الملكية حقوقالملكية المسجلة المبينة أعاله، فإن حصص باإلضافة إلى   

  .إسميةترتيبات 
  
               معلومات المقارنة  .٢٧

  
ة تم تعديل بعض أرقام المقارنة الواردة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد واإليضاحات حول المعلومات المالية المرحلي

  الموجزة الموحدة لتتوافق مع العرض الحالي.
  

              المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  اعتماد  .٢٨
  
   .٢٠١٦ أبريل ٢٧ ارة وتم التصريح بإصدارھا بتاريخمجلس اإلدتم اعتماد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل   
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