
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
  

  الموحدة البيانات المالية
  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في  المنتھية للسنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ة السنوية.من قبل المساھمين في الجمعية العمومي واإلعتمادبموافقة البنك المركزي اإلمارات العربية المتحدة  رھناھذه النتائج المالية المدققة 



 

  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع. 
  
  
    الموحدة والبيانات الماليةتقرير ال

  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة
  
  

  الصفحات    
  
  

     ٢و  ١   مدققي الحسابات المستقلينتقرير 
  
  

  ٣    بيان المركز المالي الموحد
  
  

  ٤    الخسائر الموحد وأبيان األرباح 
  
  

  ٥    الموحد  األخرىاإليرادات الشاملة بيان 
  
  

  ٦    بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  
  

   ٨ و ٧    بيان التدفقات النقدية الموحد
  
  

    ١٠٣ – ٩    الموحدة   المالية البياناتإيضاحات حول 
  
  









  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٤

   الموحدالخسائر  وأبيان األرباح 

   ٢٠١٥ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

        صافي اإليرادات 
  ٤٫٤٤٣٫٧٢٣  ٥٫٥٢٠٫٢٠٣  ٣١  معامالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية الاإليرادات من 

  ١٫٠٥٢٫٢٠٥  ١٫٢٩٤٫٥٦٤  ٣٢  إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية 
  اإليرادات من االستثمارات األخرى التي يتم قياسھا بالقيمة

  ٣٩٫١٤٩  ٣٧٫٣٧٨  ٣٣  العادلة، صافي 
  ٢١٥٫٣٢٣  ٢٤٥٫٥٦٣  ٣٤  اإليرادات من العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع، صافي 

  ٨٣٫٢٤٧  ١١١٫٣٧٨  ٣٥  العقارات االستثماريةدات من اإليرا
  ١٣٤٫٦٤٤  ٢٧٦٫١٤٦  ٦-١٢  الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ٢٦٢٫٢٣٦  ٦٠٫٧٠٨  ٣٦  إيرادات أخرى
    -------- -----   -------------  

  ٦٫٢٣٠٫٥٢٧  ٧٫٥٤٥٫٩٤٠     اإليرادات  إجمالي
  )٧٩٩٫٠١٨(  )١٫٠٥٧٫٣٣٢(  ٣٧  ألرباحمن ا وحاملي الصكوك حصة المودعينناقصاً:

    -------------- -   -------------  
  ٥٫٤٣١٫٥٠٩  ٦٫٤٨٨٫٦٠٨    اإليرادات  صافي

    -------- -----   -------------  
        التشغيليةالمصروفات 

        
  )١٫٢٥٩٫٩٤٩(  )١٫٤٧٩٫٦٣٨(  ٣٨  موظفينال مصروفات

  )٥٠٩٫٥٦٢(  )٥٨٩٫٤٠٨(  ٣٩  المصروفات العمومية واإلدارية
  )٣٤٫٩٨٥(  )٢٨٫٨٢٣(  ١-١٤  عقارات استثمارية استھالك

  )١٠٢٫٤٧٥(  )١٢٥٫٣٦٣(  ١٦  استھالك ممتلكات ومعدات
    -------------- -   ---------------  

  )١٫٩٠٦٫٩٧١(  )٢٫٢٢٣٫٢٣٢(    إجمالي المصروفات التشغيلية
    -------------- -   ---------------  
        

  ٣٫٥٢٤٫٥٣٨  ٤٫٢٦٥٫٣٧٦    بل صافي خسائر انخفاض القيمة والضريبةق صافي اإليرادات التشغيلية
  )٧٠٢٫٥٩٣(  )٤١٠،٣١٤(  ٤٠  ، صافي انخفاض القيمةخسائر 

    --------- -----   -------------  
  ٢٫٨٢١٫٩٤٥  ٣،٨٥٥،٠٦٢   قبل مصروفات ضريبة الدخلالسنةأرباح

  )١٨٫٢١٩(  )١٥٫٨٠٢(  ٣-٢٢   مصروفات ضريبة الدخل
    ----------- ---   -------------  

  ٢٫٨٠٣٫٧٢٦  ٣،٨٣٩،٢٦٠    صافي أرباح السنة 
    ========  =======  

        منسوبة إلى:
  ٢٫٦٦٠٫٦٦٥  ٣٫٥٥٥،٥٥٧    البنكمالكي   
  ١٤٣٫٠٦١  ٢٨٣،٧٠٣   ٣-١٧  الحصص غير المسيطرة  
    ---------- ----   -------------  

  ٢٫٨٠٣٫٧٢٦  ٣٫٨٣٩،٢٦٠    صافي أرباح السنة 
    ========  =======  
        

  ٠. ٦١  ٠. ٨١  ٤١  ربحية السھم األساسية والمخفضة (درھم لكل سھم)
    =====  ====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ١٠٣إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و ١مدرج على الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٥

  الموحد  األخرى ةالشامل اإليراداتبيان 
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٫٨٠٣٫٧٢٦  ٣٫٨٣٩،٢٦٠    السنة  صافي أرباح
    -------- -----   -------------  

        الخسائر) الشاملة األخرى(اإليرادات/بنود 
        

        األرباح أو الخسائر: إلىفھا الحقاً تم إعادة تصنيقد تالبنود التي 
  ٣٫١٣٢  )٧٤٫٤٤٦(    ، صافي الخارجية من تحويل العملياتالناتجة صرف فروقات أسعار ال

        
        األرباح أو الخسائر: إلىتم إعادة تصنيفھا الحقاً البنود التي لن ت

  الستثمارات أخرى مسجلة بالقيمة العادلة القيمة العادلة خسائر
  )٤٫٦٠٩(  )٨٠٫٤٩٩(     اإليرادات الشاملة األخرى، صافي من خالل

    ------------ -   ----------  
  )١٫٤٧٧(  )١٥٤٫٩٤٥(    اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 

    --------- -----    -------------  
  ٢٫٨٠٢٫٢٤٩  ٣،٦٨٤،٣١٥    للسنة الشاملة إجمالي اإليرادات 

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

  ٢٫٦٥٦٫٨٠٤  ٣،٤٠١،١٣٥    البنكمالكي   
  ١٤٥٫٤٤٥  ٢٨٣،١٨٠    الحصص غير المسيطرة  
    --------- -----    -------------  

  ٢٫٨٠٢٫٢٤٩  ٣٫٦٨٤،٣١٥    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
    ========   =======  
  
  

  البيانات المالية الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٠٣إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و ١مدرج على الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
   



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٦

  ة الموحد يكبيان التغيرات في حقوق المل
  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

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

  رأس المال

 
  صكوك من 

   األول الشق 

 
 خرىاحتياطيات ا

  وأسھم خزينة 

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 ف درھمأل  
                    

  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 
  ٢٫٨٠٣٫٧٢٦  ١٤٣٫٠٦١  ٢٫٦٦٠٫٦٦٥  ٢٫٦٦٠٫٦٦٥  -  -  -  -  -  السنة أرباح صافي 

  )١٫٤٧٧(  ٢٫٣٨٤  )٣٫٨٦١(  -  ٤٥٠  )٤٫٣١١(  -  -  -   للسنة الشاملة األخرى  اإليرادات
   ------------   ---------   ---------   ----- ------   ----- ------   ------- -----  -------- ----   ---- ------  ---- ---- -----  

  ٢٫٨٠٢٫٢٤٩  ١٤٥٫٤٤٥  ٢٫٦٥٦٫٨٠٤  ٢٫٦٦٠٫٦٦٥  ٤٥٠  )٤٫٣١١(  -  -  -   للسنة إجمالي اإليرادات الشاملة 
   ------------   ---------   ---------  ------- ----   ----- ------  -------- ----  ------ -----  ----- - ----  ---- -- ---- ---  

                  المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية:
  )٩٩٦٫٤١٢(  )٩٫٨٨٦(  )٩٨٦٫٥٢٦(  )٩٨٦٫٥٢٦(  -  -  -  -  -   توزيعات األرباح المدفوعة 

  )١٩٦٫٦٨٤(  )٥٫٠٦٣(  )١٩١٫٦٢١(  )١٩١٫٦٢١(  -  -  -  -  -  )٢٣يضاح اإل( الزكاة
  )٤٥(  -  )٤٥(  )٤٥(  -  -  -  -  - تكلفة إصدار صكوك من الشق األول 

  )٢٢٩٫٥٦٣(  -  )٢٢٩٫٥٦٣(  )٢٢٩٫٥٦٣(  -  -  -  -  -   صكوك من الشق األولتوزيع أرباح 
  عادة تصنيف استثمارات أخرى   إالمحول عند استبعاد /

  مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  
-  

  
-  

  
-  

  
٣٥٥  

  
-  

  
)٣٥٥(  

  
-  

  
-  

  
-  

  )١٥٫٦٥٠(  -  )١٥٫٦٥٠(  )١٥٫٦٥٠(  -  -  -  -  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  -  ٢١٣  )٢١٣(  ١٫٣٦٦  -  -  )١٫٥٧٩(  -  -   )٦- ٢٦يضاح اإل(أسھم خزينة 

   ------ -- -----  ---- ------ ---   ----------- ---  ----- ---- ----  ----- --- ----   ---- ---- -----  ---------- ----  ---------- ---  ----- --- ------  
  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 ٢٠١٤ديسمبر٣١الرصيد 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  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 

               

  ٣،٨٣٩،٢٦٠  ٢٨٣،٧٠٣  ٣،٥٥٥،٥٥٧  ٣،٥٥٥،٥٥٧  -  -  -  -  -   السنةأرباح صافي 
  )١٥٤٫٩٤٥(  )٥٢٣(  )١٥٤٫٤٢٢(  -  )٧٤٫٤٤٦(  )٧٩٫٩٧٦(  -  -  -   للسنة الشاملة األخرى  الخسائر

   ---------   ---------   ---------  ------ -----  ---------- -   ------- ------  -------- -----   ----------   ---------- ---  
  ٣،٦٨٤،٣١٥  ٢٨٣،١٨٠  ٣،٤٠١،١٣٥  ٣،٥٥٥،٥٥٧  )٧٤٫٤٤٦(  )٧٩٫٩٧٦(  -  -  -   للسنة ادات الشاملة إجمالي اإلير

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

                 ة:المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكي
  )١٫٥٨٦٫٩٢٢(  )٨٫٨٣٢(  )١٫٥٧٨٫٠٩٠(  )١٫٥٧٨٫٠٩٠(  -  -  -  -  -  )٢٩يضاح اإل(توزيعات األرباح المدفوعة 

  )٢١٩،٨٧١(  )٣٫٠٤٦(  )٢١٦،٨٢٥(  )٢١٦،٨٢٥(  -  -  -  -  -  )٢٣يضاح اإل( الزكاة
  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  -  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  -  -  -  -  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  -  إصدار صكوك من الشق األول

  )١٤٫٣١٩(  -  )١٤٫٣١٩(  )١٤٫٣١٩(  -  -  -  -  - وك من الشق األول تكلفة إصدار صك
  )٣٥٣٫٥٢٦(  -  )٣٥٣٫٥٢٦(  )٣٥٣٫٥٢٦(  -  -  -  -  -   صكوك من الشق األولتوزيع أرباح 

  ٢١٧  -  ٢١٧  ٢١٧  -  -  -  -  -  األرباح من إعادة شراء صكوك من الشق األول 
  إعادة تصنيف استثمارات أخرى   المحول عند استبعاد /

  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىمسجلة 
  
-  

  
-  

  
-  

  
)٩٫٥٨٥(  

  
-  

  
٩٫٥٨٥  

  
-  

  
-  

  
-  

  )١٩٫٥٠٠(  -  )١٩٫٥٠٠(  )١٩٫٥٠٠(  -  -  -  -  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  )٧٦٫٤٥٧(  )١٢٧٫٨١٥(  ٥١٫٣٥٨  ٥١٫٣٥٨  -  -  -  -  -  االستحواذ على حصص غير مسيطرة 

  ٥٠٧  -  ٥٠٧  -  -  -  ٥٠٧  -  -   )٦- ٢٦يضاح اإل(أسھم خزينة 
  -  -  -  )١٢٢٫٩١٥(  -  -  ١٢٢٫٩١٥  -  -   )١- ٢٦يضاح اإل(تحويالت أخرى 

  -------------- -------------- -------------- ------------- -------------- -------------- ------- ---- ----  -------------- ---------- -----  
  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 ٢٠١٥ديسمبر٣١الرصيد في

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

  .الموحدة ليةالبيانات الماجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٠٣إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
   . ٢و ١حسابات المستقلين مدرج على الصفحتين إن تقرير مدققي ال



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٧

  

  الموحدبيان التدفقات النقدية 
  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  
    ٢٠١٤ ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة التشغيلية
  ٢٫٨٢١٫٩٤٥  ٣٫٨٥٥،٠٦٢   فات ضريبة الدخلوأرباح السنة قبل مصر

        يات لـ:تسو
  )١٣٤٫٦٤٤(  )٢٧٦٫١٤٦(    الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

  )٢١٥٫٣٢٣(  )٢٤٥٫٥٦٣(    اإليرادات من استبعاد عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع
  )٤٠٫٦٦١(  )٣٧٫٢٢٧(    إيرادات توزيعات األرباح

  ١٫٤٩٧  )٣٣(    من استبعاد استثمارات أخرى الخسائر/)األرباح(
  ١٥  -    عادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرإ

  )٣١٫١٧٣(  )٣٫٨٥٩(    األرباح من بيع استثمارات في صكوك إسالمية
  )٥٥٠(  ٦٧    من استبعاد ممتلكات ومعدات )(األرباح/الخسائر

  )٢١٫٣٣١(  )٤١٫٣٣٧(    األرباح من استبعاد عقارات استثمارية 
  )٤٢٫٨٤١(  )١١٫٦٧٤(    تبعاد وإعادة تصنيف استثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة من اساألرباح 

  )١٤٧٫٩٢٢(  -    التزام تم عكسه من قبل شركة تابعة 
  ١٠٢٫٤٧٥  ١٢٥٫٣٦٣    استھالك ممتلكات ومعدات
  ٣٤٫٩٨٥  ٢٨٫٨٢٣    استھالك عقارات استثمارية
  ١٤٠  ٤٫٣١٣    ممتلكات ومعدات تم شطبھا 

  ٢٥٫٦٦٩  ٣٦٫٤٠٦    ضات نھاية الخدمة مخصص تعوي
  ٧٠٢٫٥٩٣  ٤١٠،٣١٤    ، صافي للسنةانخفاض القيمة خسائر 

     --------------   -------------  
  ٣٫٠٥٤٫٨٧٤  ٣٫٨٤٤٫٥٠٩    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

        
  لمستحقة خالل فترة تزيد في الودائع والمرابحات الدولية ا النقص

  عن ثالثة أشھر
    

٥٫٧٦٣٫٠٥٢  
  

٦٫٩٨٠٫٦٩٦  
  )١٨٫٤٠٠٫٢٠٤(  )٢٣٫٩٣٤٫٨٥١(    الزيادة في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  )١٣٣٫١٢٥(  )٣٨٨٫٢٨٨(    الزيادة في الذمم المدينة والموجودات األخرى
  ١٣٫١٥٠٫٧٥٠  ١٧٫٨٠١٫٤٧٦    الزيادة في ودائع العمالء

  ١٫٣٠٣٫٨٢١  ٧٧٩٫٢٣٧    في المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى الزيادة
  )٥٫٦٣٦٫٣٤٨(  )٥٨٤٫١٤٠(     مستحقة الدفع زكاة والفي الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى  لنقصا

     ---------------  --------- ------  
  ٣٢٠٫٤٦٤  ٣٫٢٨٠٫٩٩٥    النقد الناتج من العمليات

        
  )٨٫٥٠٢(  )٨٫٢٥٠(    ت نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين تعويضا

  )٦٫١١٩(  )١٢٫٢٠١(    ضرائب مدفوعة
    ---------- ----  --- --------  

  ٣٠٥٫٨٤٣  ٣٫٢٦٠٫٥٤٤    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    ---------- ---  -- ---------  
        
  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ١٠٣إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و ١مدرج على الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٨

  بيان التدفقات النقدية الموحد (تابع) 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة االستثمارية
  )٤٫٤٠٠٫٨٣٨(  )٣٫٩٧٢٫٢١٥(    في االستثمارات في صكوك إسالمية يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة  صافي الحركة

  ٢٢٩٫٧١٨  ١٢١٫٨٢٣    صافي الحركة في استثمارات أخرى يتم قياسھا بالقيمة العادلة 
  ٤٠٫٦٦١  ٣٧٫٢٢٧    توزيعات األرباح المستلمة

  )٥٣٠٫٣٥٩(  )١٧٧٫٣٢٣(    إضافات إلى عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع 
  ٩٤٦٫١٩٩  ٣٧٣٫٧٩٨    المتحصالت من استبعاد عقارات محتفظ بھا للبيع والتطوير

  )٨٩٫١٧٣(  )٤٨١٫٣٣٦(    شراء عقارات استثمارية 
  )٨٧٫٥٩٩(  ٣٩٫٦٤٤    استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة الحركة في 

  )١٥٥٫١٥٠(  )١٥٧٫٥١٦(    شراء ممتلكات ومعدات
  ١٢٫٢٢٩  ٢١٤    ستبعاد ممتلكات ومعداتالمتحصالت من ا

  ١٣٤٫٤٥٣  ١٢٥٫٥٤٥    المتحصالت من استبعاد عقارات استثمارية
     ----------------  -------------- -  

  )٣٫٨٩٩٫٨٥٩(  )٤٫٠٩٠٫١٣٩(    األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في
    ------------- ---  -------------- -  

        األنشطة التمويلية
  )٩٩٦٫٤١٢(  )١٫٥٨٦٫٩٢٢(    زيعات األرباح المدفوعةتو

  -  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠    مصدرة خالل السنة صكوك من الشق األول 
  )٢٢٩٫٥٦٣(  )٣٥٣٫٥٢٦(    توزيع أرباح صكوك من الشق األول 

  )٤٥(  )١٤٫٣١٩(     ، صافي إصدار صكوك من الشق األولتكلفة 
  ٣٩٫٥٧٢  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠    صافي الحركة في الصكوك المصدرة 

  -  ٥٠٧    مصدرة أسھم خزينة 
    ----------- ---   ---------------  

  )١٫١٨٦٫٤٤٨(  ٤٫٤٧٣٫٤٩٠    األنشطة التمويلية  )المستخدم في( الناتج من / صافي النقد
    ------- -------   ---------------  
        

  )٤٫٧٨٠٫٤٦٤(  ٣٫٦٤٣،٨٩٥    في النقد وما يعادله (النقص)/ الزيادة صافي 
        
  ١٧٫٣٦٩٫١٣٢  ١٢٫٦٦٤٫٥٥٣    السنة د وما يعادله في بداية النق
       

  ٧٥٫٨٨٥  )١٥٫٠٨٦(    ر الصرف على رصيد النقد المحتفظ به بالعمالت األجنبيةاسعفي أتغيرات التأثير 
    ------ ---------  --------- -----  

  ١٢٫٦٦٤٫٥٥٣  ١٦٫٢٩٣٫٣٦٢    )٤٢النقد وما يعادله في نھاية السنة (اإليضاح 
    ========  ========  
  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ١٠٣إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢ و ١مدرج على الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
  

  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٩

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٥ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  
  معلومات عامة   ١

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

  
ً (يشـار إليھا  ١-١٧في اإليضاح المبينة  التابعة البنك وشركاتهأنشـطة  المرفقة المالية المـوحدة البيانات تتضمن   ").المجموعة"بـ معا

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

  
وتقوم بتنفيذ عملياتھا من خالل والخدمات المصرفية االستثمارية ألفراد والشركات لالخدمات المصرفية بتقديم بصورة رئيسية  المجموعة تقوم

يانات المالية حول ھذه الب ١-١٧يضاح اإلفي  لشركات المجموعةاألنشطة الرئيسية  يتم بيان. فروعھا المحلية وشركاتھا التابعة الخارجية
 الموحـدة.

  
  المتحدة. العربية اإلمارات ، دبي،١٠٨٠ ص.ب ھو للبنك الرئيسي لمكتبالمسجل ل عنوانال إن
  

  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة   ٢
  
   المالية الموحدة  البياناتلھا تأثير مادي على  دون أن يكونالمطبقة معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  ١-٢

  
معايير التقارير المالية الدولية  المالية الموحدة. لم يكن لتطبيق البياناتعند إعداد ھذه  تم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية المعدلة التالية

  قد تؤثر على احتساب المعامالت أو الترتيبات المستقبلية. إال أنھا  السابقة فتراتال وأللفترة الحالية  المعلنةأي تأثير مادي على المبالغ المعدلة 
  
  برامج التعويضات المحددة: مساھمة الموظفين؛ : ١٩التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  ط ور"ش تعديالت تتعلق بمعنى – من معايير التقارير المالية الدولية: السداد على أساس األسھم ٢التعديالت على المعيار رقم

 ؛االستحقاق"
  الثمن المشروط تعديالت تتعلق بتصنيف وقياس  –من معايير التقارير المالية الدولية: دمج األعمال  ٣التعديالت على المعيار رقم

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

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

 الدائنة قصيرة األجل واالستثناء من نطاق المحفظة؛ 
 الموجودات غير ٣٨المعيار المحاسبي الدولي رقم و : الممتلكات واآلالت والمعدات١٦المعيار المحاسبي الدولي رقم  التعديالت على :

   ) عند إعادة التقييم؛اإلطفاءالمتراكم ( الستھالكبإعادة بيان اتعديالت تتعلق  - الملموسة
  تعديالت تتعلق بتعريف الطرف ذو  –طراف ذات العالقة : اإلفصاحات حول األ٢٤التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 العالقة؛
  من  ٣العالقة المتداخلة بين المعيار رقم تعديالت تتعلق ب –: العقارات االستثمارية ٤٠التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 .٤٠معايير التقارير المالية الدولية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 االعترافومتى يجب على المنشآت كيف  يحدد -"اإليرادات من العقود مع العمالء"  من معايير التقارير المالية الدولية ١٥قم المعيار ر 

 اإلفصاحات ذات الصلة.و المعلومات مزيد منويد مستخدمي البيانات المالية بتز باإليرادات كما يتطلب من المنشآت
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٠

  الموحدة  المالية البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة (تابع)    ٢
  
  المعايير الجديدة والمعدلة المصدرة ولم يتم تفعيلھا بعد     ٢-٢

  
  م تفعيلھا بعد: لم تقم المجموعة بشكل مسبق بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية التي صدرت ولم يت

  
  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  –شركات زميلة وائتالفات مشتركة" "االستثمار في  ٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
   تتعلق ببيع أو المساھمة في الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو ائتالفه المشترك.

   ٢٠١٦ يناير ١  

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

  ٢٠١٦يناير  ١  

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

  ٢٠١٦يناير  ١  

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

  ٢٠١٦يناير  ١  

  تعديالت تتعلق  –عرض البيانات المالية : ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
  بيانات المالية. باإلفصاحات اإلضافية لمستخدمي ال

  ٢٠١٦يناير  ١  

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

  ٢٠١٦يناير  ١  

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

  ٢٠١٦يناير  ١  

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

  محاسبة التحوط. 

  ٢٠١٨يناير  ١  

  
لمالية ا البياناتلمالية الموحدة كما في تاريخ إصدار ھذه ا البياناتال تزال اإلدارة بصدد تقييم تأثير ھذه المعايير الجديدة والمعدلة على 

  الموحدة. 
  

  تعريفات   ٣
  
  المحددة: معانيھا مع الموحدة المالية البيانات في التالية المصطلحات استـخدام تم لقد
  

 المرابحة  ١-٣
  
("المشتري") على أساس دفعات مؤجلة بعد قيام البائع بشراء األصل  عمالئھا("البـائع") بموجبه أصل ما ألحد  المجموعةبيـع ت عقد ھي

سعر بيع  يتألفوأحكام مرابحة معينة.  بموجب شروط بشراء األصل فور تملك البائع لذلك األصل المشتري وعد على بناءً  وتملكه وحيازته
ً على أساس زمني على مدار فتـرة  المرابحة من تكلفة األصل وھامش ربح متفق عليه بشكل مسبق. يتم احتساب قيمة ربح المرابحة داخليا

. يتم سـداد سعر بيع المرابحة من قبل المشتري للبائع على أقساط خالل المدة المنصوص عليھا السداد قيد األصلي العقد بناًء على مبلغ التمويل
  عقد المرابـحة.في 

  
 تمويل السلم  ٢-٣

  
بتسليم كميات السـلع  العميلسدد ثمن السلم بالكامل مقدماً، في حين يقوم وتبموجبه كميـة محددة من سلعة معينة  المجموعةشتري ھو عقد ت

ً لجدول التسليـم المتفق عليه. ً من معامالت السلم عندما يتم استالم سلعة ال المجموعةجني ت طبقا السلم وبيعھا الحقاً إلى  عميلسلم من أرباحا
  .السداد قيدطرف آخر مقابل ربح. يتم احتساب ربح السلم داخلياً على أساس زمني على مدار فتـرة عقد السلم بناًء على قيمة سلعة السلم 

  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١١

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  تعريفات (تابع)    ٣

  
 االستصناع  ٣-٣

  
 عمالئھا("الصانع" أو "البائع") بموجبه بإنشاء أصل أو عقار محدد ("المصنوع") ألحد  المجموعةتعھد و عقد بيع بين طرفي العقد، بحيث تھ

ً لمواصفات متفق عليھا بشكل مسبق، على أن يتم التسليم خالل فتـرة متفق عليھا مقابل ثمن مح دد سلفاً، ("المستصنع" أو "المشتري") وفقا
 على أن يتضمن ذلك الثمن تكلفة اإلنشاء وھامش ربح. وال يقتصر إنجاز العمل، المتعھد به، على الصانع فحسب، بل من الممكن تنفيذ العمل،

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

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

  اإلجارة   ٤-٣
  
 اإلجـارة منتھيـة بالتمليك  ١-٤-٣

  
األصل المعين، إما من بائع آخر أو  حيازة("المستأجر") (بعد شراء /  عمالئھا("المؤجر") بموجبھا أصل ما ألحد  المجموعةؤجر ت اتفاقية ھي

 يستحقمن المتعامل نفسه وفقاً لطلب المتعامل وبناًء على وعده باالستئجار)، مقابل دفعات أجرة محددة لمدة / لفترات إيجارية محددة، على أن 
  ثابت أو متغير. إيجارالدفع على أساس 

  
ومواعيد سداد دفعات األجرة، كما يتعھد المستأجر  اإليجاراتفاقية اإلجارة األصل المستأجر وتنص على فتـرة اإلجارة وأساس احتساب تحدد 

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

  
عليه بموجب  المترتبةبعد أن يقوم المستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات  اإليجاروفي نھاية مدة  اإليجار.يحتفظ المؤجر بملكية األصل طيلة مدة 

  قيمة رمزية استناداً إلى تعھد بالبيع الذي قدمه المؤجر.اتفاقية اإلجارة، يقوم المؤجر ببيع األصل المؤجر للمستأجر ب
  

ً تكلفة  قيد السدادالثابتة  اإليجارفور بدء عقد اإلجارة وتستمر طيلة فتـرة اإلجارة بناًء على دفعات  اإلجارةدفعات ُتستحق  (والتي تمثل غالبا
   األصل المؤجـر).

  
  المؤجلةاإلجارة   ٢-٤-٣

  
("المؤجر") بموجبھا على تقديم، بتاريخ محدد في المستقبل، أصل  المجموعةوافق تالموصوفة في الذمة) ھي اتفاقية (اإلجارة  المؤجلةاإلجارة 

 المجموعةمنه  الذي اشترت("المستـأجر") عند إتمامه وتسلمه من قبل المطّور أو المقاول أو المتعامل  عمالئھاؤجره ألحد لتبمواصفات معينة 
  تصناع.ذلك العقار عن طريق االس

  
  .اإليجارومواعيد سداد  اإليجارتفاصيل األصل المؤجر وتنص على فتـرة اإلجارة وأساس احتساب  المؤجلةتحدد اتفاقية اإلجارة 

 
خالل فتـرة  المؤجلةللمطور / المقاول دفعة واحدة أو دفعات متعددة، على أن يتم احتساب ربح اإلجارة  المجموعةسدد ، تأثناء فتـرة اإلنشاء

نشاء على أساس زمني مقسم على مدار فتـرة اإلنشاء وعلى حساب دفعات األجر. وتستلم مبالغ الربح إما خالل فتـرة اإلنشاء كدفعة مقدمة اإل
  األولى أو الثانيـة بعد بدء اإلجارة. اإليجارأو مع دفعة  اإليجارمن 

  
بتجديد  المؤجلةن المؤجر. ويتعھد المستأجر بموجب اتفاقية اإلجارة إال بعد تسلم المستأجر األصل م المؤجلةفي اإلجارة  اإليجارستحق يال 

  .اإليجاروسداد مبالغ دفعات األجرة المتعلقة بكل فتـرة وفًقا للجدول الزمني المتفق عليه والصيغة المعمول بھا خالل مدة  اإليجارفترات 
  

االجارة  اتفاقيةالمستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات المترتبة عليه بموجب ، وفي نھايتھا إذا قام اإليجاريحتفظ المؤجر بملكية األصل طيلة مدة 
  ر إلى المستأجر بقيمة رمزية بناًء على تعھد البيع الذي قدمه المؤجـر.، يبيع المؤجر األصل المؤجَ المؤجلة

  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٢

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  تعريفات   ٣
  
   المشاركة  ٥-٣
  

مال المشاركة")، ويجوز أن تكون المساھمة كال الطرفين في رأسمال المشاركة ("رأس ، بحيث يساھمعمالئھاوأحد  المجموعةھي اتفاقية بين 
ً أو  نقداً  ً وفق عينا معين، قائم أو  يثماراستمشروع وقت إبرام عقد المشاركة. ويجوز أن يكون موضوع المشاركة  للقيمة التي يتم تحديدھا ا

ً األرباح وفق تقسيم. يتم للعميل بالملكية الكاملةإما بصفة دائمة أو متناقصة تنتھي  عقار معينجديد، أو ملكية  نسبة توزيع الربح المتفق عليھا ل ا
ً كما ھو منصوص عليه في عقد المشاركة. يتم ً  سلفا الشـريك المدير. وعلى الرغم  توزيع ربح المشاركة عند إعالنھا / توزيعھا من قبل غالبا

المشاركة بناًء  من ذلك، وحيث إن ربح المشاركة يتم تقديره دائماً بشكل موثوق، يتم احتساب ربح المشاركة داخلياً على أساس زمني خالل مدة
في رأس المال، مع مراعاة الخسارة، إن وجدت، بناًء على نسبة مساھمة كل من الشريكين  تقسيممال المشاركة غير المسـدد. ويتم على رأس

ً يفيد بأن تلك  للمجموعةقدم السداد، يجب أن تأنه في حالة عدم إھمال الشريك المدير أو مخالفته لبنود عقد المشاركة أو تخلفه عن  دليالً مقنعا
  على المشاركة. السلبيةتبعاتھا بتلك القوى القاھرة أو تفادي  التنبؤبسبب قوى قاھرة، وأن الشريك المدير لم يكن بوسعه  حدثتالخسارة قد 

  
   المضاربة   ٦-٣

  
مال المضاربة") إلى ذي يقدم مبالغ مالية معينة ("رأسعقد بين طرفين، يكون أحدھما الممول ("رب المال") وھو الطرف الھي المضاربة 

د المشاريع التجارية أو األنشطة بناًء مال المضاربة في أحي يقوم على إثر ذلك باستثمار رأسالطرف اآلخر ("المضـارب")، وھو الطرف الذ
ن على خبرته مقابل حصة محددة (متفق عليھا مسبًقا) من الربح الناتج، إن وجد، على أال يتدخل رب المال في إدارة نشاط المضاربة. األصل أ

ً بشكل يتم توزيع ربح المضاربة عند إعالنھا / توزيعھا من قبل المضارب. وعلى الرغم من ذلك، وحيث إن ربح  المضاربة يتم تقديره دائما
مال المضاربة غير المسـدد. ويتحمل المضاربة بناًء على رأسخالل مدة على أساس زمني  موثوق، فيتم احتساب ربح المضاربة داخلياً 

مال ھو من يتحمل المخالفة لشروط وأحكام عقد المضاربة، وإال فإن رب ال السداد، أو اإلھمال أو المضارب الخسارة في حالة التخلف عن
 التنبؤالخسارة، شريطة تلقي رب المال دليالً مقنعاً يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب يرجع إلى قوى قاھرة، وأن المضارب لم يكن بوسعه 

ً أو رب  المجموعةكون وبموجب عقد المضاربة، فقد تعلى المضاربة.  السلبيةتبعاتھا تفادي بتلك القوى القاھرة أو  المال، حسب مضاربا
  الحالة.

  
 الوكالة  ٧-٣

  
مال الوكالة") إلى قوم بتقديم مبلغ مالي محدد ("رأسالوكالة ھي اتفاقية بين طرفين، يكون أحد الطرفين ھو الممول ("الموكل")، وھو الذي ي

ً ليقوم باستثمار رأس وكيل ("الوكيل")، وھو الذي دراسة الجدوى / خطة االستثمار التي مال الوكالة بطريقة تتفق مع الشريعة اإلسالمية طبقا
ً الوكيل للموكل. يستحق الوكيل  يقدمھا الوكيل أي  وقد يتم منحمال الوكالة، مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من رأسالوكالة") ك أتعابمحدداً (" أتعابا

توزيع ربح الوكالة عند إعالنھا / توزيعھا من  اً غالب داء. يتمكحافز على حسن األمبالغ إضافية تزيد على نسبة الربح أو العوائد المتفق عليھا 
ي قبل الوكيل. وعلى الرغم من ذلك، وحيث إن ربح الوكالة يتم تقديره دائماً بشكل موثوق، فيتم احتساب ربح الوكالة داخلياً على أساس زمن

التخلف عن السداد، أو اإلھمال أو المخالفة لشروط  . ويتحمل الوكيل الخسارة في حالةقيد السدادمال الوكالة الوكالة بناًء على رأس خالل مدة
يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب  دليل مقنع على الموكل حصولوأحكام اتفاقية الوكالة، وإال فإن الموكل ھو من يتحمل الخسارة، شريطة 

  حسب الحالة.على الوكالة،  لبيةالسبتلك القوى القاھرة أو تفادي تبعاتھا  التنبؤقوى قاھرة، وأن الوكيل لم يكن بوسعه 
  

  الصكوك  ٨-٣
  

  الشريعة اإلسالمية. مع متوافقة بموجوداتمضمونة  أمانة شھادات تتألف من
  

  حسابات األمانات  ٩-٣
  
  مقابل رسـوم ثابتة. للعمالءبصفة وكيل أمين لحسابات ضمان  المجموعةعمل ت

  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٣

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١نتھية في للسنة الم

  
  أساس اإلعداد   ٤
  
  بيان التوافق  ١-٤

  
دولة قوانين مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة من قبل وفقاً  الموحدةالمالية  البيانات تم إعداد

  اإلمارات العربية المتحدة. 
  

 أساس القياس  ٢-٤
  

بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير، كما  يتم قياسھاأدوات مالية محددة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء  لبيانات المالية الموحدةاتم إعداد 
  ھو مبين في السياسات المحاسبية أدناه. 

  
 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية الموحدة  ٣-٤

  
إلى أقرب عدد صحيح  ويتم تقريب كافة القيم ("الدرھم اإلماراتي") بدرھم اإلمارات العربية المتحدة موحدةالبيانات المالية التم عرض ھذه 

  األلف، باستثناء ما يذكر خالف ذلك. ب
  

  يتم فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة. 
  

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

  
يتم احتساب دمج األعمال من خالل طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ، وھو التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة. 

في الموجودات المحددة التي تم االستحواذ قياس الثمن المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة التي يتم احتسابھا على أنھا صا بصورة عامةويتم 
ً للتحقق من تعرضھا النخفاض في القيمة. ويتم االعتراف بأية أرباح من الشراء  عليھا. ويتم اختبار أي شھرة تجارية تنشأ من الدمج سنويا

أدوات تثناء التكاليف المتعلقة بإصدار بسعر منخفض مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر. ويتم بيان تكاليف المعاملة كمصروفات عند تكبدھا باس
  ملكية.     أدوات حقوقأو  تمويل إسالمي

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

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

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

  
   الشركة التابعة    ٢-١-٥

  
 لدى يكون والمنشآت الخاضعة لسيـطرة المجموعة. تتحقق السيطرة عندما للمجموعةيانات المالية الموحدة البيانات المالية تتضمن الب

  :لمجموعةا
  
 بھا على المنشأة المستثمر سلطة،  
 و إلى، أو لديھا حقوق في، العوائد المتغيرة من ارتباطھا بالمنشأة المستثمر بھا تعرض ،  
 لى قيمة عوائدھاعلى المنشأة المستثمَرة للتأثير عسلطتھا استخدام على  القدرة.  
  
 فيإذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن ھناك تغيرات  تسيطر على المنشأة المستثمر بھا بإعادة تقييم ما إذا كانت المجموعةقوم ت

  عنصر أو أكثر من عناصر السيـطرة الثالثة الموضحـة أعاله.
  

  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٤

  المالية الموحدة  ناتالبياإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٥
  
  س التوحيد (تابع)  أس  ١-٥

  
   الشركة التابعة (تابع)     ٢-١-٥
  

السلطة على تلك  للمجموعةفي أي من المنشآت المستثمر بھا عن أغلبية حقوق التصويت بھا، فيكون  للمجموعةتصويت العندما تقل حقوق 
 بصورة صلة بالمنشأة المستثمر بھاالمنشأة المستثمر بھا عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحھا قدرة عملية على توجيه األنشطة ذات ال

نشأة وق التصويت في المحق للمجموعة. تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان ةمنفرد
  بشكل يكفي لمنحھا السيـطرة، ومن بين تلك الحقائق والظروف: المستثمر بھا

  
  خرين؛التصويت لحاملي حقوق التصويت اآل حجم حقوقبمقارنة  المجموعة لدىحجم حقوق التصويت 
  خرين واألطراف األخرى؛للمجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلحقوق التصويت المحتملة 
 رتيبات التعاقدية األخرى؛ والحقوق الناشئة من الت 
  لى توجيه األنشطة ذات الصلة الحالية ع القدرة، لديھا، أو ليس لديھاالمجموعة  والظروف األخرى التي تشير إلى أنغيرھا من الحقائق

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

ات التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة، ويتوقف بفقد المجموعة للسيطرة على الشركة يبـدأ توحيد أي من الشرك
األرباح في بيان  السنةخالل  استبعادھاأو  اعليھ الشركة التابعة التي يتم االستحواذ مصروفاتإيرادات و إدراج، يتم وبصورة محددةالتابعة. 

 تكون المجموعة على الشركة التـابعة.سيطرة ريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى التاريخ الذي تتوقف فيه الموحد من تا أو الخسائر
   .غير المسيـطرة الحصصوإلى  المجموعةإلى مالكي  األخرى منسوبة ةالشامل اإليراداتاألرباح أو الخسـائر وكافة مكونات 

  
ً  ةللشركات التابع ةالشامل اإليرادات إجمالي يكونو حتى إذا ما نتج عن ذلك غير المسيـطرة  الحصصوإلى  المجموعةإلى مالكي  منسوبا

  غير المسيـطرة. الحصصتسجيل عجز في رصيد 
 

  .للمجموعةمع السياسات المحاسبية  المحاسبيةسياساتھا  تتوافق لكيتعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة  إجراء يتمعند الضرورة، 
  

والتدفقات النقدية المرتبطة بالمعامالت بين منشآت  المصروفاتميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات وج يتم حذف
  توحيد.البالكامل عند  المجموعة

  
يتم للسيطرة على الشركات التابعة،  المجموعةفي الشركات التابعة، والتي ال تؤدي إلى فقدان  المجموعةإن التغيرات في حصص ملكية 

حصص غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصھم في الملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة و حقوق كمعامالت احتسابھا
حصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ التعديل  المبلغ الذي يتم بهالشركات التابعة.  يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية بالفرق بين 

  .مالكي المجموعة وُينسب إلى، المقبوض/مستحق القبضأو  /مستحق الدفعفوعالمد
  

  العمالت األجنبية  ٣-١-٥
  
الرسمية لكل منشأة التي تتم بعمالت غير العملة  المجموعةمن منشآت  منشأةكل  معامالتراف بيتم االعت الموحدة، إعداد البيـانات المالية عند

ً أل بالعمالت البـنود المالية  يتم تحويلالصرف السـائدة في تـواريخ المعامالت. وفي نھاية كل فتـرة تقرير،  سـعار(العمالت األجنبيـة) وفقا
ً المسجلة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية السائدة في ذلك التـاريخ. يتم تحويل البنود غير المالية  الصرف سـعاراألجنبية وفقاً أل ألسـعار وفقا

أي من ببالتكلفة المطفأة  التي يتم قياسھاتحويل البـنود غير المالية  تتم إعادةالقيمة العادلـة. ال  تحديد الذي يتم فيهلتـاريخ في االصرف السائدة 
  العمالت األجنبيـة.

  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٥

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

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

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

  
 د اإلنشـاء لالستـخدام اإلنتاجي المستقبلي، بالموجودات قي فيما يتعلقبالعمالت األجنبية  لتمويل اإلسالميمن اأسعار الصرف  فروقات

 بالعمالت األجنبيـة؛ بالتمويل اإلسالمي المرتبطةتكلفة تلك الموجودات عندما تعتبـر تعديالً لتكاليف التمويل  ضمن إدراجھاوالتي يتم 
 مخاطر عمالت أجنبية معيـنة؛ و من تحوطللمعامالت المبرمة للأسـعار الصرف  فروقات 
 البـنود المالية المستحقة من، أو المستحقة إلى، عملية أجنبية لم يتم تخطيط تسوية لھا وكذلك ليس من المحتمل  منر الصرف أسعا فروقات

ً في الخارجيةحدوثھا (ولذلك تشكل جزءاً من صافي االستثمار في العملية   اإليرادات الشاملة األخرى)، والتي يتم االعتراف بھا مبدئيـا
 الموحد عند تسوية البـنود المالية. األرباح أو الخسائرحقوق الملكية إلى بيـان ويعاد تصنيفھا من 

  
عملة  وھو إلى الدرھم اإلماراتي، للمجموعة الخارجيةموجودات ومطلوبات العمليات  يتم تحويلض عرض البيـانات المالية الموحدة، اغرأل
بنود اإليرادات والمصروفات  ويتم تحويلسـائدة في نھاية كل فتـرة تقرير. ، باستخدام أسعار الصرف الالمستخدمة من قبل المجموعةعرض ال

 ً يتم بيان و ة األخرىالشـامل اإليرادات ضمنالصرف، إن وجـدت،  فروقاتأسعار الصرف السـائدة في الفتـرة. يتم االعتـراف ب لمتوسطوفقا
ً  غير المسيطرة الحصصإلى  وتنسبفي حقوق الملكية ( القيمة المتراكمة   ).حيثما يكون مناسبا

  
بتلك العمليـة العائدة إلى مالكي  في حقوق الملكية المتعلقةالمتراكمة  الصرف فروقاتجميع  يعاد تصنيف، خارجيةعملية عند استبـعاد 

  المـوحد. األرباح أو الخسائرإلى بيـان  المجموعة
  

ال ينتج عن ھذا االستبعاد فقدان المجموعة للسيطرة  بحيثتابعة شركة في  حصتھاعند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من ذلك،  عالوة على
غير المسيـطرة وال يتم االعتراف بھا في  الحصصالصرف المتراكمة إلى  فروقاتمن  التناسبيةتلك الشركة التابعة، يـعاد توزيع الحصة على 
مشتركة  ائتالفاتأو  زميلةجزئي لشركات (اي استبعاد  اد الجزئي األخرىبكافة بعمليات االستبع فيما يتعلقالمـوحد.  األرباح أو الخسائربيـان 

الصرف المتراكمة إلى  فروقاتمن  التناسبية)، يـعاد تصنيف الحصة ةالمشترك السيطرةأو  الھامللتـأثير  فقدان المجموعةال ينتـج عن ذلك و
  المـوحد. األرباح أو الخسائربيـان 

  
تم معاملتھا نتيجة االستـحواذ على عملية خارجية ت التي تم االستحواذ عليھا محددةالمطلوبات الموجودات وللإن تعديالت القيمة العادلة 

أسعار  فروقاتسعار الصرف السائدة في نھاية كل فتـرة تقريـر، ويتم االعتراف بوفقاً ألالخارجية ويتم تحويلھا  للعمليةكموجودات ومطلوبات 
  حقوق الملكيـة. ضمنالصرف 

  
  فقدان السيطرة   ٤-١-٥

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

مة الدفترية السابقة ) القي٢إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المقبوض والقيمة العادلة للحصص المتبقية و () ١على أنھا الفرق بين (احتسابھا 
كافة المبالغ المعترف بھا  يتم احتسابمسيطرة. غير حصص أي )، ومطلوبات الشركة التابعة والتجارية الشھرة بما في ذلكللموجودات (

لوبات ذات الصلة الموجودات والمط تقد استبعد المجموعةالشركة التابعة كما لو أن فيما يتعلق بھذه  األخرى ةالشامل اإليراداتمسبقاً في بيان 
  ). الملكية حقوق األرباح أو الخسائر أو تحويلھا إلى فئة أخرى من فئات إلىإعادة تصنيفھا  تبشكل مباشر (أي تم بالشركة التابعة

  
عتراف المبدئي لقيمة العادلة عند االأنھا ھي افي شركات تابعة سابقة بتاريخ فقدان السيطرة  محتفظ بھا استثمارات ةعتبر القيمة العادلة أليتُ 

ً للمعيار  ، إن أمكن التطبيق، التكلفة عند االعتراف المبدئي لالستثمار أنھا أو الدولية لتقارير الماليةمن معايير ا ٩رقم لالحتساب الالحق وفقا
  .ائتالف مشتركزميلة أو شركة في 

  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٦

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

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

 تنفيذلتحقيق أھداف محدودة ومحددة جيداً مثل توريق موجودات أو  تأسيسھاالتي يتم  المنشآت فيالخاصة  األغراضذات  تتمثل المنشآت
إلى تقييم جوھر عالقتھا  استناداً إذا رأت المجموعة أنھا تسيطر عليھا الخاصة  األغراضذات  لمنشأةاوحيد . يتم تمحددة تمويل إسالميمعاملة 

  .المرتبطة بھا واالمتيازاتمع المجموعة وكذلك تقييم للمخاطر 
  

  األنشـطة االئتمانية  ٦-١-٥
  
بموجودات بصفة أمين بالنيابة عن أمناء ومؤسسات أخرى.  مدير أو بغيرھا من الصفات التي ينتج عنھا االحتفاظأمين/بصفة  المجموعةعمل ت

حيث أنھا ليست موجودات  للمجموعةھذه الموجودات واإليرادات الناتجة عن األنشطة االئتمانية في البيانات المالية الموحدة  إدراجال يتم 
  . خاصة بالمجموعة

  
  األدوات المالية   ٢-٥

  
  االعتراف المبدئي     ١-٢-٥

  
  اف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح إحدى شركات المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. يتم االعتر

  
  القياس المبدئي   ٢-٢-٥

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

، حيثما يكون مناسباً، عند االعتراف المطلوبات الماليةالمالية أو لموجودات تتم إضافتھا إلى أو خصمھا من القيمة العادلة ل المطلوبات الماليةو
لقيمة العادلة من خالل با المطلوبات الماليةالمالية أو  الموجوداتحيازة تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى يتم االعتراف ب. المبدئي

  األرباح أو الخسائر مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 
  

  الموجودات المالية   ٣-٥
  

إن الطرق االعتيـادية للشراء أو البيع . تاريخ المتاجرة على أساسبيع الموجودات المالية بالطرق االعتيادية  وأيتم االعتراف بعمليات شراء 
  يعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطـار زمني تحدده االتفاقيات واللوائح في السـوق.ھي مشتريات أو مب

  
  على تصنيف الموجودات المالية. ـفأة أو بالقيمة العادلة، بـناءً كافة الموجودات المالية المعترف بھا الحقاً في مجملھا إما بالتكلفة المط يتم قياس

  
  المـوجودات الماليةتصنيف   ١-٣-٥

  
ً يتم   اإلسالمية الموجودات التمويلية واالستثماريةو والمستحق من البنوك والمؤسسات المالية قياس األرصدة لدى البنوك المركزيةالحقا
لتكلفة المطفأة الشروط التـالية با ينطبق عليھاالتي  ات في صكوك إسالمية وبنود محددة من الذمم المدينة والموجودات األخرىاالستثمارو

الخسـائر  ، إن وجدت (باستثناء تلك الموجودات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالمؤجلةانخفاض القيمة واإليرادات  خسائر اً ناقص
  عند االعتراف المبدئي): 

  
 التدفقات النقدية التعاقدية؛ و بھا ضمن نموذج أعمال يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل الموجودات محتفظ أن تكون 
  ياألصل المبلغوأرباح على  للمبلغ األصلي، في تواريخ محددة، تدفقات نقديـة تعد فقط دفعات باألداةأن ينتـج عن البـنود التعاقدية الخاصة 

 .قيد السداد
  

  كافة الموجودات المالية األخرى الحقاً بالقيـمة العادلة. يتم قياس
  
   



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٧

  المالية الموحدة  ياناتالبإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٥

  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥
  
  الربح الفعلي معدل التكلفة المـطفأة وطريقة  ٢-٣-٥

  
 دىتوزيع اإليرادات على مو يتم قياسھا بالتكلفة المطفأةالتي الربح الفعلي ھي طريقة احتسـاب التكلفة المطفـأة لألدوات المالية معدل إن طريقة 

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

صافي القيمة  للتوصل إلىاألخرى) من خالل العمر االفتراضي المقدر لألدوات االستثمارية والتمويليـة أو، إن كان مناسبـاً، عبر فتـرة أقصر 
  الدفتريـة عند االعتـراف المبـدئي.

  
التي يتم قياسھا الربـح الفعلي لألدوات التمويلية واالستثمارية  معدل على أساسالمـوحد  اح أو الخسائرباألرفي بيـان يتم االعتراف باإليرادات 

  الحقاً بالتكلفة المـطفأة.
  

  األخرى  ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل الموجودات المالية   ٣-٣-٥
  

ھائي (على أساس كل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية أن تختـار بشكل ن للمجموعةعند االعتراف المبدئي، يمكن 
إذا كان االستثمار اإليرادات الشاملة األخرى التصنيف بالقيمة العادلة من خالل  يجوز. وال األخرى ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل 

   في حقوق الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة.
  

  لغرض المتاجرة إذا: أنه محتفظ بهألصل المالي ا ُيعتبر
  
 تم شراؤه أساساً لغرض البيع في المستقبل القريب، أو  
  وله طابع فعلي حديث للحصول على أرباح في  المجموعة تديرھاكان، عند االعتراف المبدئي، جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة

 فترات قصيرة، أو
 فة وفّعالة كأداة تحوط أو كضمان مالي.غير مصن إسالمية كان أداة مشتقة  
  
ً الموجودات قياس  يتم ً بالقيمة العادلة مضاف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مبدئيا إليھا تكاليف المعاملة. ويتم قياسھا الحقاً  ا

تم إعادة تصنيف . لن تاإليرادات الشاملة األخرىلعادلة في عن التغير في القيمة ا الناتجةبالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر 
  ستبـعاد.االاألرباح أو الخسائر المتراكمة إلى األرباح أو الخسـائر عند 

  
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرال  ٤-٣-٥

  
بتصنيف  المجموعةقم خالل األرباح أو الخسائر، ما لم تة العادلة من يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيم

 .المبدئيعند االعتراف  األخرى ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  االستثمار
 

مة العادلة من خالل بالقي التكلفة المطفأةب معايير القياس ينطبق عليھاالملكية) التي ال 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 تصنيفـائر. قد ولكنھا غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس
بالقيـمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي إذا كان ھذا التصنيف  الملكية) حقوق (بخالف أدواتالموجودات المالية 

عتراف باألرباح أو من قيـاس الموجودات أو المطلوبات أو اال والذي قد ينشـأالقياس أو االعتراف التضارب في يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ 
  الخسائر عليھا على أسس مختلفة. 

  
  الملكية) بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر. حقوق أية موجودات مالية (بخالف أدوات المجموعةصنف لم ت
  

 يير نموذج األعمال بحيث الما يتم تغيعاد تصنيف الموجودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عند
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.
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٨

  الموحدة المالية  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٥

  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥

  
  (تابع)  الموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٤-٣-٥
  

أية أرباح أو ب مع االعترافبالقيمة العادلة في نھاية كل فتـرة تقرير الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر  يتم قياس
األرباح أو صافي األرباح أو الخسـائر المعترف بھا في بيان  إدراجالموحد. يتم  األرباح أو الخسائرخسـائر تنشأ من إعادة قياس في بيـان 

ً القيمة العادلة وفق يتم تحديدالموحد.  األرباح أو الخسائردلة" في بيـان من استثمارات أخرى بالقيمة العا األرباحالموحد في بـند " الخسائر  ا
  حول ھذه البيـانات المالية المـوحدة. ١-٢-٤٧يضاح اإللطريقة المبينة في ل

  
 أرباح وخسـائر صرف العمالت األجنبيـة  ٥-٣-٥

  
الفورية في نھاية كل فتـرة  ر الصرفسـعاويتم تحويلھا وفقاً ألجنبيـة أجنبية بتلك العملة األ بعملةالقيمة العادلة للموجودات المالية  يتم تحديد

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

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

 .ىاألخر ةالشـامل اإليرادات ضمنصرف العمالت األجنبية 
 

بالتكلفة المطفأة في نھاية كل فتـرة تقرير، فيتم تحديد أربـاح وخسـائر صرف  التي يتم قياسھالعمالت األجنبيـة ألدوات المالية بافيما يتعلق با
  المـوحد. األرباح أو الخسائرالمالية ويتم االعتراف بھا في بيـان  للموجوداتالتكلفة المطفأة  استناداً إلىالعمالت األجنبية 

  
  يمة الموجودات الماليةنخفاض قا  ٦-٣-٥

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

للتحقق من ة المطفأة بالتكلف التي يتم قياسھاوالموجودات األخرى) واألرصدة لدى البنوك المركزية المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية 
القيمة  أنھا تعرضت النخفاض فيالقيمة في نھاية كل فتـرة تقرير. تعتبر الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفـأة في نخفاض ال تعرضھا

فقات النقدية المستقبلية التد على تأثرعندما يكون ھناك دليل موضوعي، نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي بالموجودات المالية، 
  المقدرة لألصل.

  
  ة على انخفاض القيمة، على سبيل المثال وليس الحصر: الموضوعي األدلةتضمن ت

  
 حادة للُمصدر أو الطرف المقابل؛ مالية  أزمة  
  األصلية؛  المبالغأو التأخر في سداد الربح أو  التعثراإلخالل بالعقد، مثل 
  إعادة الھيكلة المالية، أو سيقدم على أو هإفالسيشھر العميل سأن  المرجحأن يصبح من 
 لھذا األصل المالي بسبب صعوبات مالية. سوق نشط عدم وجود 
  

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والتي  لألصلالفرق بين القيمة الدفترية المعترف بھا في انخفاض القيمة خسائر قيمة  تتمثل
  ويتم احتسابھا باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي لألًصل. ، اناتقيمة الضم تعكس

  
انخفاض القيمة، باستثناء الموجودات بما يعادل خسائر بالتكلفة المطفأة  للموجودات المالية التي يتم قياسھاتخفيض القيمة الدفترية مباشرًة يتم 

 عندما ال يمكن تحصيلفترية باستخدام حساب مخصص انخفاض القيمة. التمويلية واالستثمارية اإلسالمية حيث يتم تخفيض القيمة الد
من المستحقات المبالغ المستردة  خصمتم يقابل حساب مخصص انخفاض القيمة. ويتم شطبھا ممية، الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسال

القيمة الدفترية لحساب مخصص انخفاض  فيغيرات التب ويتم االعترافحساب مخصص انخفاض القيمة.  منتم شطبھا في وقت سابق  التي
  الموحد.  األرباح أو الخسائرالقيمة في بيان 

  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٩

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٥
  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥
  
  (تابع)  الماليةنخفاض قيمة الموجودات ا  ٦-٣-٥

  
بحدث وقع بعد االعتراف باالنخفاض  ةموضوعي بصورةاالنخفاض  ھذا وأمكن ربط القيمة في فتـرة الحقةانخفاض إذا انخفض مبلغ خسائر 

ً المعترف بھا القيمة انخفاض خسائر في القيمة، يتم عكس  فيه القيمة  تزيدالذي ال  المدىالموحد إلى  األرباح أو الخسائرمن خالل بيان سابقا
 التكلفة المطفأة إذا لم يكن قد تم االعتراف باالنخفاض في القيمة. عنالدفترية لألصل في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة 

  
ً أو كلياً، ية اإلسالمية (ومخصص االنخفاض ذواالستثمارية والتمويل يتم عادًة شطب الموجودات عندما ال يكون ھناك  الصلة)، سـواء جزئيـا

وكذلك، بالنسبـة للموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية المضمونة، عندما يكون قد تم استالم  ياألصل المبلغال واقعي الستـرداد احتم
  .الضمان تحصيلمن  العائدات

 
  مطفأة على النحو التالي:بالتكلفة ال التي يتم قياسھا انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية تقوم المجموعة بتقييم

  
  التي يتم تقييمھا بصورة فرديةسـالمية اإلتمويلية الستثمارية واالموجودات ال
  

تجارية  مؤسسات وموجوداتموجودات  في رئيسي بشكل التي يتم تقييمھا بصورة فرديةتتمثل الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 
 اإلسالمية واالستثماريةالموجودات التمويلية تعرض ك أي دليل موضوعي يشير إلى إذا كان ھنا قق مماللتح بصورة فرديةوالتي يتم تقييمھا 

 يكون ھناكحالما  قيمةالنخفاض في كموجودات تعرضت الاإلسالمية  واالستثماريةالموجودات التمويلية  يتم تصنيف. النخفاض في القيمة
  تلك الشكوك بصورة عامة عندما: نشألسداد وتاعلى الوفاء بالتـزامات  العميلفي قدرة  وكشك
  
  لشروط التعاقدية؛ واً لوفق ي أو الربح المستحقاألصل المبلغال يتم سـداد 
 وعندما ال يكون من المحتمل أن تغطي القيمة المتوقع تحقيقھا من استبعاد  للعميلالمالي  الوضعتدھور حاد في  عندما يكون ھناك

  لدفترية الحالية للموجودات االستثمارية والتمويليـة اإلسـالمية.الضمانات، إن وجدت، القيمة ا
 

القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  التي تعرضت النخفاض فياإلسالمية  واالستثماريةيتم قياس الموجودات التمويلية 
أو، كوسيلة عملية، بناًء على القيمة  تمويلي واالستثماري اإلسالميلألصل الالمتوقعة المحتسبة على أساس معدل الربح الفعلي األصلي 

 األصل التمويلي واالستثماري اإلسالمي، إذا كان اتأو القيمة العادلة للضمان لألصل التمويلي واالستثماري اإلسالمي الملحوظةالسوقية 
والقيمة  لألصل التمويلي واالستثماري اإلسالميالدفترية  القيمة على أساس الفرق بين القيمة انخفاض ئرخسا احتساب. يتم يخضع لضمان

  الحالية المنخفضة.
  
  وال تكون ھامة بصورة فردية مشتركة  سمات ذويسالمية ألفراد اإلتمويلية الستثمارية واالموجودات ال
 

كون ھناك نقص يمكن قياسه في من الموجودات عندما ي محددةقيمة مجموعة  انخفاض ليشملالقيمة الجماعي  انخفاضمخصص  احتسابيتم 
  تاريخ القسط المتأخر. بما يتوافق مع تزيد تدريجياً التدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة من خالل تطبيق منھج يخصص معدالت خسارة 

  
  متكبـدة ولم يتم تحديدھا بـعدخسائر الال
  

على أساس  تعرضھا لخسائرال يوجد أي دليل محدد على و ةفردي ورةبص التي يتم تقييمھااإلسالمية  واالستثماريةإن الموجودات التمويلية 
 احتسابلغرض  المنتج أو تصنيف الموجودات التمويلية واالستثمارية قطاع العمل أو حسبمخاطر االئتمان سمات وفقا ل تجميعھايتم  ،فردي

  المقدرة. الجماعية الخسائر 
  

المركز المالي الموحد  قبل تاريخ وقعتنتيجة أحداث المجموعة ھا تكبدت مل أن تكون قدالمحتالقيمة التي كان من  انخفاضخسائر  ذلك يعكس
المعلومات التي تحدد الخسائر المتعلقة  ُتتاحيمكن تقديرھا بشكل موثوق. عند و، بصورة فرديةمن تحديدھا  المجموعةتمكن والتي لم ت

الموجودات التمويلية واالستثمارية حذف ھذه يتم  العميل،ضمن مجموعة  اإلسالمية بصورة فردية بالموجودات التمويلية واالستثمارية
  القيمة.في  النخفاضمن تعرضھا  بصورة فردية للتحققاإلسالمية من مجموعة المتـعامل، ويتم تقييمھا 

  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٢٠

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ة (تابع) السياسات المحاسبية الھام  ٥

  
  الموجودات المالية (تابع)   ٣-٥

  
  (تابع)  نخفاض قيمة الموجودات الماليةا  ٦-٣-٥

  
  تسھيالت التمويل المعاد التفاوض عليھا

  
 السداديشمل ذلك تمديد ترتيبات  وقد ضمانات.بدالً من االستحواذ على  التمويللمخاطر  ر اإلمـكان إلعادة ھيكلة التعرضقد المجموعةسعى ت

غير متأخر السداد. تقوم اإلدارة  التمويل لمخاطر فور إعادة التفاوض على الشروط، يصبح التعرضالتمويل الجديدة. على شروط  تفاقواال
. تستمر يتم سدادھابصورة مستمرة بمراجعة التسھيالت التي أعيد التفاوض بشأنھا لضمان استيفاء كافة المعايير وأن الدفعات المستقبلية سوف 

استناداً الربح الفعلي األصلي للتسھيالت  معدلويتم احتسابھا باستخدام  جماعيةت في الخضوع لتقييم انخفاض القيمة بصورة فردية أو التسھيال
ومعايير حسن األداء المتعلقة بالتعرض مثل سداد الدفعات المطلوبة والتحسن في نوعية وفعالية  لشروط المعّدلةالعميل باألحكام وا التزام إلى
  مان بحيث يتم تحويل تلك التسھيالت إلى فئة القروض العاملة  الض

  
 االعتراف بالموجودات المالية إيقاف  ٧-٣-٥

  
نقدية من األصل أو عندما يتم في الحصول على تدفقات  إال عندما تنتھي الحقوق التعاقدية باألصل المالياالعتراف  تقوم المجموعة بإيقافال 

بتحـويل أو االحتفاظ بكافة  المجموعةقم أخرى. إذا لم ت منشأةإلى  األصل بصورة فعليةملكية  وامتيازاتاطر مخاألصل المالي وكافة تحويل 
في  التي تحتفظ بھا باالعتراف بحصتھا تقوم المجموعةفي السيـطرة على األصل المحول،  تواستمربصورة فعلية لملكية ا وامتيازاتمخاطر 
ملكية  وامتيازاتمخاطر  ت المجموعة بصورة فعلية بكافةدفعھا. إذا احتفظبط بالمبالغ التي قد تلتزم بالمرت االلتزامضافة إلى باإلاألصل 

للعائدات  الخاضعة لضمانات التمويل تـسھيالتكما تعترف بفي االعتـراف باألصل المالي المجموعة ستمر ت، األصل المالي المحول
  المستـلمة.

  
 إجمالي المبلغرق بين القيمة الدفترية لألصل وقيمة لفة المطفـأة، يتم االعتراف بالفبالتك لذي يتم قياسهااالعتراف باألصل المالي  إيقافعند 

  المـوحد. األرباح أو الخسائرفي بيـان  المقبوض ومستحق القبض
  

تم إعادة تصنيـف األرباح أو ى، ال تاألخر ةالشـامل اإليراداتبالقيـمة العادلة من خالل الذي يتم تصنيفه باألصل المالي االعتراف  إيقافعند 
الموحد، ولكن يتم تحويله  األرباح أو الخسائراالستثمارات في حقوق الملكية إلى بيـان  تقييمإعادة  احتياطيالخسائر الكلية المتراكمة سابقاً في 

  ضمن حقوق الملكيـة. المحتجزةإلى األرباح 
  

 المقاصة  ٤-٥
  

لمالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد، وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة حق تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات ا
تسوية على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات لل نيةبمقاصة المبالغ المعترف بھا ويكون لديھا  ملزم قانوني

  بصورة متزامنة.
  

فات على أساس صافي المبلغ عندما تجيز معايير التقارير المالية الدولية ذلك، أو فيما يتعلق باألرباح والخسائر يتم عرض اإليرادات والمصرو
 .المجموعةمثل نشاط التداول في ن مجموعة من المعامالت المماثلة الناتجة ع

  
الحق في مقاصة الموجودات والمطلوبات  اوالتي تمـنحھ، التسوية الرئيسيةات يطرفاً في عدد من الترتيبات، بما في ذلك اتفاق المجموعةعتبر ت

وبالتالي يتم عرض الموجودات والمطلوبات  بصورة متزامنةأو  على أساس صافي المبلغالنية لتسوية المبالغ  االمالية ولكن عندما ال يكون لديھ
  .المبلغ المعنية على أساس إجمالي

  
  
  
  
  
  

  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٢١

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٥
  
  الملكية  حقوق المطلوبات المالية وأدواتتصنيف   ٥-٥
  

وتعريف  االتفاق التعاقديإما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لجوھـر  المجموعة ھاالملكية التي تصدرحقوق و يتم تصنيف أدوات الدين
  الملكية.حقوق ات المالية وأدوات المطلوب

  
  الملكية حقوق أدوات  ٦-٥

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

  .المباشرة اإلصدار تكاليف خصمعد بقيمة صافي المبالغ المحّصلة ب المجموعةصدرھـا حقوق الملكية التي ت أدواتب االعتراف
  

(أسھم الخزينة) وُتخصم عن طريق أي من شركاتھا التابعة  التي استحوذت عليھا بنفسھا أو بالبنكالملكية الخاصة  حقوق يتم االعتراف بأدوات
شراء أو بيع أو إصـدار أو إلغاء  الموحد من األرباح أ الخسائرخسائر في بيان  أية أرباح أوب ال يتم االعترافمباشرة في حقوق الملكية. 

  .بالبنكأدوات حقوق الملكية الخاصة 
  

صكوك مضاربة دائمة وغير قابلة لالسترداد من قبل حاملي الصكوك ويستحقون توزيعات أرباح غير  في الشق األولصكوك من التتمثل 
ً لذلك،  أدوات حقوق الملكية كأحد مكونات تعرض  ق األولالشالصكوك من  يتم عرضمتراكمة بناًء على موافقة مجلس اإلدارة. وطبقا

  في حقوق الملكيـة. المجموعةمن قبل  المصدرة
  

كمطلوبات وُتخصم من حقوق الملكية عندما يتم  الشق األولصكوك من الأرباح من األسھم العادية وتوزيعات يتم االعتراف بتوزيعات األرباح 
. ويتم اإلفصـاح عن توزيعات األرباح للسنة التي تم الموافقة عليھا بعد الترتيباإلدارة على  ومجلس المجموعةمساھمي  قبلالموافقة عليھا من 

  تاريخ التقرير كحدث غير معدل بعد تاريخ التقرير.
  

  المطلوبات المالية  ٧-٥
  

  مة العادلة من خالل األرباح والخسائر.الربح الفعلي أو بالقيمعدل طريقة  باستخدامالمطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة  كافةيتم قياس 
  

أو عند تطبيق  االعتراف إليقاف ويل الموجودات المالية غير مؤھلعلى الرغم من ذلك، فإن المطلوبات المالية التي تنشأ عندما يكون تح
 بمعدللتقديم تسھيالت  مجموعةمن قبل ال المصدرة، وااللتزامات من قبل المجموعة المصدرةطريقة التدخل المستمرة، والضمانات المالية 

  ربح أقل من سعر السوق يتم قياسھا وفقا للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناه.
  

 الحقاً بالتكلفة المطفأة التي يتم قياسھاالمطلوبات المالية   ١-٧-٥
  

ة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالتكلفة المطفأة بالقيم وغير مصنفةلمتاجرة بغرض ا بھا التي ال يتم االحتفاظيتم قياس المطلوبات المالية 
 معدل بالتكلفة المطفأة على أساس طريقةالحقاً نھاية الفترات المحاسبية الالحقة. يتم تحديد القيم الدفترية للمطلوبات المالية التي يتم قياسھا  في

  الموحد. األرباح أو الخسائرا كجزء من تكاليف الموجودات في بيان تم رسملتھمن األرباح التي لم ت العمالءحصة  إدراجالربح الفعلي. يتم 
  

من األرباح على المالي وتوزيع حصة المودعيـن  لاللتزاماحتساب التكلفة المطفأة  بھاالطريقة التي يتم  فيالربح الفعلي  معدل طريقة تتمثل
(بما في ذلك  المقدرةالنقدية المستقبلية  للمقبوضاتالقيمة الحالية  تسابالح المستخدم المعدل في الفعلي الربح معدل يتمثل. ذات الصلة الفترة

العمر  على مدى )وتكاليف المعامالت الفعلي الربح معدلالتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من  المستلمةكافة الرسـوم والنقاط المدفوعة أو 
  صافي القيمة الدفتريـة عند االعتـراف المبـدئي. للتوصل إلىة أقصر فتـر على مدىأو، إن كان مناسبـاً،  لاللتزام المالياالفتراضي المقدر 

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

  .األخرى الذمم الدائنة والمطلوباتوبعض 
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٢٢

  المالية الموحدة  تالبياناإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٥
  
  (تابع)  المطلوبات المالية  ٧-٥
  
  أرباح وخسـائر صرف العمالت األجنبيـة  ٢-٧-٥

  
ـائر صرف فتـرة تقرير، فيتم تحديد أربـاح وخسبالتكلفة المطفـأة في نھاية كل  والتي يتم قياسھابالنسبـة للمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية 

  المـوحد. األرباح أو الخسائرعلى التكلفة المطفأة لألدوات ويتم االعتراف بھا في بيـان  العمالت األجنبية بناءً 
 

  تقرير.الفي نھاية فتـرة  ف الفوريويتم تحويلھا وفقاً لسعر الصرالقيمة العادلة المطلوبات المالية بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبيـة  يتم تحديد
  
  الضمان المالي  ٣-٧-٥

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

  
بقيمتھا العادلة، كما تقاس الحقاً، إذا لم يتم تحديدھا كأداة مالية بالقيمة العادلة من  المصدرة من قبل المجموعة ةالمالي اتالضمان يتم مبدئياً قياس

  :رباح والخسائر، بالقيمة األعلى ألي منخالل األ
  
 لمطلوبات المحتملة والموجودات ، المخصصات وا٣٧م ـقيمة االلتزام بموجب الضمان المالي، طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رق

 ؛ والمحتملة
  ًالمتراكممناسباً، اإلطفاء  ذلك ، إذا كانمخصوماً منھاالقيمة المعترف بھا مبدئيا  ً   .باإليراداتلسياسات االعتراف  المعترف به طبقا
  

  االعتراف بالمطلوبات المالية  إيقاف  ٤-٧-٥
  

انتھاء أو  عندما يتم إلغـاؤھاأو  المجموعةالتزامات  تتم تسوية ، وفقط عندما،عندما ةبالمطلوبات المالي تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف
الدفع، بما في  مستحقالمدفوع أو  والمبلغبھا  االعتراف إيقافبالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم  االعتراف. يتم صالحيتھا

  الموحد. األرباح أو الخسائرفي بيان  ،لوبات المفترضةذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المط
  

 اإلسالمية المشتقة األدوات المالية   ٨-٥
  

قد ال تتطلب أو  مبدئي محدود استثمارتتطلب متغيرة و العتباراتتتغير قيمتھا تبعاً  التي ماليةاألداة ال فياإلسالمية المشتقة المالية  األداة تتمثل
مخاطر ل ية إسالمية مشتقة إلدارة التعرضمعامالت متنوعة ألدوات مال المجموعةبـرم ادھا في تاريخ مستقبلي. تويتم سد مبدئي استثمارأي 

  .لمعدالت الربح إسالمية عقود مقايضةلبيع/ شراء عمالت و تعھدات أحاديةف العمالت األجنبية وتتضمن صرأسعار الربح و معدالت
  

ً اإلسالالمشتقة يتم قياس األدوات المالية  ً بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة بتاريخ العقد ويتم الحقا يتم إعادة قياسھا بالقيمة العادلة.  مية مبدئيا
أو كمطلوبات عندما تكون عادلة موجبة ضمن الموجودات القيم ال عندما تكون بقيمھا العادلة كموجودات اإلسالمية كافة األدوات المشتقة تسجيل

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

  
ألداة  حاً. عندما ال يكون ھناك سوق نشطن األسعار المدرجة في األسواق النشطة حيثما يكون متاالعادلة للمشتقات اإلسالمية م يتم تحديد القيم

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

لمشتقات اإلسالمية محتفظ بھا للمتاجرة أو تم تصنيفھا كأدوات تحوط، وخسائر القيمة العادلة على ما إذا كانت ا بأرباحتعتمد طريقة االعتراف 
عن التغيرات في القيمة العادلة  الناتجةوالخسائر  األرباح بكافةوإذا كانت األخيرة، طبيعة المخاطر التي يتم التحوط منھا. يتم االعتراف 

 الموحد. ائراألرباح أو الخسللمشتقات اإلسالمية المحتفظ بھا للمتاجرة في بيان 
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٢٣

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٥
  
  (تابع)  األدوات المالية المشتقة اإلسالمية  ٨-٥
  

التغير في القيمة العادلة للموجودات أو ن متحوط  عقود) ١بتصنيفھا إلى: ( المجموعةقوم تحوط، ت كعقودلمشتقات اإلسالمية عند تصنيف ا
المستقبلية التدفقات النقدية  من التغير فيتحوط  عقود) ٢لقيمة العادلة")، (ل تحوطعقود المؤسسة (" التزاماتالمطلوبات المعترف بھا أو 

 اإليراداتستؤثر على صافي  كبيروبات معترف بھا أو بمعاملة متوقع تنفيذھا بشكل المرتبطة بمخاطر معينة متعلقة بموجودات أو مطل
"). االستثمارصافي عقود تحوط لخارجيـة (" في عملية االستثمارصافي ل) تحوط ٣(أو لتدفقات النقدية")، عقود تحوط ل(" المعلنة ةالمستقبلي

لتدفقات النقدية أو صافي لقيمة العادلة أو افي عقود تحوط ل على المشتقات اإلسالمية المصنفة كأدوات تحوط محاسبة التحوط يتم تطبيق
  معايير محددة. استيفاءبشرط  االستثمار

  
 الخاضعة للتحوطالعالقة بين أدوات التحوط والبنود  بتوثيق تقوم المجموعةلمحاسبة التحوط،  وحتى تكون مؤھلةفي بداية عالقة التحوط، 

 وبصورةسواء في بداية التحوط أيضا تقييم موثق،  المجموعة طلبلتنفيذ التحوط. وت امن إدارة المخاطر واستراتيجيتھ اھدفھ باإلضافة إلى
 بصورة رئيسية، المستخدمة في معامالت التحوط فيما يتعلق بمقاصة اإلسالمية ، األدوات المشتقةالتحوط أدوات فاعليةلمدى  ،ةمستمر

 التحوط من عقود ربحال إدراجيتم  الخاضعة للتحوطنود لبلفي القيم العادلة أو التدفقات النقدية  الخاضعة للتحوطالتغيرات التي تخص المخاطر 
  الموحد. األرباح أو الخسائرمؤھلة معينة ضمن بيـان ال
  

  

  لقيمة العادلةعقود التحوط ل  ١-٨-٥
  

لمتعلقة بالمخاطر التغيرات في القيمة العادلة ا الخاضع للتحوط بناًء علىعالقة التحوط كتحوط للقيمة العادلة، يتم تعديل البند  عندما يتم تصنيف
في بيان الخاضع للتحوط اإلسالمية والبند المشتقة األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس كٍل من األداة بيتم االعتراف . الخاضعة للتحوط

لمتعلقة بالبند الخاضع ا نفس الفئةل تخصيصھايتم  اإلسالمية بأداة التحوط الموحد. إن تعديالت القيمة العادلة المتعلقة األرباح أو الخسائر
في نفس الفئة المتعلقة  الموحد األرباح أو الخسائرفعالية في بيان العدم ب ويتم أيضاً االعتراف. الموحد في بيان األرباح أو الخسائر للتحوط

معايير محاسبة  يعد تنطبق عليھاإذا لم أو  استخدامھاھا أو اإلسالمية، أو تم إنھاؤ صالحية األداة المشتقة انتھت. إذا الخاضع للتحوطلبند با
  محاسبة التحوط. استخدام إيقافيتم  تصنيفھا،لقيمة العادلة أو تم إلغاء التحوط ل

  
  للتدفقات النقدية عقود التحوط   ٢-٨-٥

  
دفقات النقدية ضمن للت المحددة والمؤھلة كعقود تحوطيتم االعتراف بالجزء الفّعال للتغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة اإلسالمية 

خسائر في بيان  وألجزء غير الفّعال ألية أرباح با . ويتم االعتراف مباشرةً األخرى ةالشامل اإليراداتلتدفقات النقدية في التحوط لاحتياطي 
الموحد في  اح أو الخسائراألربالمبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى بيان  لالموحد كإيرادات/ خسائر تجارية. يتم تحوي األرباح أو الخسائر

  . األرباح أو الخسائر على الخاضع للتحوطالفترات التي يؤثر فيھا البند 
  

غير مالي، فيتم تحويل األرباح أو الخسائر  التزامأو  بأصل غير مالي االعتراف الخاضعة للتحوط المتوقعةولكن عندما ينتج عن المعاملة 
ً في ح  انتھت. إذا االلتزامقوق الملكية من حقوق الملكية وإدراجھا ضمن القياس المبدئي لتكلفة األصل أو المتراكمة والتي تم تأجيلھا سابقا

محاسبة التحوط، فيتم إبقاء األرباح والخسائر  أو تم بيعھا أو إنھاؤھا أو عندما لم يعد تنطبق عليھا معايير التحوط اإلسالمية داةأصالحية 
غير مالي أو  أصلكونھا  المتوقعة وذلك في حالةبالمعاملة  االعترافكية ضمن حقوق الملكية حتى يتم المتراكمة المعترف بھا في حقوق المل

أن تتم المعاملة المقّدرة فيتم تحويل  لم يعد من المتوقعالموحد. إذا  األرباح أو الخسائرغير مالي أو حتى تؤثر المعاملة المقّدرة على بيان  التزام
  الموحد مباشرَة وكإيرادات/ خسائر تجارية. األرباح أو الخسائراكمة المعترف بھا في حقوق الملكية إلى بيان الخسائر المتر وأاألرباح 

  
 االعترافلمحاسبة التحوط يتم  تكون مؤھلةاإلسالمية التي ال المشتقة العادلة لألدوات  ئر الناتجة عن التغيرات في القيمإن كافة األرباح والخسا

األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة إال أن الموحد كإيرادات/ خسائر تجارية.  األرباح أو الخسائرن بيا ضمنبھا مباشرًة 
ً إلى جنب التي تتم إدارتھا سالميةاإل لألدوات المشتقة  اإليراداتضمن صافي  فيتم إدراجھاالقيمة العادلة ب محددةالمالية الدوات األمع  جنبا

 الية المحددة بالقيمة العادلة ضمن اإليرادات / الخسائر األخرى.األدوات الم
  
غير مالية كأدوات مشتقة إسالمية منفصلة عندما تكون رئيسية األدوات المشتقة اإلسالمية المدمجة في أدوات مالية أخرى أو عقود  معاملة تتم

 وأاألرباح  مع بيانبالقيمة العادلة  الرئيسيال يتم إدراج العقد و الرئيسيالعقد  وسماتمخاطر ب ترتبط بصورة وثيقةال  وسماتھامخاطرھا 
 الموحد. األرباح أو الخسائرالخسائر غير المحققة في بيان 

  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٢٤

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٥
  
 )"التعھدات"عمالت ( بيع / شراءل تعھدات أحادية  ٩-٥

    
 باستخدام بالسوق التعھد الناتجة عن ربط المحققة غير أو الخسائر األرباحتعادل للتعھد  العادلة القيمة العادلة. إن بالقيمة التعھدات يتم بيان
 يتم إدراجبينما  األخرى وداتالموج ضمن محققة) غير (أرباح الموجبة السوقية القيمة ذات التعھدات يتم إدراج السوق. في السائدة األسعار
  بيان المركز المالي الموحد. في األخرى المطلوبات ضمن محققة) غير (خسائر السالبة القيمة السوقية ذات التعھدات

  
  وما يعادله النقد  ١٠-٥

  
 قيدوالبنود  تحقة من البنوكائع واألرصدة المسوالود ة غير مقيدة لدى البنوك المركزيةيتضمن النقد وما يعادله النقد في الصندوق وأرصد

 لمعرضة، وااالستحواذأقل من ثالثة أشھر من تاريخ  خاللالتحصيل من أو المحولة إلى بنوك أخرى والموجودات السائلة التي تستحق 
ل النقد وما يعادله قصيرة األجل. يتم تسجي ادارة التزاماتھإل المجموعة تستخدمھاالعادلة، والتي  نتيجة التغير في قيمتھالمخاطر غير ھامة 

 بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.
  

    مشتركةاستثمارات في شركات زميلة وائتالفات   ١١-٥
  

في القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات  الھامالتأثير  ويتمثل عليھا.ھام يكون للمجموعة تأثير المنشأة التي  فيالشركة الزميلة  تتمثل
 بالسياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بھا ولكن ھذا التأثير ال يعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. المتعلقة 

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

ً لما تم االتفاق عليه بصورة تعاقديةلسيطرة االشتراك في ا فيالمشتركة السيطرة  تتمثلالمشترك.  ذلك عندما ، ويحدث على الترتيب وفقا
  لسيطرة.في ا المشتركةذات الصلة موافقة جماعية من قبل األطراف  األنشطةتطلب القرارات بشأن ت

  
صافي القيمة  من المجموعةعن حصة  االستحواذزيادة في تكلفة  عند االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك، فإن أي

المعترف بھا في تاريخ  واالئتالفات المشتركةالزميلة والمطلوبات المحتملة للشركات العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد 
صافي القيمة  من المجموعةتثمار. إن أي زيادة في حصة لالس الدفتريةفي القيمة  تجارية ويتم إدراجھا ، يتم االعتراف بھا كشھرةاالستحواذ

بيان في بھا مباشرة  ، بعد إعادة التقييم، فيتم االعترافاالستحواذعن تكلفة  والمطلوبات المحتملةالعادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد 
  مار.في الفترة التي تم فيھا االستحواذ على االستث الموحداألرباح أو الخسائر 

  
قة االحتساب الموحدة باستخدام طريالمالية  البياناتضمن ھذه  واالئتالفات المشتركة يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة

ً . وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم وفقاً لحقوق الملكية في بيان المركز  واالئتالفات المشتركةفي الشركات الزميلة  باالستثمارات االعتراف مبدئيا
 الزميلة األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى للشركاتمن  المجموعةحصة ب لالعتراف فيما بعد الموحد بالتكلفة ويتم تعديلھا المالي

  واالئتالفات المشتركة. 
  

 واالئتالفات المشتركة الشركات الزميلة ھذه في عن حصتھا واالئتالفات المشتركة الشركات الزميلةخسائر من  المجموعةعندما تزيد حصة 
في الشركات الزميلة واالئتالفات  المجموعة(التي تتضمن أي حصص طويلة األجل، والتي في جوھرھا، تشكل جزءاً من صافي استثمار 

 المجموعةمدى تكبد ى إل فقطفي الخسـائر الالحقة. يتم االعتراف بالخسـائر اإلضافية  اعن االعتراف بحصتھ المجموعةتوقف ، تالمشتركة)
  .ةواالئتالف المشترك الزميلة الشركاتعن  بالنيابةدفعات قيامھا بسداد أو  ضمنيةالتـزامات قانونية أو 

  
يتعلق  يتم تطبيق متطلبات معايير التقارير المالية الدولية لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة فيما

وعند الضـرورة، يتم عرض كامل القيمة الدفتـرية لالستثمار (بما في ذلك ثمار المجموعة في الشركة الزميلة واالئتالف المشتركة. باست
ً تكاليـف  يمة المستـخدمة والقيمة العادلةمـقارنة قيمته القابلة لالسترداد (القكأصـل منفرد من خالل الشـھرة) الختـبار انخفاض القيمة  ناقصا

ويتم االعتراف بأي معترف بھا جزءاً من القيمة الدفتـرية لالستثمار. الانخـفاض القيمة خسائر وتشكل  ) مع قيمته الدفتـرية،أيھما أعلى، يعالب
 القابلة لالسترداد. قيمة االستثمارانخفاض القيمة إلى المدى الذي تزيـد فيه الحقاً  عكس لخسائر

  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٢٥

  موحدة المالية ال البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

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

عندما ئتالف مشترك. عن استخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي لم يعد فيه االستثمار يمثل شركة زميلة أو ا تتوقف المجموعة
 المجموعةقوم الحصة المحتفظ بھا عبارة عن أصل مالي، تمشترك سابق وكانت تلك  ائتالففي أي شركة زميلة أو  المجموعة بحصتھا تحتفظ
. د االعتراف المبدئيعن الحصةالمحتـفظ بھا بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ، على أن تعتبر القيمة العادلة ھي القيمة العادلة لتلك  الحصةبقياس 
 حصةوالقيمة العادلة ألي  حقوق الملكيةاستخدام طريقة  إيقافالمشترك في تاريخ  االئتالفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو إن الف

تحديد األرباح أو  عندالمشترك  االئتالففي الشركة الزميلة أو  جزء من الحصصأية متحصالت ناتجة عن استبعاد ويتم إدراج محتفـظ بھا 
  المشترك.  االئتالفاستبعاد الشركة الزميلة أو  منالخسائر 

  
في استخدام طريقة حقوق الملكية عندما يصبح االستثمار في شركة زميلة استثماراً في ائتالف مشترك أو عندما يصبح  تستمر المجموعة

  االستثمار في ائتالف مشترك استثماراً في شركة زميلة.  
  

 لتأثيرھا الھام على تلك الشركات فقدان المجموعة واالئتالفات المشتركة وينتج عن ذلك االستبعادـعاد أي من الشركات الزميلة عند استب
 ندعقيمته 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. كةواالئتالفات المشترالزميلة  الناتجة من استبعاد تلك الشركاتالعادلة في تحديـد األرباح أو الخسـائر  اقيمتھ المحتفظ بھا وبين

باحتساب كافة المبالغ المعترف بھا سابقاً في اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بھذه الشركات الزميلة واالئتالفات  المجموعة تقومذلك، 
 وأودات الموج 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  موعةالمج 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 تتصنيف األرباح أو الخسـائر من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسـائ
  .الشـركات الزميـلة واالئتالفات المشتركة

  
 نالناتجة عخسـائر ال رباح أوباأليتم االعتراف  مجموعة،أو ائتالف مشترك تابع للمع شركة زميلة  المجموعةعندما تتعامل أي من منشآت 

الحصص في الشركة الزميلة أو  مدىفقط إلى  للمجموعةالموحدة  المالية البياناتفي  االئتالف المشترك أوالشركة الزميـلة ھذه المعامالت مع 
   االئتالف المشترك التي ال تتعلق بالمجموعة.

  
 ـعمحتفظ بھا للبيالعقارات ال  ١٢-٥
  

 بالتكلفة بھا للبيع المحتفظ العقارات يتم بيان للبيع. بھا محتفظ كعقارات البيع لغرض إنشاؤھا أو التي تم االستحواذ عليھا العقارات يتم تصنيف
ً للعقارات  المقدر البيع سعر في القابلة للتحقيق القيمة صافي تمثلت أقل. أيھما القابلة للتحقيق، القيمة صافي وأ المقدرة لإلنجاز  اليفالتك ناقصا

  إلتمام عملية البيع. الالزمةوالتكاليف 
  

مثل األتعاب المھنية وتكاليف األعمال  والمصروفات األخرى ذات الصلةواإلنشاءات  والبنية التحتية تكلفة األراضي على التكاليف تشتمل
  . التنفيذ قيد لالستخدام المزمع لھاالموجودات  لتجھيز الالزمةتم رسملتھا عندما تكون األنشطة ندسية المتعلقة بالمشروع، والتي تالھ
  

  العقارات االستثمارية     ١٣-٥
  

أو لزيادة رأس المال (بما في ذلك العقارات قيد و/العقارات االستثمارية في العقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات إيجارية  تتمثل
ً  بالتكلفة رات االستثماريةالعقا قياس اإلنشاء لھذه األغراض). يتم  . يتم احتساب، إن وجدتالمتراكم وخسائر انخفاض القيمة االستھالك ناقصا

  سنة. ٢٥مدى  على الثابت القسط أساس على االستھالك لالستثمار في المباني
  
على أي  يكون من المتوقع الحصولوال  نھائية بصورة االستخدام من سحبه عند أو استبعاده عند إيقاف االعتراف بالعقار االستثماري يتم

يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف بالعقار (المحتسبة على أنھا الفرق بين  .االستبعاد من مستقبلية منافع اقتصادية
لتي يتم فيھا إيقاف االعتراف في الفترة ا الموحداألرباح أو الخسائر بيان صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) ضمن 

  بالعقار. 
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٢٦

  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٥

  
  العقارات االستثمارية (تابع)     ١٣-٥

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

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

  القبوالت  ١٤-٥
 

. ولذلك، كأصل ماليتعاقدي للسداد من المتـعامل الحق االعتراف بالفي بيان المركز المالي الموحد مع  كالتزام مالييتم االعتراف بالقبوالت 
  .ومطلوبات مالية مالية بالقبوالت كموجودات المتعلقةااللتزامات  احتسابفقد تم 

  
 الممتلكات والمعدات  ١٥-٥

  
القيمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة التـاريخية  انخفاضخسائر والممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعـد طرح االستھالك المتراكم  يتم بيان

  بشكل مباشر إلى االستـحواذ على الموجودات. المنسوبةالمصروفات 
  

ً ، حسبيتم االعتراف بھا كأصل منفصلأو  لألصلالدفترية  التكاليف الالحقة في القيمةإدراج يتم  فقط عندما يكون من وذلك ، ما يكون مالئما
 كافة. يتم تحميل ةموثوق بصورة، ويمكن قياس تكلفة البند إلى المجموعةلمنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند ا المرجح أن تتدفق

  .في فتـرة تكبـدھا الموحد األرباح أو الخسائربيان  علىاإلصالحات والصيانة األخرى  مصروفات
  

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

  
ويتم نھاية كل سنة، في  االستھالكلقيم المتبقية وطريقة وا المقدرة اإلنتاجية األعمار تم مراجعةت راضي التملك الحر.ألال يتم استـھالك 

  تأثير أية تغيرات في التقديرات بأثر مستقبلي. احتساب
  

أية منافع اقتصـادية  أن تتدفقأو عندما ال يكون من المتـوقع  هاستبـعادعند والمعدات  من بنود الممتلكات، اآلالتبند االعتراف بأي  يتم إيقاف
والمعدات  اآلالتوالممتلكات  بنود من بند أو سحب المستمر لألصل. يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد االستخداممستقبلية من 

  الموحد. األرباح أو الخسائرفي بيان بھا االعتراف ل ويتم البيع والقيمة الدفترية لألص عائداتالفرق بين على أنھا 
  

أو الموجودات في مرحلة اإلنشاء بغرض اإلنتـاج أو التوريد أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم تحدد بعد بالتـكلفة ناقصاً  العقارات يتم تسجيل
تصميم وإنشـاء العقارات، بما في ذلك ل المنسوبةليف المباشرة ، إن وجدت. تتضمن التكلفة كافة التكاالمعترف بھا أية خسائر انخفاض القيمة

. عندما تكون للمجموعةلسيـاسة المحاسبية وفقاً لتم رسملة تكاليف التـمويل تبالعمالة، وبالنسبـة للموجودات المؤھلة، ف المتعلقةالتكاليف 
ويتم اآلالت والمعدات والممتلكات من فئة المناسبة الإلى  قيد اإلنجاز، يتم تحويل األعمال الرأسمالية لالستخدام المزمع لھاالموجـودات جاھزة 

 ً   .المجموعةسيـاسات ل احتساب االستھالك وفقا
  
  
  
  
 
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٢٧

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٥
  
  سة انخفاض قيمة الموجودات الملمو  ١٦-٥

  
تكبد تلك  إذا كان ھناك أي مؤشر يدل على ماالملموسة لتحديد  ھاموجوداتالقيم الدفترية لمراجعة ب تقوم المجموعة، تقريرفي نھاية كل فتـرة 

سائر ختحديد لللموجودات  القابلة لالستردادفي حال وجود مثل ھذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة  القيمة.انخفاض  لخسائر نتيجة الموجودات
ً ). ت(إن وجدانخفاض القيمة  وحدة لل القابلة لالستردادبتقدير القيمة  المجموعةقوم ت ،لألصل القابلة لالستردادتقدير القيمة  إن لم يكن ممكنا

  لنقد التي ينتمي إليھا األصل. المنتجة ل
  

ً منھا تكلفة البيع ا في القابلة لالستردادالقيمة  تتمثل ، من االستخدام. عند تقييم القيمة لقيمة من االستخدام، أيھما أكبرأو القيمة العادلة مطروحا
  ألصل. المتعلقة بالمخاطر تقييمات السوق الحالية ل عكسي معدل ربحالمقدرة باستخدام  المستقبلية لتدفقات النقديةل احتساب القيمة الحاليةيتم 

  
القيمة الدفترية لألصل (أو  تخفيض) أقل من قيمته الدفترية، يتم المنتجة للنقدالوحدة المقدرة لألصل (أو  القابلة لالستردادإذا كانت القيمة 

  الموحد.األرباح أو الخسائر انخفاض القيمة في بيان  القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسائر) إلى أن تصل إلى قيمته الوحدة المنتجة للنقد
  
 القابلة لالسترداد) إلى أن تصل للقيمة الوحدة المنتجة للنقدلقيمة الدفترية لألصل (أو تم زيادة االقيمة الحقاً، ت انخفاضتم عكس خسارة  إذا

القيمة  انخفاضب قد تم االعتراففيما لو لم يكن التي كان سيتم تحديدھا القيمة الدفترية  عن القيمة الدفترية المعدلة تزيدال  المعدلة بحيث المقدرة
  الموحد.األرباح أو الخسائر في بيان  التي تم عكسھا انخفاض القيمةبخسائر سنوات السابقة. يتم االعتراف ) في الالوحدة المنتجة للنقدألصل (ل

  
  المخصصات  ١٧-٥

  
المرجح أنھا سوف ويكون من  حدث سابق) نتيجة ضمنيالتزام حالي (قانوني أو  المجموعةيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على 

  قيمة االلتزام بصورة موثوقة. تزام ويمكن تقدير ھذا االل بتسوية تكون ملزمة
  

في نھاية فتـرة التقرير مع األخذ في االعتبار  الحاليلتسوية االلتزام  للمبلغ المطلوب أفضل تقديرفي القيمة المعترف بھا كمخصص  تتمثل
الدفترية  قدرة لتسوية ھذا االلتزام، فإن قيمتهالم باستخدام التدفقات النقدية اللتزام. إذا ما تم قياس المخصصالمخاطر والشكوك المحيطة با

  ھي القيمة الحالية لھذه التدفقات النقدية. تكون 
  

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

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

الحصول المنافع االقتـصادية المتوقع  عن االلتزامات التعاقديةب للوفاءالتكاليف التي ال يمكن تجنبھا  تزيد فيهعقداً  المجموعةعندما يكون لدى 
  من العقد. عليھا

  
  لموظفينالخدمة لنھاية  تعويضات    ١٨-٥
  

ً للقانون لموظفيھا من مواطني دولة اإلمارات العربية المتح ةالوطني اتوالتأمين المعاشاتبالمساھمة في مخصص  المجموعةقوم ت دة وفقا
  .٢٠٠٠لسنة  ٢االتحادي رقم 

  
  غير المواطنين وفقاً لقانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتـحدة، انھاية الخدمة لموظفيھلتعويضات مخصصاً  تقوم المجموعة برصد

  
طة أن يكون قد أكمل فترة خدمة يرتكز استحقاق الموظف في الحصول على ھذه التعويضات على الراتب األخير للموظف ومدة خدمته شري

  واحدة على األقل. تستحق التكاليف المتوقعة لھذه التعويضات على مدى فترة الخدمة.   
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٢٨

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     ٥

  
  ألسھمترتيبـات الدفع على أساس ا    ١٩-٥

  
 على أساس أسھم الملكية بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح. للموظفين يتم قياس الدفعات 

  
 مدى على أساس طريقة القسط الثابت على اتتاريخ المنح للدفعات على أساس أسھم الملكية كمصروفيتم إدراج القيمة العادلة المحددة في 

تقوم النھاية. بتاريخ كل فتـرة تقرير، ستكون مستحقة للموظفين في التي  حقوق الملكية ألدواتالمجموعة ، بناًء على تقدير االستحقاقفتـرة 
األرباح التقديرات األصلية، إن وجد، في بيان  تعديلتأثير ب يتم االعتراف. استحقاقھالعدد األدوات المالية المتوقع  بتعديل تقديرھا المجموعة
  برنامج حوافز الموظفين. الحتياطيتعديل مماثل  إجراء المتبقية مع االستحقاقفتـرة  مدى الموحد على رأو الخسائ

  
  الضرائب    ٢٠-٥

  
 في المطبقة المالية للتشريعات وفًقا تابعة خارجية لشركات المترتبة على النتائج التشغيليةللضرائب الحالية والمؤجلة  مخصص رصد يتم

  الشركات التـابعة أعمالھا. فيھا تزاول التي الدول
  

  الضرائب الحالية  ١-٢٠-٥
  

تستند الضريبة المستحقة الحالية على الربح الخاضع للضريبة للسنة. ويختلف الربح الخاضع للضريبة عن الربح الوارد في بيان الدخل 
خرى والبنود التي ال تخضع للخصم أو الخاضعة للضريبة أو القابلة للخصم في السنوات األ مصروفاتالموحد بسبب بنود الدخل أو ال

  الضريبة مطلقاً.
  

  المؤجلةالضرائب   ٢-٢٠-٥
  

 واألوعيةالدفترية للموجودات والمطلوبات في البيانات المالية الموحدة  المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين القيم المؤجلةالضريبة ب يتم االعتراف
االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات  عامةً  للضريبة. ويتم ةلخاضعا األرباح احتسابالضريبية المقابلة المستخدمة في 

 الذي إلى المدى للخصمبالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة  عادةً المؤقتة الخاضعة للضريبة. ويتم االعتراف 
. ال يتم االعتراف للخصمالمؤقتة القابلة  الفروقات في مقابلھا استخدام يمكن في المستقبلخاضعة للضريبة أرباح  يحتمل فيه توفر

 حاالت أو من االعتراف المبدئي (بخالفالتجارية بالموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كانت الفروقات المؤقتة تنشأ عن الشھرة 
  و الربح المحاسبي.أ الربح الخاضع للضريبة تؤثر على ال لموجودات والمطلوبات األخرى في معاملةابدمج األعمال) 

  
الشركات تابعة وقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باستثمارات في الشركات اللفروقات المؤة المؤجلة ليتم االعتراف بمطلوبات الضريب

المرجح أال مؤقت ويكون من على السيطرة على عكس الفرق ال المجموعة قادرةالمشتركة، إال إذا كانت  االئتالفاتزميلة والحصص في ال
 للخصمالمؤقتة القابلة  اتعن الفروق الناتجةالمؤجلة  في المستقبل المنظور. ويتم االعتراف بموجودات الضريبةالفرق المؤقت  يتم عكس

بلھا مقافي  يمكن في المستقبلخاضعة للضريبة كافية أرباح  الذي يحتمل فيه توفرحد الإلى  فقطالمرتبطة بھذه االستثمارات والحصص 
 الفروقات المؤقتة ويكون من المتوقع أن يتم عكسھا في المستقبل المنظور. استخدام

  
 أرباحال يحتمل فيه توفر  الذي المدى إلى ويتم تخفيضھا فتـرة تقرير كل في نھاية المؤجلة ضريبةال لموجودات القيمة الدفترية تتم مراجعة
  .األصل من جزء أو كل استرداد تتيح كافية للضريبة خاضعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٢٩

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     ٥
  
   الزكاة     ٢١-٥

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

  
  لمساھمين على النحـو التالي:ا زكاةيتم احتساب 

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

 
بناًء على  التابعة للبـنك الشرعية والرقابة الفتوى ھيئة قبل من اعتمادھا للبـنك ويتم األساسي والنظام التأسيس لعقد وفًقا الزكاة يتم احتساب

  لتالي:ا األسس
  
 األرباح و و"االحتياطي العام" "االحتياطي القانوني" فيالزكاة مستحقة الدفع من قبل البنك نيابة عن المساھمين  يتم احتساب"

 ؛ نھاية الخدمة للموظفين" تعويضات" و "مخصص المحتجزة
  المساھمين، في حال قيام البـنك  قة منالمستح زكاةالبشكل مباشر في  مدفوعة من قبل الشركات المستثمر بھاالزكاة ال تعديليتم

 ؛ح فقط بعد زكاة الشركات المستثمر بھاباحتساب صافي الرب
 من رصيد احتياطي مخاطر االستثمار للمودعين المحتفظ به  احتياطي مخاطر االستثمار للمودعين وخصمھا على الزكاة يتم احتساب

 من قبل البنك، وُيضاف إلى رصيـد ذمم الزكاة الدائنة؛ و
  ُاإلدارة والتي تعمل وفق مجلس يتم تعيينھا من قبل لجنة بواسطة الزكاة أموال صرفت ً مجلس  الموضوعة من قبلالداخلية  لالئحة ا

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

  
خصم الزكاة المحتسبة من قبل البنك بالنيابة عن  المتبقيـة بعدالتفاضلية/ الزكاة في مثل الزكاة مستحقة الدفع من قبل المساھمين مباشرةتت

  .المساھمين
  

  االعتراف باإليرادات       ٢٢-٥
  

  .مستحقة القبضأو  قبوضةمال لغاإليرادات بالقيمة العادلة للمبا يتم قياس
  

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

 إلىالمنافع االقتصادية ستتدفق  أن المرجحبالتكلفة المطفـأة عندما يكون من  الذي يتم قياسه األصل المالي باإليرادات من االعترافيتم 
  موثـوقة.  بصورةقيـاس قيمة اإليرادات  يمكنو المجموعة

  
ي قيد مبلغ األصلال ناداً إلىاستزمني، ال االستحقاق على أساسبالتكلفة المطفـأة  الذي يتم قياسه األصل الماليطفئ اإليرادات من تُ /ستحقتُ 

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

  
 ات الرسوم والعموالتإيراد  ٢-٢٢-٥

  
  بإيرادات الرسوم والعموالت عند تنفيذ الخدمات ذات الصلة. االعتراف يتم
  

 األرباحتوزيعات   ٣-٢٢-٥
  

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

  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٣٠

  المالية الموحدة  البياناتول إيضاحات ح
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     ٥
  
  االعتراف باإليرادات (تابع)        ٢٢-٥

  
  يرادات من إلغـاء عقود بيع العقاراتاإل  ٤-٢٢-٥

  
الموحد، في حالة العقارات  األرباح أو الخسائريـة) في بيان بيع العقارات (إيرادات سقوط الملك عقود اإليرادات من إلغـاءب يتم االعتراف

 يتم اعتبار أن ھذا الحدث قد وقع، .التعاقدية الوفاء بشروط السداد العميل عن ما يعجزالُمباعة والتي لم يتم االعتراف بھا بعد كإيرادات، عند
ن الوفاء بالشروط التعاقدية ويتم اتخاذ ع العميل عجز ل استمرارحافي  ،المتخلف عن السداد مع العميل ةمستمرال المتابعةوعلى الرغم من 

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

 صافي اإليرادات من بيع العقـارات  ٥-٢٢-٥
  
قل ملكيـتھا، وفي ذلك الوقت يكون قد تم استيـفاء جميع الشروط عندما يتم تسليـم العقارات ون العقارات بيع من االعتراف باإليرادات يتم

  التـالية:
 
 ؛ إلى المشتري لملكية العقارات واالمتيازات الھامة مخاطركافة ال قامت بتحويل قد المجموعةكون ت 
  موثوقة؛ بصورةيمكن قيـاس قيمة اإليرادات 
  ؛ وإلى المجموعةالمعاملة تدفق المنافع االقتصـادية المرتبـطة بت المرجح أنيكون من 
  موثوقة. بصورةبالمعاملة  يتعلقفيما  ھاتكبديمكن قياس التكاليف المتكبـدة أو قد يتم  
  

 تكلفة البنية التحتيـة واإلنشاءات. وترتكز على تكاليف التـطوير وتشتملوتكاليف التـطوير.  تكلفة األرضتتضمن تكاليف بيع العقارات 
  .لكل مشروع المقدرةتكاليف التـطوير  إجماليحتى تاريخه إلى  المقدرة لتكلفة التطوير المتكبدة على النسبةلشقق تكاليف البيع المتـعلقة با

  
  إيرادات اإليـجارات  ٦-٢٢-٥

  
  أدناه. ١-٢٤-٥ يضـاحاإللالعتـراف باإليرادات من عقود اإليجار التشـغيلية في  سياسة المجموعة يتم بيان

  
  ة دالمستبع اإليرادات  ٧-٢٢-٥
 

مبادئ  حسب مقبولة غير مصادر عن ةناتجأية إيرادات  تحديد المجموعة على يتوجب لبنك،لدى ا الشرعية والرقابة لھيئة الفتوى وفًقا
واألغراض  األنشطة في استخدامه يتم منفصل حساب في المبلغ ھذا وإبقاء الشرعية والرقابة ھيئة الفتوىحسب تفسير  اإلسالمية الشريعة

 المحلية.الخيـرية 
  
 من األرباح  احتسـاب حصة المودعين    ٢٣-٥
  

 والرقابة ھيئة الفتوى ويتم اعتمادھا من قبلالمودعين والمسـاھمين طبقاً لإلجراءات القياسية للبـنك  الموزعة على األرباح يتم احتساب
  لبنك.لدى ا الشرعية

  
  عقود اإليجار     ٢٤-٥
  
  مؤجرالمجموعة بصفتھا ال  ١-٢٤-٥

  
ضاف التكاليف المباشرة اإليجار المعني. تُ  عقد تراف بإيرادات عقود التأجير التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فتـرةيتم االع
ويتم االعتراف بھا على  المؤجرالمتكبدة أثناء المفاوضات والترتيبات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية إلى القيمة الدفترية لألصل المبدئية 
ويتم مبدئياً قيد األصل المؤجر بالتكلفة ويتم احتساب االستھالك له على مدى عمره  اإليجار. عقد لقسط الثابت على مدى فتـرةأساس ا

 اإلنتاجي على أساس القسط الثابت. 
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٣١

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  بع) السياسات المحاسبية الھامة (تا    ٥
  
  عقود اإليجار (تابع)      ٢٤-٥
  
  المجموعة بصفتھا المستأجر   ٢-٢٤-٥
  

 ما لم يكناإليجار،  عقد على أساس القسط الثابت على مدى فتـرة اتاإليجار التشغيلي كمصروف بموجب عقد االعتراف بالمبالغ المدفوعةيتم 
اإليجارات ب االعتراف. يتم المستأجرالمنافع االقتصادية من األصل  نفادالزمني الذي يتم فيه است للنمطھناك أساس منھجي آخر أكثر مالءمة 

  بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدھا فيھا. المشروطة
  

بإجمالي امتيازات في حال تم استالم حوافز إيجارية إلبرام عقود إيجار تشغيلية، يتم االعتراف بھذه الحوافز كمطلوبات. يتم االعتراف 
في المصروفات اإليجارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار، باستثناء الحاالت التي يوجد فيھا أساس  كانخفاضالحوافز 

  .المستأجرالمنافع االقتصادية من األصل  الزمني الذي يتم فيه استنفاد للنمط مالءمةمنھجي آخر أكثر 
  

  لقطاعات حول االتقارير     ٢٥-٥
  
 أو المنتجات في تقديم أو األعمال)، (قطاع الخدمات أو في تقديم المنتجات يشترك إما المجموعة لدى مميز عنصر في القطاع مثلتي

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

  
   عدم اليقين حاالتوالمصادر الرئيسية لتقدير المحاسبية الھامة  األحكام    .٦
  

تأثير جوھري على  بعض األحكام. كان لھذه األحكام بوضع المجموعة، قامت إدارة ٥يضاح إلافي  المبينةخالل تطبيق السياسات المحاسبية 
. اإلسالمية المشتقةعادلة لألدوات المالية والقيم ال االستثمارية واألوراق الماليةاإلسالمية  واالستثماريةالقيم الدفتريـة للموجودات التمويلية 

واألوراق اإلسالمية  واالستثماريةالقيم الدفترية للموجودات التمويلية  لتحديدمن قبل اإلدارة  الموضوعة الھامة ألحكامل فيما يلي ملخص
  اإلسالمية:المشتقة والقيم العادلة لألدوات المالية  االستثمارية المالية

  
  اإلسالمية  واالستثماريةلموجودات التمويلية القيمة ل انخفاضخسائر     ١-٦
  

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

  
  بصورة فردية  التي يتم تقييمھااإلسالمية  واالستثماريةالموجودات التمويلية 

  
لكل تقييم التعرض من خالل  التي يتم تقييمھا بصورة فرديةاإلسالمية  واالستثماريةالقيمة للموجودات التمويلية  انخفاضخسائر  يتم تحديد

 ھامةمة اإلسالمية التجارية والتي تكون ذات قي واالستثماريةالموجودات التمويلية  كافةعلى حدة. ويتم تطبيق ھذا اإلجراء على  أصل
  .الجماعي للمحفظةالتقييم  منھجال ينطبق عليھا بصورة فردية و

  
الھامة بصورة اإلسالمية  واالستثماريةللموجودات التمويلية  القيمة انخفاضلعوامل التالية عند تحديد مخصص تأخـذ اإلدارة بعين االعتبـار ا

  :فردية
  

 ؛حصيلھا من بيع الضماناتالمبالغ المتوقع ت 
  القانونية المتعلقة بذلك؛ و والمصروفاتبالضمانات  المطالبةحقه في  تفعيلعلى  وعةالمجمقدرة 
  اإلجراءات القانونية وبيع الضمانات لالنتھاء منالفتـرة الزمنية المتوقعة . 
  

 يم منتظمتقيوبصورة فردية لتسھيالت ل القيمة الموضوعة انخفاضلمستوى مخصصات إجراء مراجعة منتظمة  المجموعةتتطلب سياسة 
  .المجموعة على تفعيلھالضمانات وقدرة ل
  

 ما لممنخفضة القيمة التي تعرضت النخفاض في القيمة كموجودات اإلسالمية  واالستثماريةالموجودات التمويلية  يتم االستمرار في تصنيف
  .محدد وأصل الدين ضمن جدول زمني يكون من المحتمل تحصيل األرباح المستحقةومتداولة بالكامل  تصبح



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٣٢

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
   (تابع)  عدم اليقين حاالتوالمصادر الرئيسية لتقدير المحاسبية الھامة  األحكام    ٦
  

  التي يتم تقييمھا بصورة جماعية اإلسالمية  واالستثماريةالموجودات التمويلية 
  
والتي لھا خصائص مشتركة متأخرة السداد اإلسالمية  واالستثماريةللموجودات التمويلية  انخفاض القيمةلمخصص جماعي إجراء تقييم  يتم
في  نخفاضال ُيالحظ تعرضھااإلسالمية العاملة التي لم  واالستثماريةلموجودات التمويلية بصورة فردية باإلضافة إلى ا ھامةال تكون قيمھا و

  .فرديةالقيمة بصورة 
  

منحه أو االستحواذ عليه. تأخذ  تاريخمنذ  االستثمارأو  لألصلالداخلي  التصنيففي  تراجعأي  إلىالمخصص الجماعي  ھذا يستند
باإلضافة لنقاط  التقنيالتقادم  وأ قطاع العملأو  بالدولة المتعلقة مخاطرالفي  انخفاضالعوامل مثل أي  بعض االعتبارالداخلية في  التصنيفات

  في التدفقات النقدية. تراجعالمحددة أو الضعف الھيكلية 
  

لم يتم تحديدھا والقيمة  تعرضت النخفاض فيالموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي قد تكون  المجموعة بتقييم حجمإدارة  تقوم
   السائدة.  االئتمانيةواالقتصادية بناًء على الخبرة السابقة والظروف  بتاريخ بيـان المركز المالي الموحـد

  
 االستثمارات تصنيف    ٢-٦

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

في األوراق المالية مصنفة  المجموعةمارات . إن اإلدارة لديھا القناعة أن استثالخاضعة للتقييمالتدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية 
  ومقاسة بالشكل المناسب.

  
أعمال يھدف إلى االحتفاظ  وذجتلك الموجودات المحتفظ بھا ضمن نم فيبالتكلفة المطفـأة  التي يتم قياسھاالموجودات المالية  تتمثل

لمبلغ األصلي فقط ل في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل دفعات ينشأ عن الشروط التعاقديةولتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،  بالموجودات
   والربح.

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

اإلدارة أن  ترىفي قيمة القيمة العادلة وغير محتفظ بھا كذلك للمتاجرة.  الملكية وصناديق استثمار غير محتفظ بھا لالستفادة من التغيرات
ً  األخرى ةالشامل اإليراداتتلك األدوات بالقيمة العادلة من خالل  تصنيف متوسطة وطويلة األجل في  لحصتھايوفر عرض أكثر وضوحا

  رباح والخسـائر.أكثر من االحتفاظ باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ استثماراتھا
  

 إن الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة أو يتم تصنيفھا
  كموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

  
  المشتركة واالئتالفاتانخفاض قيمة الشركات الزميلة     ٣-٦
  

ً  تطبيق طريقة بعد  نتيجة االنخفاض بأية خسائر إضافية لالعترافھناك ضرورة  تإذا كان المجموعة ماحدد تحقوق الملكية، ل االحتساب وفقا
 من االستخدام ةمع القيم القابلة لالستردادمقارنة القيمة  من خالل المشتركة واالئتالفاتالشركة الزميلة في لالستثمارات  الدفترية في القيمة

  تكلفة البيع، أيھما أعلى. مطروحاً منھاو القيم العادلة أ
  

  ، تقوم المجموعة بتقدير: لالستثمار من االستخدام ةعند تحديد القيم
  
 عملياتالشركات الزميلة، بما فيھا التدفقات النقدية من  أن تحققھاالمتوقع  المقدرة للتدفقات النقدية المستقبلية الحاليةالقيمة  من احصتھ 

 ، أولالستثمارالنھائي  االستبعادمن  والمتحصالتات الزميلة الشرك
  النھائي لالستثمار. االستبعادومن  االستثمارمن  استالمھامن توزيعات األرباح المتوقع  أن تنشأالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٣٣

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥بر ديسم ٣١للسنة المنتھية في 

  
   (تابع)  غير المؤكدة والمصادر الرئيسية لتقدير الحاالتالمحاسبية الھامة  األحكام  ٦
  
  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٤-٦
  

قسم تضمن للتقييم ت اتإجراء بوضع اإلدارة قامتبعض الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقارير المالية. وقد  يتم قياس
  القيمة العادلة. قياس المستخدمة في والمدخالتالمناسبة التقييم  أساليبلتحديد  خدمات التمويل وقسم الخدمات المصرفية االستثمارية

  
ات. تتوفر فيه تلك البيان الذيلمدى السوقية الملحوظة إلى ا البيانات المجموعةستخدم ، تلألصل أو االلتزام الماليتقدير القيمة العادلة  في إطار

ستـمد استخدام نماذج حسابية. تُ  أساليب التقييم التي تتضمنغير متوفرة، يتم تحديدھا باستخدام مجموعة من  ١وعندما تكون مدخالت المستوى 
م تحديد القيل يتعين وضع أحكاممدخالت ھذه النماذج من البيـانات السوقية الملحوظة إن أمـكن، وفي حال كانت تلك البيانات غير متوفرة، 

ومعدالت السـداد  معدالت احتساب القيمة الحاليةالسيـولة والنموذج مثل  بعض االعتبارات المتعلقة بمدخالتالعادلة. وتتضمن تلك األحكام 
  عثر في السـداد لألوراق المالية المضمونة بموجودات. معدل الت وافتراضات

  
 مدخالت المستخدمة في تحديد القيمالتقييم وال بأساليبالمعلومات المتعلقة  ح عناإلفصا حول ھذه البيانات المالية الموحدة ٤٨يضاح في اإل يتم

  العادلة للموجودات والمطلوبات المختلفة.
  

  تحديد السيطرة على الشركة المستثمر بھا   ٥-٦
  

   .  ١-١-٥إليضاح وفقاً لما ھو مبين في ا تطبق اإلدارة أحكامھا لتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على شركة مستثمر بھا
  

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

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٫١٤٦٫٦٧٦  ٢٫١٨٦٫٦٦٥    النقد في الصندوق 
        األرصدة لدى بنوك مركزية: 

  ٢٦٨٫٢٩٣  ١٫٩٠٥٫٤٣١    حسابات جارية    
  ٥٫٩٣٣٫١٣٢  ٧٫١١٦٫٥٢٧  ٣-٧  البنوك المركزية االحتياطي لدىمتطلبات    
  ٧٫٩٦٩٫٣٠٤  ٢٫٢٠٦٫٢٥١    مرابحات دولية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي   
    ------- --------   --------------  

  ١٦٫٣١٧٫٤٠٥  ١٣٫٤١٤٫٨٧٤    اإلجمالي 
    ========  ========  

  
  التحليل حسب الموقع الجغرافي   ٢-٧

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٥٫٩٧٩٫٨٤٤  ١٢٫٩٧٦٫١٥٤  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ٣٣٧٫٥٦١  ٤٣٨٫٧٢٠  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

   ---------------  - -------------  
  ١٦٫٣١٧٫٤٠٥  ١٣٫٤١٤٫٨٧٤  اإلجمالي 

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٣٤

  ة الموحدة المالي البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    (تابع)  النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية  ٧
  
  متطلبات االحتياطي النقدي اإللزامي   ٣-٧

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

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

  
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية     .٨
  
  التحليل حسب الفئة  ١-٨

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٫٧٣٠٫٩٣٥  ٤٫٢١٦٫٦٧٠    حسابات جارية 
  ١٫٦٠١٫٧١١  ٨٦٨٫٠٧٠    ودائع وكالة 

  ٩٨٣٫٨٠٦  -    قصيرة األجل  – مرابحات دولية
    - -------------   -------------  

  ٤٫٣١٦٫٤٥٢  ٥٫٠٨٤٫٧٤٠    الي اإلجم
    ========  =======  

  
  التحليل حسب الموقع الجغرافي   ٢-٨

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٤٢١٫٨٢٠  ٨٨٦٫١٠٥  اإلمارات العربية المتحدة دولة داخل 
  ١٫٨٩٤٫٦٣٢  ٤٫١٩٨٫٦٣٥  اإلمارات العربية المتحدة دولة خارج 

  - -------------  ----------- --  
  ٤٫٣١٦٫٤٥٢  ٥٫٠٨٤٫٧٤٠  اإلجمالي 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٣٥

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

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

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح   
  ف درھمأل  ألف درھم    

        الموجودات التمويلية اإلسالمية 
  ٨٫٣٠٦٫٢٦٣  ١٠٫٢٥١٫١٠٠    مرابحات سيارات

  ٤٫٩٣٦٫٩٣١  ٨٫٢٨٦٫٨٥٥    سلعمرابحات 
  ٣٫٢٠٠٫٥٢٣  ٢٫١٨٥٫١٩٦    مرابحات عقارية
  ٨٫٤٧٤٫٩٨٤  ١٣٫٧٩٠٫٤٣١    طويلة األجل  – مرابحات دولية

    ----- ----------   --------------  
  ٢٤٫٩١٨٫٧٠١  ٣٤٫٥١٣٫٥٨٢    إجمالي المرابحات

        
  ١٧٫٩٣٧٫٠٨٧  ٢٦٫٢٦٥٫٨٣٣    اتإجار

  ١١٫٧٦٧٫٠٤٩  ١٢٫٥٥٧٫٥٣٧     تمويل منزل إجارة 
  ٨٫٦٤٢٫٧٦٣  ٩٫٢٥٣٫٣٤٢    ـمسلَ التمويل 

  ٤٫١٢٣٫٠٩١  ٣٫١١٤٫٣٠٣    استصناع
  ٥١١٫٠٨٥  ٧٧٢٫٠٧٤    بطاقات ائتمان إسالمية 

    ---- ------------   ---------------  
    ٦٧٫٨٩٩٫٧٧٦  ٨٦٫٤٧٦٫٦٧١  

  )١٫٨٨١٫٦١٠(  )٢٫٦١٠٫٩٩٥(    ناقصاً: اإليرادات المؤجلة 
  )٤٣٥٫٤٦٥(  )٣٠٠٫٧٢٠(    ناقصاً: عقود االستصناع المتعلقة بمقاولين واستشاريين

    --- ------------   --------------  
  ٦٥٫٥٨٢٫٧٠١  ٨٣٫٥٦٤٫٩٥٦    إجمالي الموجودات التمويلية اإلسالمية

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

  ٤٫٣٢٦٫٥٢١  ٥٫٨٨٥٫٥٩١    مشاركات
  ٦٫٠٥٨٫٦٣٤  ١٠٫٦٣٧٫٦٨٢    مضاربات 
  ٣٫١٥٥٫٧٩٠  ٢٫١٧٩٫٤٦٧    وكاالت

    ---------- -----   --------------  
  ١٣٫٥٤٠٫٩٤٥  ١٨٫٧٠٢٫٧٤٠    إجمالي الموجودات االستثمارية اإلسالمية

    -----------------   --------------  
  ٧٩٫١٢٣٫٦٤٦  ١٠٢٫٢٦٧٫٦٩٦    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

        
  )٥٫١٤٧٫٠٤٤(  )٥٫٠٤٨،٠٩٧(  ٣-٩  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة

    ------------- ---   ---------------  
  ٧٣٫٩٧٦٫٦٠٢  ٩٧٫٢١٩،٥٩٩    ، صافي اإلسالميةالموجودات التمويلية واالستثمارية إجمالي 

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٣٦

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
   (تابع)  صافيبالالموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية،   ٩
  
  التحليل حسب القطاع االقتصادي والموقع الجغرافي   ٢-٩
  

داخل اإلمارات   
  العربية المتحدة

اإلمارات  خارج
  العربية المتحدة

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
٢٠١٥         
  ٤٫٧٨٥٫٥٣٧  ٨٤٨٫٣٦٦  ٣٫٩٣٧٫١٧١ الحكومة

  ٥٫١٨٣٫٨٥٩  ٥٧١٫٧٥٠  ٤٫٦١٢٫١٠٩  ماليةالمؤسسات ال
  ٢٣٫١٧٤٫٠٥٧  ١٫٤٤٣٫٤٨٨  ٢١٫٧٣٠٫٥٦٩  العقارات والمقاوالت 

  ٥٫٥٤٨٫٠٢٥  ١٫٢٥٢٫٤٥٣  ٤٫٢٩٥٫٥٧٢ التجارة
  ٦٫٣٥٨٫٣٩١  -  ٦٫٣٥٨٫٣٩١  الطيران 

  ٣٫٣٥٦٫٠٤٢  -  ٣٫٣٥٦٫٠٤٢ السيارات 
  ٢٫٩٧١٫٦٤٦  -  ٢٫٩٧١٫٦٤٦  المرافق   
  ١٤٫٣٢٥٫١٢٩  ٢٫٥٥١٫٥١٠  ١١٫٧٧٣٫٦١٩  الصناعةوالخدمات 
  ١٣٫٢٠٢٫١٤٩  ٢٤٤٫٧٥٥  ١٢٫٩٥٧٫٣٩٤  منازل لألفراد تمويل
  ٢٣٫٣٦٢٫٨٦١  ٣٨٢٫٥٢١  ٢٢٫٩٨٠٫٣٤٠  شخصي تمويل

   ---------------   --------------  -----------------  
  ١٠٢٫٢٦٧٫٦٩٦  ٧٫٢٩٤٫٨٤٣  ٩٤٫٩٧٢٫٨٥٣  
   ---------------   --------------    

  )٥٫٠٤٨،٠٩٧(      ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
      - ---------------  

  ٩٧٫٢١٩،٥٩٩      اإلجمالي 
      =========  

  
٢٠١٤         
  ٤٫٧٥٨٫٨٣٦  ٣٨٠٫٧٨٣  ٤٫٣٧٨٫٠٥٣ الحكومة

  ٣٫٤٦٢٫١٥٨  ٥٦١٫٦٦٧  ٢٫٩٠٠٫٤٩١  ماليةالمؤسسات ال
  ١٨٫٧٣١٫٠٧٠  ٩٣٢٫٠٦٩  ١٧٫٧٩٩٫٠٠١  العقارات والمقاوالت 

  ٤٫٣٢٢٫٨٢٣  ٨٥٦٫٠١٤  ٣٫٤٦٦٫٨٠٩ التجارة
  ٣٫٢٦٩٫٣٣٢  -  ٣٫٢٦٩٫٣٣٢  الطيران 

  ٢٫٧٠١٫١٦٤  -  ٢٫٧٠١٫١٦٤ السيارات 
  ١٫٨١٤٫٠٨٠  -  ١٫٨١٤٫٠٨٠  المرافق   

  ٧٫٨١٧٫٩٣١  ١٫٦٧٣٫٣٨٠  ٦٫١٤٤٫٥٥١  الصناعةوات الخدم
  ١٢٫٦٢٢٫٥٢١  ١٩٨٫١٥٧  ١٢٫٤٢٤٫٣٦٤  منازل لألفراد تمويل
  ١٩٫٦٢٣٫٧٣١  ٣١٦٫٠١٩  ١٩٫٣٠٧٫٧١٢  شخصي تمويل

  ----- ---------  ----- --------   ---------------  
  ٧٩٫١٢٣٫٦٤٦  ٤٫٩١٨٫٠٨٩  ٧٤٫٢٠٥٫٥٥٧  
  ------ --------  --- ----------    

  )٥٫١٤٧٫٠٤٤(      مخصص انخفاض القيمة ناقصاً:
       ---------------  

  ٧٣٫٩٧٦٫٦٠٢      اإلجمالي 
      ========  

  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٣٧

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

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

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٤٫٥٧٣٫٢٧٣  ٥٫١٤٧٫٠٤٤    يناير   ١الرصيد في 
  ١٫١٠٦٫٠٢١  ١٫٥٢٠٫٤٨٨  ٤٠  المحمل على السنة 

  )٥٤٥٫٣٧٢(  )١،٠٣٦،٤٢١(  ٤٠   الموحد  المحرر إلى بيان األرباح أو الخسائر
  )١٠٫٠١٢(  )٣٨٠٫٢٨٣(    مخصصات تم شطبھا 

  ٢٠٫٢٤٥  )١٩٩٫٨٥٧(    أخرى 
  ٢٫٨٨٩  )٢٫٨٧٤(    تأثير صرف العمالت األجنبية 

     --------------   -------------  
  ٥٫١٤٧٫٠٤٤  ٥٫٠٤٨،٠٩٧    ديسمبر   ٣١الرصيد في 

     --------------   -------------  
  التي تعرضتإجمالي قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

  القيمة  النخفاض في
    

٤٫٣٠٢٫٣٧٧  
  

٥٫٣٤٥٫٦٩٤  
    ========  =======  

  
  الضمانات والحد من المخاطر   ٤-٩
  

بالموجودات التمويلية  المرتبطة االئتمان من مخاطر للحد االعتيادي لتقديم التمويل، باالحتــفاظ بضمانات السياق، خالل المجموعةقوم ت
 وأدوات حقوق الملكية يةودائع االستثمارالالمدخرات و على وحجزومباني  أراضيالضمانات رھن على  ھذه اإلٍسالمية. تتضمن واالستثمارية

بصورة رئيسية  تمثلالتي التمويلية واالستثمارية اإلٍسالمية  مقابل الموجودات ضماناتلالقيمة التقديرية ل فيما يليأخرى.  ثابتةال موجوداتالو
  موجودات: مستند إلى تمويل

  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٤٠٫٦٨٢٫٢٥٧  ٥١٫٦٢٠٫٥٧٧    ممتلكات ورھونات
  ١٠٫٨٣٧٫٦٧٢  ١٠٫٧٨٦٫٤٩١    ودائع وأسھم

  ٣٫٨٦٤٫٠٩٧  ٤٫٠٥٤٫٦٥٠    آالت وسيـارات
 ٤٫٢٥٠٫٣٢٠  ٤٫٣٥٣٫٩٠٧    ضمانات حكومية 

  
 في كما قيمة بصورة فرديةالتي تعرضت النخفاض في ال بالتسھيالت فيما يتعلق المجموعةحتفظ بھا ت للضمانات التي المقدرة العادلة القيمة إن
  مليار درھم). ٤٫٣: ٢٠١٤مليار درھم ( ٤٫٢تبلغ  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١
  

 ت المجموعةرئيسي من سيارات. قام تتكون بشكل متنوعة على موجودات ت المجموعةاستحوذ ،٢٠١٥ديسمبر  ٣١السنة المنتھية في  خالل
  القائمة. المدينة الذمم مقابل تسويتھا تم مليون درھم) حيث ٢٫٤: ٢٠١٤(مليون درھم  ٣٫٦بقيمة  عليھا االستحواذ معاد موجودات ببيع

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٣٨

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة  إسالميةاالستثمارات في صكوك   ١٠

  
  الجغرافي حسب الموقع التحليل  ١-١٠

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٢٫٠١٧٫٧١٦  ١٣٫٤٢٤٫١٩١  داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٧٩٩٫٤٩٣  ٨١٤٫٤٥٣  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

  ٣٫٣٠١٫٥٧٣  ٥٫٨٢٧٫٠٠٧  باقي دول العالم 
  ------- --------   ---------------  

  ١٦٫١١٨٫٧٨٢  ٢٠٫٠٦٥٫٦٥١  اإلجمالي 
  =========  ========  

  

  
   االقتصاديالقطاع التحليل حسب   ٢-١٠

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٨٫٥٢٥٫٨٦٠  ٩٫٩٤٧٫٩٧٣ الحكومة
  ٢٫١٦٠٫٣٣٣  ٢٫٧٥٦٫٨١١  ماليةالمؤسسات ال

  ٢٫٣١٣٫٩٧١  ٢٫٢٩٢٫٦٣٩ العقارات
  ٨٥٩٫٧٦٣  ١٫٥٩٨٫٠٩٨  الطيران 
  ٦٠٤٫٥٢٣  ٦٠٤٫٤٩٨  المرافق 
  ١٫٦٥٤٫٣٣٢  ٢٫٨٦٥٫٦٣٢  الصناعة والخدمات 

  - --------------   --------------  
  ١٦٫١١٨٫٧٨٢  ٢٠٫٠٦٥٫٦٥١  اإلجمالي 

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

 درھم مليار ٣٫٣بمبلغ  غير مدعومةداخل اإلمارات العربية المتحدة على استثمارات في صكوك  تشتمل االستثمارات في الصكوك اإلسالمية  
  درھم).     مليار ٣٫٣: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( ٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٣٩

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
     بالقيمة العادلة  ُمقاسة استثمارات أخرى  ١١

  
    الجغرافي حسب الفئة والموقع التحليل   ١-١١

  داخل اإلمارات   
  العربية المتحدة 

دول مجلس التعاون 
  ي األخرى الخليج

  
  باقي دول العالم

  
  اإلجمالي 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  
          ٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في 

  العادلةاستثمارات يتم قياسھا بالقيمة 
  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  اإلجمالي 
  =======  ======  ======  ========   

  
           ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 

  ة العادلةاستثمارات يتم قياسھا بالقيم
  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

        

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

  ١٫٠٤٧٫٥٩٢  ٣٠٧٫٣٥٩  ٤٣٫٢٢٩  ٦٩٧٫٠٠٤  غير مدرجة 
   -------------  -- --------- -------- --- ---- --------- 

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

    
 اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  استثماراتمن  المستلمة ربـاحاألتوزيعات االعتراف ب، تم ٢٠١٥مبر ديس ٣١ھية في خالل السنة المنت

األرباح رھم) كأرباح من االستثمارات األخرى بالقيمة العادلة في بيـان مليـون د ٤٠٫٧: ٢٠١٤مليون درھم ( ٣٧٫٢والبـالغة  األخرى ةالشـامل
  ).٣٣يـضاح اإلالمـوحد ( أو الخسائر

  
مليون درھم يتم قياسھا بالقيمة العادلة من  ٥٧٫٨قامت المجموعة بشراء استثمارات أخرى بمبلغ ، ٢٠١٥مبر ديس ٣١ھية في خالل السنة المنت

  ى. خالل اإليرادات الشاملة األخر
  

     حسب القطاع االقتصادي التحليل   ٢-١١
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٢١٤٫٢٨٠  ١٫٠٩٤٫١٤٣ الصناعة والخدمات 
  ٥٦١٫٩٢٥  ٤٩٨٫١٨٨  المؤسسات المالية

  ٢٦٠٫٤٩٢  ٢٣٨٫٦٥٥ العقارات
   --------------   -------------  

  ٢٫٠٣٦٫٦٩٧  ١٫٨٣٠٫٩٨٦  اإلجمالي 
  ========  =======  
  

  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٤٠

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  مشتركةالئتالفات االزميلة والشركات الستثمارات في اال  ١٢

  
  تحليل القيمة الدفترية   ١-١٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٫٩٣٦٫١١٢  ٢٫١٤٤٫٩٩٠    استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
  )٦٣٫٠٤٧(  )٦٠٫٠١٣(  ٤-١٢  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

    -- ------------   -------------  
  ١٫٨٧٣٫٠٦٥  ٢٫٠٨٤٫٩٧٧    صافي االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

    ========  =======  
  
  الحركة في القيمة الدفترية تحليل   ٢-١٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  رھمألف د  ألف درھم  
      

  ١٫٨٧٧٫٨٢٩  ١٫٨٧٣٫٠٦٥  يناير  ١الرصيد في 
  ١٠٩٫٥٨٧  ١٠٢٫٨١٥  إضافات 

  -  )٩١٫٩٣٠(  استبعادات 
  )٢١٫٩٨٨(  )٣٥٫١٨١(  توزيعات األرباح المستلمة 

  )٢١٦٫٦٠٧(  -  تصنيف الإعادة 
  ١٣٤٫٦٤٤  ٢٧٦٫١٤٦  الحصة من األرباح 

  )١٠٫٤٠٠(  )٣٩٫٩٣٨(  احتياطي تحويل العمالت 
  -------- ------   -------------  

  ١٫٨٧٣٫٠٦٥  ٢٫٠٨٤٫٩٧٧  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ========  =======  

  
  التحليل حسب الموقع الجغرافي  ٣-١٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٢٤٧٫٢٨٥  ١٫٣٤٢٫٢٥٢  داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٥٨٫٠٩٠  ٦١٫٣٣٥  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

  ٥٦٧٫٦٩٠  ٦٨١٫٣٩٠  دول العالم  باقي
  -- ------------   -------------  

  ١٫٨٧٣٫٠٦٥  ٢٫٠٨٤٫٩٧٧  اإلجمالي 
  ========  =======  

  
  الحركة في مخصص انخفاض القيمة    ٤-١٢

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٦٣٫٠٤٧  ٦٣٫٠٤٧    يناير  ١الرصيد في 
  -  )٣٫٠٣٤(    إعادة التصنيف 

    ----------  ---------  
  ٦٣٫٠٤٧  ٦٠٫٠١٣    ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    ======  =====  
  

  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٤١

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)  ١٢

  
  تالفات مشتركة   القيمة العادلة لالستثمار في شركات زميلة وائ  ٥-١٢

  
مليون  ٣١٧٫٩: ٢٠١٤مليون درھم ( ٤٨٣٫٦مبلغ  للمجموعةللشركات الزميلة  المتراكمة ، تبلغ القيمة العادلة٢٠١٥ ديسمبر ٣١في كما 

ة إن كاف مليون درھم). ٥١١٫٦: ٢٠١٤مليون درھم ( ٦٢٧٫٦في تلك الشركات الزميلة مبلغ  المجموعةدرھم) وتبلغ القيمة الدفترية لحصة 
االستثمارات األخرى في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة غير مدرجة في أسواق نشطة وترى اإلدارة أن القيمة الدفترية لتلك 

    االستثمارات تقارب قيمتھا العادلة. 
  

  من إجمالي اإليرادات الشاملة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة     المجموعةتحليل حصة   ٦-١٢
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٣٤٫٦٤٤  ٢٧٦٫١٤٦    حصة المجموعة من األرباح للسنة 
  -  -    حصة المجموعة من الخسائر الشاملة األخرى للسنة  

    --- --------  ----------  
  ١٣٤٫٦٤٤  ٢٧٦٫١٤٦    الشاملة للسنة   إجمالي اإليراداتمن  المجموعةحصة 

    ======  ======  
  
  لشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة    تبعاد وإعادة تصنيف حصة البنك من حقوق الملكية في بعض ااس  ٧-١٢

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٥٩٫٤٤٨  ١٠٣٫٦٠٤    القيمة العادلة لالستثمارات / عائدات االستبعاد
  )٢١٦٫٦٠٧(  )٩١٫٩٣٠(     يف عند االستبعاد / إعادة التصن الستثماراتالقيمة الدفترية 

     ------------   ------------  
  ٤٢٫٨٤١  ١١٫٦٧٤  ٣٦  األرباح المعترف بھا

    ======  =====  
  

إلى استثمار مقاس بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  شركة اإلمارات "ريت" سي أي ئي سي المحدودةيمثل ذلك إعادة تصنيف 
  في الشركة.   األخرى عند تخفيض الملكية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٤٢

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)  ١٢

  
  الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة قائمة   ٨-١٢

  
  نسبة الملكية       بلد التأسيس   النشاط الرئيسي   اسم الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك   
        ٢٠١٤  ٢٠١٥  
            
  ٪٢٨٫٤  ٪٢٩٫٥  السودان  خدمات مصرفية    الخرطوم بنك  .١
  ٪٢٠٫٨  ٪٢٠٫٨  األردن  خدمات مصرفية   بنك األردن دبي اإلسالمي  .٢
  ٪٢٤٫٩  ٪٣٩٫٥   اإندونيسي  خدمات مصرفية   تي بي كيه بنك بنين سياريه  .٣
  ٪٢٧٫٣  ٪٢٧٫٣  ةنالبـوس  خدمات مصرفية   البوسنة الدولي بنك  .٤
مركز دبي المالي العالمي،   إدارة العقارات   شركة اإلمارات "ريت" لإلدارة الخاصة المحدودة  .٥

  اإلمارات العربية المتحدة
٢٥٫٠  ٪٢٥٫٠٪  

  ٪٢٥٫٠  ٪٢٥٫٠  البحرين   خدمات الوساطة   السيولة المالية إدارة مركز  .٦
  ٪١٦٫٧  ٪١٦٫٧  اإلمارات العربية المتحدة   تأجير المعدات   . *  م.م.ذ والمعدات للرافعات ارإيج شركة  .٧
  ٪٢٢٫٧  ٪٢٢٫٧  جزر كايمان   التطوير العقاري   شركة سوليدير الدولية الزورا الستثمارات األسھم إنك  .٨
  ٪٥٠٫٠  ٪٥٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  والمحالتتأجير الشقق   . م.م.ذ البستان مركز شركة  .٩
مركز دبي المالي العالمي،   إدارة األموال   . ذ.م.م برايفيت ايكوتي ميلينيوم .١٠

  ٪٥٠٫٠  ٪٥٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٪٥٠٫٠  ٪٥٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة   التطوير العقاري   . أراضي للتطوير ذ.م.م .١١
  ٪٢٤٫٧  -  اإلمارات العربية المتحدة   لطائرات تأجير ا  اإلسالمي لتأجير الطائرات المحدودة  .١٢
  ٪٥٠٫٠  -  اإلمارات العربية المتحدة   التطوير العقاري   الرمال للتطوير  .١٣
  ٪٤٠٫٠  -  اإلمارات العربية المتحدة   الوساطة العقارية   ذ.م.م.لعقارات مارك لالند  .١٤

  
  ة الموحدة.الملكية في ھذه البيانات المالي حقوقاالحتساب وفقاً لطريقة باستخدام اله المشتركة أع واالئتالفاتالزميلة  يتم احتساب كافة الشركات  

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

ديسمبر  ٣١كما في بنين سياريه من أسھم  ٪٣٩٫٥ موعة قد استحوذت علىالموافقات الالزمة من الجھات التنظيمية. وبذلك تكون المج
٢٠١٥ .  

  
من حقوق التصويت في اجتماعات المساھمين، إال أن  ٪٢٠من أسھم الملكية ولديھا أقل من  ٪٢٠* على الرغم أن المجموعة تمتلك أقل من   

  مجلس إدارة الشركة.   في ولھا ممثلشركة المجموعة تمارس نفوذاً ھاماً كونھا أحد المساھمين الرئيسيين في ال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٤٣

  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)  ١٢

  
  التقارير المالية الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الجوھرية ألغراض إعداد   ٩-١٢

  
المالية يتم فيما يلي بيان المعلومات المالية الملخصة المتعلقة بالشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الجوھرية للمجموعة. تمثل المعلومات 

تقارير المالية الدولية والمعدلة من قبل الملخصة المبالغ المبينة في البيانات المالية للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة المعدة وفقاً لمعايير ال
  المجموعة ألغراض االحتساب وفقاً لحقوق الملكية.  

  
      بنك الخرطوم   ١-٩-١٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٫٠٦٥٫٤٩٢  ٧٫٤٤١٫٥٩١  الموجودات
  )٥٫٢١٤٫٦٢٩(  )٦٫٤٠٥٫٤٧١(  المطلوبات

  -------------- -   --------------  
  ٨٥٠٫٨٦٣  ١٫٠٣٦٫١٢٠  ت الشركة الزميلةصافي موجودا

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

  ١٧٥٫٥٤٥  ٣٢١٫٣٨٥  اإليرادات
  ======  ======  

  ١٠٤٫٧٧٤  ١١٨٫٩٤٣    للفترة صافي األرباح وإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ======  ======  

  -  ٥٫٩٢٠  توزيعات األرباح المستلمة خالل الفترة 
  ======  ======  
  

ھا في ھذه البيانات المالية لقيمة الدفترية للحصة في بنك الخرطوم المعترف بمع اأعاله  الملخصةالمعلومات المالية  مطابقةفيما يلي 
  وحدة:الم
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٨٥٠٫٨٦٣  ١٫٠٣٦٫١٢٠  صافي موجودات الشركة الزميلة
      

  ٪٢٨٫٤  ٪٢٩٫٥  في بنك الخرطون  المجموعةنسبة حصة 
      

  ٢٤١٫٦٤٥  ٣٠٥٫٦٥٥  مفي بنك الخرطو المجموعةالقيمة الدفترية لحصة 
  ======  ======  
  

(أخر معلومات مالية  ٢٠١٥سبتـمبر  ٣٠تم استخراج ھذه األرقام من المعلومات المالية لبـنك الخرطوم لفتـرة التسـعة أشھر المنتھية في 
المالية اإلدارة أن المعلومات  ترى م تعديلھا لكي تتوافق مع المركز المالي للسنة بأكملھا.وت ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  وللفترةمتـاحة)، 

  .٢٠١٥سبتمبر  ٣٠لن تختلف اختالفاً جوھرياً عن  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٤٤

  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)االستثم  ١٢

  
  ألغراض إعداد التقارير المالية (تابع)  الجوھريةالشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة     ٩-١٢

  
      بنك األردن دبي اإلسالمي    ٢-٩-١٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٫٤١٦٫٣٥٩  ٤٫٠٦٥٫٥٤٩  الموجودات
  )٢٫٦٣٩٫٣٤٢(  )٣٫٢٧٣٫٢١٨(  المطلوبات

  -------------- -   --------------  
  ٧٧٧٫٠١٧  ٧٩٢٫٣٣١  صافي موجودات الشركة الزميلة

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

  ١٢٣٫٨٥١  ٨٢٫٩٣٣  اإليرادات
  =====  ======  

  ٦٫٢٩٦  ٩٫٠٩٦  للفترة  صافي األرباح وإجمالي اإليرادات الشاملة
  =====  =====  
  

انات األردن دبي اإلسالمي المعترف بھا في ھذه البيلقيمة الدفترية للحصة في بنك مع اأعاله  الملخصةالمعلومات المالية  مطابقةفيما يلي 
  المالية المـوحدة:

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٧٧٧٫٠١٧  ٧٩٢٫٣٣١  صافي موجودات الشركة الزميلة
      

  ٪٢٠٫٨  ٪٢٠٫٨  ميفي بنك األردن دبي اإلسال المجموعةنسبة حصة 
      

  ١٦١٫٦٢٠  ١٦٤٫٨٠٥  في بنك األردن دبي اإلسالمي المجموعةالقيمة الدفترية لحصة 
  =======  ======  
  

(أخر  ٢٠١٥سبتـمبر  ٣٠لفتـرة التسـعة أشھر المنتھية في األردن دبي اإلسالمي تم استخراج ھذه األرقام من المعلومات المالية لبـنك 
. ترى اإلدارة أن وتم تعديلھا لكي تتوافق مع المركز المالي للسنة بأكملھا ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  وللفترة، احة)معلومات مالية مت

  .٢٠١٥سبتمبر  ٣٠لن تختلف اختالفاً جوھرياً عن  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في المالية المعلومات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٤٥

  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)  ١٢

  
  ألغراض إعداد التقارير المالية (تابع)  الجوھريةالشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة     ٩-١٢

  
      ("بنين")  تي بي كيه بنين سياريهبنك   ٣-٩-١٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٠٣٥٫٦٦٥  ٢٫٢٤٦٫٢٠٤  الموجودات
  )١٫٦٠٠٫٤٧٠(  )١٫٨٤٨٫٣١٦(  المطلوبات

  -------------- -  -------------- -  
  ٤٣٥٫١٩٥  ٣٩٧٫٨٨٨  صافي موجودات الشركة الزميلة

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

  ١٢٠٫٤٤٩  ١٦٨٫٣٠٣  اإليرادات
  ======  ======  

  ١٤٫٢٥٠  ١٩٫١٤٠  للفترة  شاملةصافي األرباح وإجمالي اإليرادات ال
  =====  =====  

  -  -  توزيعات األرباح المستلمة خالل الفترة 
  =====  =====  
  

انات المالية المعترف بھا في ھذه البيبنين سياريه لقيمة الدفترية للحصة في بنك مع اأعاله  الملخصةالمعلومات المالية  مطابقةفيما يلي 
  المـوحدة:

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  درھمألف   
      

  ٤٣٥٫١٩٥  ٣٩٧٫٨٨٨  صافي موجودات الشركة الزميلة
      

  ٪٢٤٫٩  ٪٣٩٫٥  بنين بنك في  المجموعةنسبة حصة 
      

  ١٠٨٫٣٦٣  ١٥٧٫١٦٦   بنينبنك في  المجموعةالقيمة الدفترية لحصة 
  =======  ======  
  

(أخر معلومات مالية  ٢٠١٥سبتـمبر  ٣٠فتـرة التسـعة أشھر المنتھية في ل سياريهبنين نك األرقام من المعلومات المالية لبتم استخراج ھذه 
. ترى اإلدارة أن المعلومات المالية وتم تعديلھا لكي تتوافق مع المركز المالي للسنة بأكملھا ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  وللفترةاحة)، مت

  .٢٠١٥سبتمبر  ٣٠عن لن تختلف اختالفاً جوھرياً  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٤٦

  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)  ١٢

  
   الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الجوھرية ألغراض إعداد التقارير المالية (تابع)    ٩-١٢

  
       سوليدير الدولية الزورا الستثمارات األسھم إنك ("الزورا")  ٤-٩-١٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٣٣٩٫٧٥٣  ١٫٦٩٠٫٤٨٣  الموجودات
  )٣٥٥٫٠٠٤(  )٣٧٢٫٢٥٨(  المطلوبات

  ------------ -   -------------  
  ٩٨٤٫٧٤٩  ١٫٣١٨٫٢٢٥  صافي موجودات الشركة الزميلة

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

  ٨٧٫٣٤٤  ٤٩٫٣٩٧  اإليرادات
  =====  =====  

  ٩٠٫٦٨٧  ٣٠٫٥٥٩  صافي األرباح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  
  =====  =====  

  ٢٫٩٥٥  -  توزيعات األرباح المستلمة خالل السنة 
  =====  ====  
  

  وحدة:انات المالية المالمعترف بھا في ھذه البي الزورافي  لقيمة الدفترية للحصةمع اأعاله  الملخصةالمعلومات المالية  مطابقةفيما يلي 
  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٨٤٫٧٤٩  ١٫٣١٨٫٢٢٥  صافي موجودات الشركة الزميلة
      

  ٪٢٢٫٧  ٪٢٢٫٧  في الزورا  المجموعةنسبة حصة 
      

  ٢٢٣٫٥٣٨  ٢٩٩٫٢٣٧  في الزورا المجموعةالقيمة الدفترية لحصة 
  ======  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٤٧

  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  مشتركة (تابع)الئتالفات االزميلة والشركات الستثمارات في اال  ١٢

  
  ألغراض إعداد التقارير المالية (تابع)  الجوھريةالشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة     ٩-١٢

  
    ("أراضـي") .أراضي للتطوير ذ.م.م  ٥-٩-١٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٣٨٧٫٢٨٤  ١٫٩٤٠٫٨٢٦  الموجودات
  )٧٧٧٫٦٢٠(  )١٢١٫٠٨٤(  المطلوبات

  ------------ -   -------------  
  ١٫٦٠٩٫٦٦٤  ١٫٨١٩٫٧٤٢  صافي موجودات االئتالف المشترك 

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

  -  -  اإليرادات
  ======  ======  

  ١١٤٫١١٣  ١٥٩٫٨٧٥  صافي األرباح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  
  ======  ======  
  

  انات المالية المـوحدة:المعترف بھا في ھذه البي أراضيلقيمة الدفترية للحصة في مع اأعاله  الملخصةالمعلومات المالية  مطابقةفيما يلي 
  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٦٠٩٫٦٦٤  ١٫٨١٩٫٧٤٢  صافي موجودات االئتالف المشترك 
      

  ٪٥٠٫٠  ٪٥٠٫٠  في أراضي   المجموعةنسبة حصة 
      

  ٨٠٤٫٨٣٢  ٩٠٩٫٨٧١  في أراضي  المجموعةالقيمة الدفترية لحصة 
  =======  ======  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٤٨

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)  ١٢

  
  ألغراض إعداد التقارير المالية (تابع)  الجوھريةالشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة     ٩-١٢

  
    جوھرية بصورة فردية غير الالمعلومات الشاملة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة   ٦-٩-١٢

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      :في المركز المالي المجموعةحصة 
  ٣٫٣٠٦٫٧٨٧  ٢٫٨٥٩٫٥١٧  الموجودات
  )٢٫٠٢٧٫٤٩٨(  )١٫٨٣٣٫٦٣٤(  المطلوبات

  -------------- -  -------------- -  
  ١٫٢٧٩٫٢٨٩  ١٫٠٢٥٫٨٨٣  صافي موجودات الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة  

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

      من اإليرادات وإجمالي اإليرادات الشاملة: المجموعةحصة 
  ٣٢٢٫٣٧٥  ٤٥٧٫٦١٠  اإليرادات

  ======  ======  
  ٧٦٫٤٣٥  ٧٥٫٨٧٨  صافي األرباح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

  ======  =====  
  ١٩٫٠٣٣  ٢٩٫٢٦١  توزيعات األرباح المستلمة خالل السنة 

  =====  =====  
      

  القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة
  غير جوھرية بصورة فرديةال

  
٢٤٨٫٢٤٣  

  
٣٣٣٫٠٦٧  

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٤٩

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ات المحتفظ بھا للبيع     العقار  ١٣

  

  لبيع     للتطوير وا الحركة في العقارات المحتفظ بھا  ١-١٣
  

  عقارات   إيضاح  
  أخرى 

  عقارات 
  قيد اإلنشاء

  
  أراضي 

  
  اإلجمالي 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم     
            

  ١٫٥١١٫٨١٥  ٥٥٣٫١٧٤  ٤٠١٫٦٤٠  ٥٥٧٫٠٠١    ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  ٣٣٥٫٩٤٩  ١٨٠٫٥٢٥  ١٥٥٫٤٢٤  -    افات إض

  )١٥٨٫٦٢٦(  -  -  )١٥٨٫٦٢٦(    حركة أخرى 
  )١٢٨٫٢٣٥(  -  )١١٢٫٦١١(  )١٥٫٦٢٤(  ٣٤  استبعادات 
  )١٦٢٫٨٠٦(  -  )١٦٢٫٨٠٦(  -     * تحويالت

  -  )٣٠٩٫١٨٣(  ٣٠٩٫١٨٣  -    إعادة تصنيف 
  )٤٫١٤٤(  -  -  )٤٫١٤٤(    تأثير صرف العمالت األجنبية 

    --------- --  - -----------  ---- -------  --------- ----  
  ١٫٣٩٣٫٩٥٣  ٤٢٤٫٥١٦  ٥٩٠٫٨٣٠  ٣٧٨٫٦٠٧     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

            
  ١٫٨٤٠٫٩٧٣  ٢٤٤٫٣٩١  ٣٢٦٫٣٠٢  ١٫٢٧٠٫٢٨٠    ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

  ٥٣٠٫٣٥٩  ٣٠٨٫٧٨٣  ٢٠٢٫١٢٧  ١٩٫٤٤٩    إضافات 
  )٧٣٠٫٨٧٦(  -  -  )٧٣٠٫٨٧٦(  ٣٤  استبعادات 
  )١٢٦٫٧٨٩(  -  )١٢٦٫٧٨٩(  -    *تحويالت 

  )١٫٨٥٢(  -  -  )١٫٨٥٢(    تأثير صرف العمالت األجنبية 
    ----- ------  ---- -------  ----------  ----- --------  

  ١٫٥١١٫٨١٥  ٥٥٣٫١٧٤  ٤٠١٫٦٤٠  ٥٥٧٫٠٠١     ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    ======  ======  ======  =======  

  
مليون درھم  ٥٨٫٢* يشتمل تحويل العقارات قيد اإلنشاء على العقارات التي تم تحويلھا إلى عقارات استثمارية وممتلكات ومعدات بمبلغ   

  ). ١٦و  ١-١٤: ال شيء) على التوالي (راجع اإليضاحين ٢٠١٤مليون درھم ( ١٠٤٫٦مليون درھم) و ١٢٦٫٧: ٢٠١٤(
  
  افي      التحليل حسب الموقع الجغر  ٢-١٣

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٤١٧٫٨٨٦  ١٫٣١٢٫٤٤٠  داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ٩٣٫٩٢٩  ٨١٫٥١٣  خارج اإلمارات العربية المتحدة 

   -------------   ------------  
  ١٫٥١١٫٨١٥  ١٫٣٩٣٫٩٥٣  جمالي اإل
  =======  =======  

  
  . المجموعةالمسجلة باسم منشآت العقارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجھا  في للبيع تمثل العقارات المحتفظ بھات  

  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٥٠

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  العقارات االستثمارية      ١٤
  

  الحركة في العقارات االستثمارية      ١-١٤
  عقارات     

  أخرى 
  ستثماريةعقارات ا

  قيد اإلنشاء
  

  أراضي 
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم   إيضاح  

٢٠١٥             
            التكلفة: 

  ٢٫٥٩٩٫٧٧٥  ١٫٠٠٥٫٠٤٠  ٦٦٠٫٣٠٨  ٩٣٤٫٤٢٧    ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  ٤٨١٫٣٣٦  ٣٧٢٫٦٦٣  ١٠٨٫٦٧٣  -     إضافات 
  ٣٤٤٫١٤٧  ٢٢١٫٤٢٧  ٥٨٫٢١٧  ٦٤٫٥٠٣    ت *تحويال

  -   )٦٣٩٫٧٤٨(  ٤٩٩٫٧٨٣  ١٣٩٫٩٦٥    إعادة تصنيف 
  )١٢٠٫٨٨٧(  -   )٥٨٫٢١٧(  )٦٢٫٦٧٠(    استبعادات 

  )٤٣٫٦٥٦(  -   -   )٤٣٫٦٥٦(    تأثير صرف العمالت األجنبية 
    - ------------   --- -----------   ------------   -------------  

  ٣٫٢٦٠٫٧١٥  ٩٥٩٫٣٨٢  ١٫٢٦٨٫٧٦٤  ١٫٠٣٢٫٥٦٩     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   =======  ========  =======  =======  

            االستھالك المتراكم وانخفاض القيمة:
  ٥٥٧٫٩١٩  ١٦٥٫٨٩٩  ٣١٫٣٧٠  ٣٦٠٫٦٥٠    ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 

  ٢٨٫٨٢٣  -   -   ٢٨٫٨٢٣    سنةعلى الاالستھالك المحمل 
  -   -   )٢٩٫٦٢٩(  ٢٩٫٦٢٩    إعادة تصنيف 

  )١٥٫٠١٠(  )١٥٫٠١٠(  -   -     تتحويال
  )٣٦٫٦٧٩(  -   -   )٣٦٫٦٧٩(    تبعادات اس

  )١٧٫٧٨٠(  -   -   )١٧٫٧٨٠(    تأثير صرف العمالت األجنبية
     ------------   --- -------   -- ---------   -----------  

  ٥١٧٫٢٧٣  ١٥٠٫٨٨٩  ١٫٧٤١  ٣٦٤٫٦٤٣     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    ======  ========  ======  ========  

  ٢٫٧٤٣٫٤٤٢  ٨٠٨٫٤٩٣  ١٫٢٦٧٫٠٢٣  ٦٦٧٫٩٢٦    ٢٠١٥ ديسمبر ٣١القيمة الدفترية في 
    ======  ========  ======  ========  
        

            التكلفة: 
  ٢٫٦٣٨٫٤٨٩  ١٫١٤٧٫٧٦٣  ٦٨٥٫٢١٠ ٨٠٥٫٥١٦   ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

  ٨٩٫١٧٣  ٦٨٫١٦٧  ١٢٫٨٧٦  ٨٫١٣٠    إضافات 
  ١٢٦٫٧٨٩  -   -   ١٢٦٫٧٨٩    تحويل

  -   -   )٣٧٫٧٨٥(  ٣٧٫٧٨٥    إعادة تصنيف 
  )٢١٣٫٦٥٤(  )٢٠٥٫٤٥٤(  -   )٨٫٢٠٠(    اتاستبعاد

  )٥٫٤٣٣(  )٥٫٤٣٦(  ٧  )٤(    حركات أخرى 
  )٣٥٫٥٨٩(  -   -   )٣٥٫٥٨٩(    تأثير صرف العمالت األجنبية 

     -----------   -----------   -------------   -------------  
  ٢٫٥٩٩٫٧٧٥  ١٫٠٠٥٫٠٤٠  ٦٦٠٫٣٠٨  ٩٣٤٫٤٢٧     ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    ======  ======  =======  =======  
            االستھالك المتراكم وانخفاض القيمة:

  ٦٢٥٫١٧٥  ٢٦٦٫٤٣٢  ٣٩٫٣٦٩  ٣١٩٫٣٧٤    ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
  ٣٤٫٩٨٥  -   -   ٣٤٫٩٨٥    لسنةعلى ااالستھالك المحمل 

  -   -   )١٦٫١٢٩(  ١٦٫١٢٩    إعادة تصنيف 
  )١٠٠٫٥٣٣(  )١٠٠٫٥٣٣(  -   -     اتاستبعاد

  )٥٫٤٣٣( -  ٨٫١٣٠ )١٣٫٥٦٣(   رى حركات أخ
  ٣٫٧٢٥  -   -   ٣٫٧٢٥    تأثير صرف العمالت األجنبية

     --- --------   ----------   ------------   ----------  
  ٥٥٧٫٩١٩  ١٦٥٫٨٩٩  ٣١٫٣٧٠  ٣٦٠٫٦٥٠     ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    ======  ======  ======  =======  
  ٢٫٠٤١٫٨٥٦  ٨٣٩٫١٤١  ٦٢٨٫٩٣٨  ٥٧٣٫٧٧٧    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١القيمة الدفترية في 

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٥١

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

      (تابع)  العقارات االستثمارية  ١٤
  
      (تابع)  الحركة في العقارات االستثمارية  ١-١٤

  
ستثمارية على العقارات التي تم تحويلھا من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية والعقارات يشتمل التحويل إلى العقارات اال*      

مليون درھم) على  ١٢٦٫٧: ٢٠١٤مليون درھم ( ٥٨٫٢: ال شيء) و٢٠١٤مليون درھم ( ٣٩٢٫٩تبلغ قيمتھا  لغرض البيع التيالمحتفظ بھا 
: ال شيء) ٢٠١٤مليون درھم ( ١٠٧٫٠ البالغ قيمتها مع المحول إلى الممتلكات والمعدات والتي تم مقاصتھ) ١-١٣التوالي (راجع اإليضاح 

  ). ١٦(راجع اإليضاح 
  
  التحليل حسب الموقع الجغرافي  ٢-١٤

      
  عقارات 

  أخرى 

عقارات 
  استثمارية
  قيد اإلنشاء

  
  

  أراضي 

  
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم     

٢٠١٥             
            ديسمبر:  ٣١القيمة الدفترية في 

  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 

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

٢٠١٤             
            ديسمبر:  ٣١القيمة الدفترية في 

  ١٫٧٦٦٫٤٠٣  ٧٨٧٫٤٢٨  ٦٢٨٫٩٣٨  ٣٥٠٫٠٣٧    داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ٢٧٥٫٤٥٣  ٥١٫٧١٣  -  ٢٢٣٫٧٤٠    خارج اإلمارات العربية المتحدة 

     -----------  ---------- -   -----------   -------------  
  ٢٫٠٤١٫٨٥٦  ٨٣٩٫١٤١  ٦٢٨٫٩٣٨  ٥٧٣٫٧٧٧    القيمة الدفترية إجمالي 

     -----------  ---------- -  --- --------  ---- --------  
  
مليون درھم) تم رھنھا من قبل إحدى  ٣١٤٫٧: ٢٠١٤(مليون درھم  ٢٦٦٫٩ تبلغ قيمتھا الدفتريةعقارات  ستثمارية علىاالالعقارات مل تتش     

  أخرى.لمؤسسة مالية  إسالمي تمويل مقابل ترتيبات كضمان المجموعةمنشآت 
  

وعليه، تم تحويل احتياطي األرض الممنوحة  قام البنك خالل السنة بتحويل وضع قطعة أرض ممنوحة من حكومة دبي إلى عقار تملك حر.     
   ). ٥-٢٦م إلى األرباح المحتجزة (إيضاح مليون درھ ٢٦٧البالغ 

  
  القيمة العادلة للعقارات االستثمارية   ٣-١٤

  
وتم احتسابھا مليار درھم)  ٣٫٧: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  مليار درھم ٣٫٥ المجموعةللعقارات االستثمارية لدى تبلغ القيمة العادلة   

  ).٣مستوى (أي ال ةملحوظال غير السوق مدخالت إلى استناداً 
  

ً  قامت المجموعة بإجراء ً وخارجيا ً داخليا  مقيمين. تم إجراء التقييم من قبل ٢٠١٤و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١تلك العقارات كما في لتقييما
طريقة  ى. وقد استند التقييم علالخاضعة للتقييم العقارات االستثماريةوالخبرة بمكان وفئة  الالزمة المھنية المؤھالت والكفاءة لديھم متخصصين

ً المستقبلية المقدرة  لتدفقات النقديةل المعامالت المماثلة ونموذج احتساب القيمة الحالية باإليجار الحالي والقيم اإليجارية المتداولة بالسوق  مدعوما
القيمة  لمستخدم الحتسابا معدل الربح،عكس تلك العقارات. ويلنشاء اإل أعمال إنجاز مرحلةلعقارات مشابھة في نفس الموقع تم تعديلھا لتعكس 

  بشأن التدفقات النقدية وتوقيتھا. اليقينتقييمات السوق الحالية لعدم المستقبلية،  لتدفقات النقديةل الحالية
  

 اإليراداتتقدير  عنداستندت التقييمات على التقييم الفردي، لكل نوع من أنواع العقارات، لكل من اإليرادات المستقبلية والعائد المطلوب. 
مقارنة التغيرات المحتملة في المستويات اإليجارية من قيمة إيجار كل عقد وتاريخ االنتھاء مع القيمة اإليجارية  تالمستقبلية للعقارات، تم

  الحالية في السوق، باإلضافة إلى التغيرات في نسبة اإلشـغال وتكاليف العقار.



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٥٢

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية 

  
  الذمم المدينة والموجودات األخرى       ١٥

  
  التحليل حسب الفئة        ١-١٥

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٫٦٥٠٫٥٣٣  ١٫٨٠٣،٥١٤  ١-١-١٥  ، صافياستثمارية عقاراتذمم مدينة من بيع 
  ٨٥٤٫٢٩١  ٧٩٢٫١٥٩  ٢-١-١٥   المستحق من العمالء

  ١٫٠٧٢٫١٣٧  ١٫١٦٦٫٢٩٢    قبوالت
  ٢٨٣٫٨٥٧  ٣٧٢٫٣٢٥    ذمم مدينة تجارية 
  ٩١٫٩٤٢  ٨٤٫٧٦٩    مستحقة القبض  إيرادات أخرى

  ١٣٤٫٠٨٩  ١٢٨٫٥٢٨    ذمم مقاصة مدينة 
  ١٠٤٫٧٧٥  ١١٠٫٩٢٠    مدفوعة مقدماً  مصروفات

  ١٢٠٫٥٥٨  ١٤٤٫٤٣٣    دفعات مقدمة للمقاولين
  ٣٦٫١٢٩  ٤١٫٨٧٧    من الموظفينالمستحق 
  ٩٧٫٥٥٤  ٢٤٩٫٤٨٣  ١-٤٥  عادلة للمشتـقات اإلسالمية القيمة ال

  ١٫٨٠٩  -  ٢-٢٢  موجـودات ضرائب مؤجلة 
  ٢٫٤٧٩  ٢٫٧٣٢    مخزون
  ٦٦٣٫٧٦٠  ٣٦٦٫٨٩٥    أخرى 

     --------------   -------------  
  ٥٫١١٣٫٩١٣  ٥،٢٦٣،٩٢٧    اإلجمالي 

    ========  =======  
     
   ، صافي م مدينة من بيع عقارات استثماريةذم  ١-١-١٥

  
البيع اتفاقيات . فيما يلي أبـرز شروط وأحكام عقارات استثمارية في السنوات السابقةاتفاقيات بيع وشراء لبيع  وشركته التابعة أبرم البنك  

  والشراء:
  

 ؛ ٢٠١٦ديسمبر  ٣٠في أو قبل  القبض ةمستحق معامالت البنك وشركته التابعةفيما يتعلق ب قيمة المبيعاتكون ت 
 أو باالثنين معاً، بناء على رغبة المشتري. وفي حالة تسوية قيمة البيع بالكامل أو جزء منه بشكل  مبلغسوية يمكن ت ً البيع نقداً أو عينا

ً  الموجوداتعيني، يجب أن تكون  البيع أو جزء منه بقيمة مساوية (وفق ما يقرره استشاري  مبلغعن مقابل كامل  الممنوحة عوضا
ً ن قبل كل من المشتري والبـائع) للقيمة المستحقة والواجبة السداد عقارات مستقل مَعين م  ما تنص عليه االتفاقيـة؛ ول وفقا

 سعر الشراء األصـلي المتبقي لقطع األراضي لدى البـنك.المتعلقة ب تبـقى االلتزامات 
  

من خالل بصورة عينية  مليون درھم ٦٨٨٫٥بمبلغ  ، قامت المجموعة بتسوية ذمم مدينة٢٠١٤ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 
  االستحواذ على بعض قطع األراضي. 

   
 ١٤٤: ٢٠١٤مليون درھم ( ١٩٨ البالغ قيمتهمخصص انخفاض القيمة  عقارات استثمارية بعد خصمبيع  من المبالغ المستحقة يتم بيان

  مليون درھم).
  

      المستحق من العمالء   ٢-١-١٥
  
تعريف الموجودات التمويلية واالستثمارية  ال ينطبق عليھامكشـوفة وحسابات أخرى  جاريةحسابات  العمالء فيمن  المستحقمثل تي

ـحتفظ مليـون درھم). ت ٥٠٠ :٢٠١٤مليون درھم ( ٦١٩مخصص انخفاض القيمة البـالغ  بعد خصم بيان ھذه األرصدةاإلسالمية. تم 
  مليـون درھم) مقابل ھذه الحسـابات. ١٫٢٥٠٫٠: ٢٠١٤مليـون درھم ( ١٫٢٥٠تبلغ قيمتھا بضمانات  المجموعة

  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٥٣

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الممتلكات والمعدات   ١٦

  
  

٢٠١٥  

  
  أراضي

  مبانيو

  األثاث 
  والمعدات

  والسيارات 

  
  تقنية 

  المعلومات 

  األعمال 
  الرأسمالية

  قيد اإلنجاز 

  
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم لف درھم أ  

            التكلفة: 
  ١٫٥٣١٫٥٤٠  ٣٧٫١٦٠  ٥٦٤٫٣٩٥  ٢٩١٫٦٥٠  ٦٣٨٫٣٣٥  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 

  ١٥٧٫٥١٦  ١٢٠٫٢٧٤  ٩٫٤٥٨  ٢٥٫٩٢٢  ١٫٨٦٢  إضافات 
  )٣٫٧٦٤(  -   )٢٨٣(  )٣٫٤٨١(  -   استبعادات 
  )٣٨٫٢٤٥(  )٢٫٩٦٥(  )٢٠٫١٩٢(  )١٥٫٠٨٨(  -   مشطوبات 
  -   )٩٥٫٠٤٢(  ٤٤٫٢٣٣  ١٨٫٢٦٨  ٣٢٫٥٤١  تحويالت
  ١٩٦٫٦٤٤  ١٩٦٫٦٤٤  -   -   -   أخرى *تحويالت 

  )٦٫٦٨٠(  )١٦٤(  )٢٫٠٢٦(  )٤٫٤١٥(  )٧٥(  تسويات صرف العمالت 
   ------------   -----------   -----------   -----------   -------------  

  ١٫٨٣٧٫٠١١  ٢٥٥٫٩٠٧  ٥٩٥٫٥٨٥  ٣١٢٫٨٥٦  ٦٧٢٫٦٦٣   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======  ======  ======  ======  =======  

            االستھالك المتراكم:
  ٩٥٠٫٧٦٨  -   ٤٤٣٫٧٩٦  ٢٢٥٫٩٢٦  ٢٨١٫٠٤٦  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 

  ١٢٥٫٣٦٣  -   ٦٧٫١٦٨  ٢٦٫٨٨٣  ٣١٫٣١٢  لسنة على االمحمل 
  )٣٫٤٨٣(  -   )٢٥٨(  )٣٫٢٢٥(  -   استبعادات 
  )٣٣٫٩٣٢(  -   )١٩٫٣٣٧(  )١٤٫٥٩٥(  -   مشطوبات 
  ٧٫٢٦٠  -   -   ٥٫١٦٧  ٢٫٠٩٣  تحويالت 

  )٤٫٣٢٠(  -   )١٫٣٨٦(  )٢٫٩٣٤(  -   تسويات صرف العمالت 
   -----------   ------------   -----------   -----------  --- -----------  

  ١٫٠٤١٫٦٥٦  -   ٤٨٩٫٩٨٣  ٢٣٧٫٢٢٢  ٣١٤٫٤٥١   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======  ======  ======  ======  ========  

            القيمة الدفترية 
  ٧٩٥٫٣٥٥  ٢٥٥٫٩٠٧  ١٠٥٫٦٠٢  ٧٥٫٦٣٤  ٣٥٨٫٢١٢  الرصيد في نھاية السنة 

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

            التكلفة: 
  ١٫٣٨٧٫٨٩٢  ٤٠٫٩٨٩  ٤٨٠٫١٠٢  ٢٥٤٫٧٣١  ٦١٢٫٠٧٠  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

  ١٥٥٫١٥٠  ٩٥٫٥٥١  ٢١٫٦٢٢  ٢٤٫٧٣٠  ١٣٫٢٤٧  إضافات 
  )١٧٫٧٧٥(  )١٢٫٢٤٧(  )٤٫٠١١(  )١٫٥١٧(  -   استبعادات 
  )٢١٤(  -   -   )٢١٤(  -   مشطوبات 
  -   )٨٧٫٢٨٢(  ٦٤٫٤٨٤  ٩٫٨٧٠  ١٢٫٩٢٨  تحويالت 

  ٦٫٤٨٧  ١٤٩  ٢٫١٩٨  ٤٫٠٥٠  ٩٠  تسويات صرف العمالت 
   -----------   -----------   ----------   ----------   ------------  

  ١٫٥٣١٫٥٤٠  ٣٧٫١٦٠  ٥٦٤٫٣٩٥  ٢٩١٫٦٥٠  ٦٣٨٫٣٣٥   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======  ======  ======  ======  =======  

            االستھالك المتراكم:
  ٨٥٠٫٩٢٤  -   ٣٩٤٫٩٤٥  ٢٠٣٫٣٠٦  ٢٥٢٫٦٧٣  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

  ١٠٢٫٤٧٥  -   ٥١٫٤٨٦  ٢١٫٩٣٩  ٢٩٫٠٥٠  لسنة على االمحمل 
  )٦٫٠٩٦(  -   )٤٫٠٠٩(  )١٫٤١٠(  )٦٧٧(  استبعادات 
  )٧٤(  -   -   )٧٤(  -   مشطوبات 
  -   -   -   -   -   تحويالت 

  ٣٫٥٣٩  -   ١٫٣٧٤  ٢٫١٦٥  -   تسويات صرف العمالت 
   -----------   -----------   -----------   -----------   ----------  

  ٩٥٠٫٧٦٨  -   ٤٤٣٫٧٩٦  ٢٢٥٫٩٢٦  ٢٨١٫٠٤٦   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======  ======  ======  ======  ======  

            لدفترية القيمة ا
  ٥٨٠٫٧٧٢  ٣٧٫١٦٠  ١٢٠٫٥٩٩  ٦٥٫٧٢٤  ٣٥٧٫٢٨٩  الرصيد في نھاية السنة 

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

تبلغ قيمتھا  * تتمثل التحويالت األخرى في العقارات التي تم إعادة تصنيفھا من قبل شركة تابعة من عقارات استثمارية وعقارات محتفظ بھا لغرض البيع
  . تواليعلى ال )١-١٣و  ١-١٤: ال شيء) (راجع اإليضاحين ٢٠١٤مليون درھم ( ١٠٤٫٦: ال شيء) و٢٠١٤مليون درھم ( ٩٢٫٠



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٥٤

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركات التابعة             ١٧

  
             الھامة  الشركات التابعةقائمة   ١-١٧

  
  : بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات التابعة التي تمتلكھا المجموعةالھامة حصص الما يلي في  

  
    

  
  التابعة اسم الشركة

  
  

  الرئيسي النشاط

  
  التأسيس  بلد

  والعمليات

  الملكيـة نسبة وحصص
  وحقوق التصويت التي

  المجموعةحتفظ بھا ت 
        ٢٠١٤  ٢٠١٥  
            
  (قيد التصفية)  ليمتد 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  ٪٩١٫٩  المتحدة اإلمارات العربية  تمويل واستثمارات  سابقاً) .(تمويل ش.م.ع .شركة تمويل ش.م.خ.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  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 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   لعقاري المحدوداإلسالمي لالستثمار ا.١٣
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  تجارة السيارات   شركة اإلمارات لتأجير السيارات.١٤
  

 البنك بھا يحتفظ ١٢ و ١١ و ٧ و ٤و  ١المنشآت  في المتبقية فإن حقوق الملكية أعاله، المبينة الملكية المسجلة حصص إلى باإلضافة
  إسمية. ترتيبات خالل من لمصلحته

  
("تمويل") بعرض أسھم بنك دبي  .من أسھم شركة تمويل ش.م.ع ٪١٠٠عن نيته لالستحواذ على  ٢٠١٣يناير  ٣أعلن مجلس إدارة البنك في 

في الجمعية العمومية السنوية غير غير المسيـطرة. حصل البنك على موافقة مساھميه  مالكي الحصصاإلسالمي مقابل أسھم تمويل على 
بدولة ، ومنھا وزارة المالية التنظيمية، ثم حصل الحقاً على كافة الموافقات المطلوبة من السلطات ٢٠١٣مارس  ٤العادية المنعقدة بتـاريخ 
المركزي إلمارات العربية المتـحدة مصرف اة اإلمارات العربية المتـحدة، وھيئة األوراق المالية والسـلع بدولو اإلمارات العربية المتـحدة

  وسـوق دبي المالي.
  

 مالكي الحصصدرھم لكل سھم إلى  ١مليون سھماً بقيمة اسمية قدرھا  ١٥٦٫٧، قام البنك بإصدار ٢٠١٣ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 
سھم من أسھم  ١٨نك دبي اإلسالمي لكل أسھم جديدة من ب ١٠غير المسيطرة بشركة تمويل الذين وافقوا على عرض البنك بمقايضة كل 

مليون درھم  ٣٢٧٫٠رق البالغ بالف تم االعتراف، كما ٪٨٦٫٥تمويل. أدت ھذه المعاملة لزيادة نسبة البنك في ملكية شركة تمويل لتصل إلى 
 ضمنر المسيطرة المستحوذ عليھا غي للحصصمليون سھم والقيمة الدفترية  ١٥٦٫٧بين القيمة العادلة ألسھم بنك دبي اإلسالمي البالغ عددھا 

  .المحتجزةاألرباح 
  

درھم  ١٫٢٥، قدم البنك عرضاً لحاملي الحصص غير المسيطرة المتبقين في شركة تمويل لالستحواذ على حصصھم مقابل ٢٠١٥في أبريل 
عتراف بالفرق بين المبلغ المدفوع . تم اال٪٩١٫٩من أسھم تمويل وترتب على ذلك زيادة حصته إلى  ٪٥٫٤٢للسھم. وبذلك استحوذ البنك على 

  في بيان التغيرات في حقوق الملكية. والقيمة العادلة للحصص الغير مسيطرة التي تم االستحواذ عليھا 
  

  . ٢٠١٤ديسمبر  ١٨اعتباراً من كشركة مساھمة خاصة وتم سحب أسھمھا من سوق دبي المالي  تمويل، تم تسجيل ٢٠١٤أغسطس  ٢٧في 
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٥٥

  المالية الموحدة  لبياناتاإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
             (تابع)  الشركات التابعة  ١٧

  

              المنشآت ذات األغراض الخاصةقائمة   ٢-١٧
  

المتوقع إغالق تلك  إلدارة معامالت محددة تتضمن صناديق استثمارية، ومن التي تم تأسيسھا المنشآت ذات األغراض الخاصةفيما يلي قائمة   
  المنشآت فور إنجاز المعامالت ذات الصلة. 

  
    

  ذات الغرض الخاص المنشأةاسم 
  

  الرئيسي النشاط
  التأسيس  بلد

  والعمليات
  الملكيـة نسبة وحصص   

  وحقوق التصويت      
  المجموعةحتفظ بھا التي ت   

        ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  كسمبورجلو  االستثمار   ھولدانفست لالستثمار العقاري  .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
ر اينودزفانغيستي اي اس آ 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  نداھول  االستثمار   جف القابضة بي في.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 

  
  العربية المتحدةاإلمارات 

  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 شركة.٣٠
  ٪٩٩٫٠  ٪٩٩٫٠  اإلمارات العربية المتحدة  االستثمار   .م.م.ذ لالستثمار نايل بلو شركة.٣١

  
ل من خال يحتفظ بھا البنك لمصلحته ٣١و ٣٠المنشأتين  في المتبقية حقوق الملكيةالملكية المسجلة المبينة أعاله، فإن حصص باإلضافة إلى   

  .اسميةترتيبات 
  
             الحصص غير المسيطرة    ٣-١٧

  
  : جوھريةتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة التي تحتفظ بحصص غير مسيطرة فيما يلي   
    

    
  

  اسم الشركة التابعة 

نسبة وحصص الملكية 
وحقوق التصويت للحصص 

  غير المسيطرة
  الربح المخصص    

  للحصص غير المسيـطرة
      ير المسيطرة الحصص غ  

  المتراكـمة        
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم    
                
  ٣١٤٫٠٨١  ١٨٤٫١٦٨  ١٣٫٢٠١  ٧٫٧١٩  ٪١٣٫٥  ٪٨٫٠٣  تمويل ش.م.ع، اإلمارات العربية المتحدة  ١
 ١٫٨٦٤٫٤١٦ ٢،١٣٨،٧٤١  ١٢٧٫٨٠١  ٢٧٤،٨٤٩  ٪٥٥٫١  ٪٥٥٫١  ديار للتطوير ش.م.ع.  ٢
  ٢٫٧١٦  ١٫٧٩١  ٢٫٠٥٩  ١٫١٣٥  -  -  شركات تابعة أخرى    ٣
        - ----------  ----------  --- ----------   ------------  
 ٢٫١٨١٫٢١٣ ٢،٣٢٤،٧٠٠  ١٤٣٫٠٦١  ٢٨٣،٧٠٣      اإلجمالي   
        ======  ======  =======  =======  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٥٦

  لموحدة المالية ا البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
             (تابع)  الشركات التابعة    ١٧

  
             الحصص غير المسيطرة الجوھرية       ٤-١٧

  
  فات الداخلية بين شركات المجموعة: فيما يلي المعلومات المالية الملخصة للحصص غير المسيطرة الجوھرية قبل الحذو    

  
                 (تمويل ش.م.ع. سابقاً)  ..ختمويل ش.م  ١-٤-١٧

  ديسمبر ٣١  
٢٠١٥  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  
      المركز المالي: بيان

  ٦٫٠٣٨٫٣٩٢  ٤٫٧٠٠٫٠٨٠  التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي  الموجودات
  ٦٦٧٫٨٩٠  ٦٨٣٫٧٩٢  أخرى 

  --- -----------   -------------  
  ٦٫٧٠٦٫٢٨٢  ٥٫٣٨٣٫٨٧٢  ات إجمالي الموجود

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

  ٢٫٩٢٥٫٠٠٠  ١٫٦٥٠٫٠٠٠  ماليةالمؤسسات اللبنوك وا المستحق إلى
  ١٫١٠٢٫٥٠٠  ١٫١٠٢٫٥٠٠  مصدرة صكوك 
  ٢٤١٫٨٨٤  ١٧٢٫٦٨٥  أخرى

   -------------  ------ -------  
  ٤٫٢٦٩٫٣٨٤  ٢٫٩٢٥٫١٨٥  إجمالي المطلوبات

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

  ٢٫٤٣٦٫٨٩٨  ٢٫٤٥٨٫٦٨٧  الملكيةحقوق 
  ========  =======  
      
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      بيان الدخل الشـامل
  ٤٤٣٫٧٣٠  ٣١٢٫٨٥٦  اإليرادات إجمالي
  )١٢٨٫٢٧٨(  )٧٥٫٣٤٩(  التشغيلية  المصروفات إجمالي

  )٢١٧٫٩٩٩(  )١٥٧٫٥١٣(  وحاملي الصكوك من األرباح   حصة المودعين
  ------ -------   ------------  

  ٩٧٫٤٥٣  ٧٩٫٩٩٤   السنة أرباحصافي 
  ١٤٫١٧٧  )٥٫١٦٨(  األخرى  اإليرادات الشاملة

   -----------  ------- ----  
  ١١١٫٦٣٠  ٧٤٫٨٢٦  اإليرادات الشاملةإجمالي 

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

      بيان التدفقات النقدية
  )٧٤٫٠٦٤(  )٢٩٫٥٢٩(  ـغيليةاألنشطة التش التدفقات النقدية المستخدمة فيصافي 

  )٤٫٨٨٧(  ٢٫٦٥٧  (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية/  افي التدفقات النقدية الناتجة منص
   ------------  ----- ------  

  )٧٨٫٩٥١(  )٢٦٫٨٧٢(  خالل السنة ي التدفقات النقدية المستخدمةصاف
  =======  ======  
      

  ٦٫٧٧٣  ٦٫٧٧٣  غير المسيطرة توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص 
  ====  =====  

  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٥٧

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

             (تابع)  الشركات التابعة    ١٧
  

             الحصص غير المسيطرة الجوھرية (تابع)        ٤-١٧
  

             ديار للتطوير ش.م.ع.      ٢-٤-١٧
  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      بيان المركز المالي
  ١٫٠٢٨٫٣٧٠  ١٫٢٠٩٫١٠٨  االستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

  ١٫٣٥٩٫٦٧٠  ١٫٣١٢٫٤٤٠  عقارات محتفظ بھا للبيع 
  ٢٧٤٫٧٤٧  ١٨٢٫٨٠٧  عقارات استثمارية 

  ١٫٣٤١٫٥٣٠  ١٫٥٥٦،١٢٠  ذمم مدينة وموجودات أخرى 
  ١٫١٣٥٫٣٧٥  ١٫١٦٤٫٥٨٦  أخرى

   -------------   -------------  
  ٥٫١٣٩٫٦٩٢  ٥٫٤٢٥،٠٦١  إجمالي الموجودات 

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

  ٦٥٠٫١٦٢  ٤٧٨٫٨٤٨  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
  ١٫١٠٦٫١١١  ١٫٠٦٥٫٣٧٦  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

   -------------  ------------ -  
  ١٫٧٥٦٫٢٧٣  ١٫٥٤٤٫٢٢٤  إجمالي المطلوبات

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

  ٣٫٣٨٣٫٤١٩  ٣،٨٨٠،٨٣٧  حقوق الملكية
  ========  =======  
      
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      بيان الدخل الشـامل
  ٤٧٢٫١١٣  ٣٤٣٫٠٧٥  إجمالي اإليرادات

  )٢٩٥٫١٥١(  )١٨٠٫٤٢١(  إجمالي المصروفات
  )٢٢٫٨٧١(  )٢٦٫٧٧٥(  ين وحاملي الصكوك من األرباح  حصة المودع

  ٧٧٫٦٤٢  ١٦٦٫٨١٨  الحصة من خسائر شركات زميلة وائتالفات مشتركة 
  -  ١٩٥،٦٦٩   اانخفاض في القيمة تم عكسھخسائر 

   ------------  -- ---------  
  ٢٣١٫٧٣٣  ٤٩٨،٣٦٦  أرباح السنة 

  ٤٫٣٢٣  )٩٤٨(  اإليرادات الشاملة األخرى 
  ----- ------   -----------  

  ٢٣٦٫٠٥٦  ٤٩٧،٤١٨  إجمالي اإليرادات الشاملة
  ======  ======  

      بيان التدفقات النقدية
  ٧٣٢٫٣٠٣  ٢٦٫٦٣٤  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشـغيلية

  )٦١٥٫٨٤٦(  ٢٢٢٫١٢٣  (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية/  صافي التدفقات النقدية الناتجة من
  )٢٠٤٫٩٩٠(  )١٩٨٫٠٥٨(  األنشطة التمويلية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

   -------------   -----------  
  )٨٨٫٥٣٣(  ٥٠٫٦٩٩  ) خالل السنة(المستخدمة / الناتجةصافي التدفقات النقدية 

  ======  ======  
  
 المطبقة من قبلياسات المحاسبية للشركة التابعة مع تلك السياسات المحاسبية تم إجراء تعديالت على المعلومات المالية أعاله لكي تتماشى الس* 

  المجموعة. 



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٥٨

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ودائع العمالء       ١٨

  
   حسب الفئةتحليل ال    ١-١٨

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٦٫٩١٠٫٢٣١  ٢٧٫٦٢٣٫١٤٢    ية حسابات جار
  ١٤٫٤٣٢٫٩٥٠  ١٦٫٢٨٢٫٩١٥    حسابات توفير  
  ٥٠٫٣٣٥٫١٧٩  ٦٥٫٣٠١٫٥٦٤    ودائع استثمارية 

  ٤٦٤٫٠٨٩  ٥٨٥٫٤٨١    حسابات ھامشية   
  ١٠٥٫٣٦٥  ٥٧٫٣٨٢  ٣-١٨  احتياطي مخاطر استثمارات المودعين 

  ٩٧٫٦٥٤  ١٣٠٫٩٤٨  ٤-١٨  حصة المودعين من األرباح مستحقة الدفع 
    -----------------  ---------- ----  

  ٩٢٫٣٤٥٫٤٦٨  ١٠٩٫٩٨١٫٤٣٢    اإلجمالي 
    =========  ========  

  
   الموقع الجغرافي حسب تحليل ال    ٢-١٨

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٨٧٫٥٣٩٫٢٧٥  ١٠٤٫٥٨٣٫٥٥٥    داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ٤٫٨٠٦٫١٩٣  ٥٫٣٩٧٫٨٧٧    خارج اإلمارات العربية المتحدة 

    -----------------  ----- ---------  
  ٩٢٫٣٤٥٫٤٦٨  ١٠٩٫٩٨١٫٤٣٢    اإلجمالي 

    =========  ========  
  
  احتياطي مخاطر استثمار المودعين    ٣-١٨

  
 ذا االحتياطي إلىكاحتياطي. يتم دفع ھ يتم تخصيصهيتمثل احتياطي مخاطر استثمار المودعين في جزء من حصة المودعين من األرباح 

يتم إدراج الزكاة المستحقة على احتياطي مخاطر استثمار المودعين ضمن  .البنكلدى  الفتوى والرقابة الشرعية ھيئةموافقة بالمودعين 
  الزكاة مستحقة الدفع ويتم خصمھا من رصيد احتياطي مخاطر استثمار المودعين. 

  
   ودعين:  فيما يلي الحركة في احتياطي مخاطر استثمار الم

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح   
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٠٥٫٣٩٦  ١٠٥٫٣٦٥    يناير  ١الرصيـد كما في 
  )٢٫٧٨٨(  )١٫٥١٨(  ٢٣  زكـاة للسنة ال

  ٢٫٧٥٧  )٤٦٫٤٦٥(  ٤-١٨  خالل السنة  من األرباح من حصة المودعين إلى / المحولصافي 
    ------- -----  ----------  

  ١٠٥٫٣٦٥  ٥٧٫٣٨٢    ديسمبر  ٣١الرصيـد كما في 
    ======  ======  

  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٥٩

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ودائع العمالء (تابع)       ١٨

  
  األرباح مستحقة الدفع حصة المودعين من     ٤-١٨

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح   
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٦٩٫٣٣٢  ٩٧٫٦٥٤    يناير  ١الرصيـد كما في 
  ٣٣٨٫٠٥٤  ٤٣٢٫٠٣٤  ٣٧  حصة المودعين من األرباح خالل السنة 

  )٢٫٧٥٧(  ٤٦٫٤٦٥  ٣-١٨  إلى احتياطي مخاطر استثمار المودعين من / صافي المحول
  )٣٠٦٫٩٧٥(  )٤٤٥٫٢٠٥(    ناقصاً: المبلغ المدفوع خالل السنة

     -------------   ------------  
  ٩٧٫٦٥٤  ١٣٠٫٩٤٨    ديسمبر  ٣١الرصيـد كما في 

    ======  ======  
  
     المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية     ١٩

  
  التحليل حسب الفئة     ١-١٩

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٠٣٫١٧٧  ٧٤٫٨١٤    حسابات جارية 
  ٣٫٧٣٦٫٤٧٦  ٤٫٦٣٧٫٨١٤    ودائع استثمارية 

     --------------   -------------  
  ٣٫٩٣٩٫٦٥٣  ٤٫٧١٢٫٦٢٨    إلجمالي ا

    ========  =======  
  
  التحليل حسب الموقع الجغرافي      ٢-١٩

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٣٫١٢٤٫١٥٥  ٣٫٨٤٧٫٩٩٤    داخل اإلمارات العربية المتحدة 
  ٨١٥٫٤٩٨  ٨٦٤٫٦٣٤    خارج اإلمارات العربية المتحدة 

     --------------  ---------- ---  
  ٣٫٩٣٩٫٦٥٣  ٤٫٧١٢٫٦٢٨    اإلجمالي 

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

  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٦٠

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  صكوك مصدرة           ٢٠

  
   حسب اإلصدار   تحليل ال    ١-٢٠

  
  فيما يلي تحليل أدوات الصكوك المصدرة من المجموعة: 

 مدققة دققةغير م      
    

  معدل الربح 
  

  تاريخ 
   سبتمبر 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. ٩٢  صكوك مصدرة من البنك 

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

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

  
  صكوك مصدرة من البنك    ٢-٢٠

  
مليـون دوالر  ٢٫٥٠٠ة بقيمة ، قام البـنك، بمـوجب اتفاقية تمويل متوافقة مع الشريـعة، بإنشـاء برنامج إصـدار شھادات أمان٢٠١٢في مايـو   

 ١٫٨٣٦٫٥مليـون دوالر أمريكي ( ٥٠٠ بمبلغالبـرنامج، صـدرت أول سلسلة من شھادات األمانة  ھذا أمريـكي ("البـرنامج"). وكـجزء من
مليـون  ٧٥٠ ة بمبلغالسلسلة الثانية من شھادات األمان تم إصدار .٢٠١٢مايـو  ٣٠مليـون درھم) وتم إدراجـھا في بورصـة إيرلندا بتـاريخ 

  وسوق دبي المالي. بورصـة إيرلندا وتم إدراجھا في  ٢٠١٥مليار درھم إماراتي) في مايو  ٢٫٧٥(ما يعادل  دوالر أمريكي
  

 مستأجرة ") والتي تتضمن موجوداتالخاضعة للملكية المشتركةتتضمن شروط البرنامج تحويل بعض الموجودات المحددة ("الموجودات 
أي بي صكوك  دي شركة إلى البنك لدى مستبدلة موجودات وأية الشريعة مع متوافقة مرخصة واستثمارات مشاركات داتباألصل وموجو

  سيـطرة البنك وسيستمر البنك في تقديمھا. تحتھذه الموجودات  تقع، جـزر كايمان ("المصـدر"). ليمتد
  

، ومن المتـوقع الخاضعة للملكية المشتركةبخصوص الموجودات  لمةالمستمن العوائد  ةنصف السـنوي اتسوف يدفع المصدر مبلغ التوزيع
نصف السـنوية.  اتالمستحق سداده إلى حاملي الصـكوك بتواريخ التوزيع ةنصف السـنوي اتالتوزيعأن تكفي تلك العائدات لتغطية مبلغ 

  .يتعھد البنك، عند استحقاق الصكوك، بشراء تلك الموجودات بسعر الممارسة من المصـدر
  

  . كما في تاريخ اإلصـدارالھامش ذو الصلة إلى  استناداً للمستثمرين  ةنصف سنوي أرباح من المتوقع أن يتم دفع
  
  شركة تابعة صكوك مصدرة من     ٣-٢٠

  
 مليون ١٫١٠١ .٩( أمريكي مليون دوالر ٣٠٠متوافقة مع أحكام الشريعة بقيمة  أمانةشھادات  ٢٠١٢أصدرت إحدى الشركات التابعة في 

ً  ٪٥٫١٥بلغ درھم) بمعدل ربح متوقع  تتضمن شروط الصكوك  .نصف سنوية بصورةھذه الشھادات  من األرباح المحققةدفع  يتم .سنويا
. تم إدراج ھذه الشھادات في ("المصدر"). ليمتد ٣فاندينج  تحويل موجودات محددة تتألف من موجودات إجارة للشركة التابعة إلى تمويل

  .٢٠١٧ عامحين موعد استحقاقھا ، ويإيرلندابورصـة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٦١

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى            ٢١

  
  التحليل حسب الفئة     ١-٢١

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم   
        

  ١٫٧٢٦٫٥٣٨  ٨٩١٫٢٥٧     حسابات أمانات ودائع متنوعة و
  ١٫٠٦٦٫٩٥٥  ١٫١١٥٫٥٠٤    ذمم دائنة تجارية 

  ١٫٠٧٢٫١٣٧  ١٫١٦٦٫٢٩٢    قبوالت دائنةذمم 
  ٥١٥٫٣٧٤  ٥٥٠٫٧٤٨    شيكات بنكية

  ٢٩٣٫٥٨٥  ٢٨٨٫٥٧٢    استثمارات ب ذمم دائنة متعلقة
  ٢١٠٫٠٩٦  ٤٧٩٫٥٠٤    عقاراتمبالغ مستحقة عن 

  ٢٤٥٫٠١٥  ٢٠٦٫٤١٣    إسالمية يةواستثمار تمويليةمبالغ مستحقة لموردين عن موجودات 
  ١٧١٫٢١٧  ١٩٩٫٣٧٣   ٣-٢١  للموظفيننھاية الخدمة  تعويضاتمخصص 

  ٨١٫٠١٤  ١٠٨٫٢٨٧    ذمم مقاصة دائنة
  ٦٢٫٠١٨  ١٣٦٫٣٥٦  ٢-٢١   من األرباح مستحقة الدفعحصة المودعين وحاملي الصكوك 

  ٨٠٫٦١٢  ٥٣٫٨٢٥    مستحقات ومخصصات أخرى
  ٢٠٥٫٨٣٤  ٦٧٫٣٨٣    إيرادات مؤجلة

  ٤٩٫٠٦٩  ٣٨٫٨٨١    مبالغ مستحقة للمقاولين
  ٣٥٫٥٧٧  ٣٥٫٣٦٥    توزيعات أرباح غير مطالب بھا

  ٨١٫٢٨٧  ٣٨٫٩٤٨    تحويالت مالية وحواالت
  ٧٧٫١٧٤  ٢٠٢٫٦٥٠  ١-٤٥  إسـالمية  القيمة العادلة لمطلوبات مشتقة

  ٦٫٢٦٩  ٦٫٤٨٢  ١-٢٢  مخصص الضريبة 
  -  ١٫٥٣٢  ٢-٢٢  ةمؤجلال الضرائب مطلوبات
  ٨٧٤٫٧٢٧  ١٫٠٠٢٫٢٧٦    أخرى

    --- -----------  ---- ---------  
  ٦٫٨٥٤٫٤٩٨  ٦٫٥٨٩٫٦٤٨    اإلجمالي 

    ========  =======  
  
  حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح مستحقة الدفع    ٢-٢١

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم   
        

  ٩٧٫٨٤٨  ٦٢٫٠١٨    يناير ١الرصيـد في 
  ٣١٨٫٣٢٦  ٤٢٠٫٧١٢  ٣٧  أخرى من البـنوك لة وودائع استثماريةدائع وكاو

  ١٤٢٫٦٣٨  ٢٠٤٫٥٨٦  ٣٧   مصدرة  األرباح المستحقة / المحققة لحاملي صكوك
  )٤٩٦٫٧٩٤(  )٥٥٠٫٩٦٠(    المدفـوع خالل السـنة

    ------------ -   ------------  
  ٦٢٫٠١٨  ١٣٦٫٣٥٦    ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    ======  =====  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٦٢

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى (تابع)             ٢١

  
  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين     ٣-٢١

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم   
        

  ١٥٤٫٠٥٠  ١٧١٫٢١٧    يناير ١الرصيـد في 
  ٢٥٫٦٦٩  ٣٦٫٤٠٦  ٣٨  لسنة المحمل خالل ا

  )٨٫٥٠٢(  )٨٫٢٥٠(    المدفـوع خالل السـنة
     -----------   -----------  

  ١٧١٫٢١٧  ١٩٩٫٣٧٣    ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    ======  ======  

  

  الضرائب     ٢٢
  
  مخصص الضرائب      ١-٢٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم   
        

  ٢٫٢٣٩  ٦٫٢٦٩    يناير ١الرصيـد في 
  ٩٫٨٠٥  ١٢٫٤٦١  ٣-٢٢  المحمل خالل السنة 
  )٦٫١١٩(  )١٢٫٢٠١(    المدفـوع خالل السـنة

  ٣٤٤  )٤٧(    تأثير صرف العمالت األجنبية 
    ----------  ---------  

  ٦٫٢٦٩  ٦٫٤٨٢    ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    =====  =====  

  
  الضرائب المؤجلة   /(مطلوبات) موجودات     ٢-٢٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم   
        

  ٩٫٦٩١  ١٫٨٠٩    يناير ١الرصيـد في 
  )٨٫٤١٤(  )٣٫٣٤١(  ٣-٢٢  خالل السنة  المحمل

  ٥٣٢  -    تأثير صرف العمالت األجنبية 
    ----------  --------  

  ١٫٨٠٩  )١٫٥٣٢(    ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    ======  ====  

  
     مصروفات ضريبة الدخل     ٣-٢٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم   
        

  ٩٫٨٠٥  ١٢٫٤٦١  ١-٢٢  الضريبة الحالية
  ٨٫٤١٤  ٣٫٣٤١  ٢-٢٢  الضريبة المؤجلة 

    ---------  ---------  
  ١٨٫٢١٩  ١٥٫٨٠٢    اإلجمالي 

    =====  =====  
  

فات الضريبية تتعلق بالشركات التابعة إن تسوية معدل الضريبة الفعلي غير جوھرية فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة حيث أن المصرو
  الخارجية فقط. 



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٦٣

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الزكاة مستحقة الدفع     ٢٣

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   
       
  ١٩٢٫٤٥٤  ٢١٨،٠٠٢    البنك مساھمي المنسوبة لملكية ال حقوق محملة علىالزكاة ال
  )٨٣٣(  )١٫١٧٧(    شركات مستثمر بھا مدفوعة من قبل المحتسبة والزكاة ال
     -----------   -----------  

  ١٩١٫٦٢١  ٢١٦،٨٢٥    زكاة المساھمين للسنة مستحقة الدفع من قبل البـنك
  ٧٢  -    السابقة بالسنواتمتعلقة الزكاة ال تسويات

     -------------   -----------  
  ١٩١٫٦٩٣  ٢١٦،٨٢٥    حقة الدفع من قبل البنك بالنيابة عن المساھمينصافي الزكاة مست

  ٢٫٧٨٨  ١٫٥١٨  ٣-١٨  زكاة على احتيـاطي مخاطر استثمارات المودعينال
     -----------  ----------  

  ١٩٤٫٤٨١  ٢١٨،٣٤٣    إجمالي الزكاة مستحقة الدفع   
    ======  ======  

  
        رأس المال     ٢٤

 
 ٣٫٩٥٣٫٧٥١٫١٠٧: ٢٠١٤درھم لكل سھم ( ١بواقع  أسھم عادية مصرح بھا ٣٫٩٥٣٫٧٥١٫١٠٧ إصدار ، تم٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في 

  . دفع قيمتھا بالكاملتم درھم لكل سھم) و ١بواقع  أسھم عادية مصرح بھا
  
     الشق األولصكوك من     ٢٥

  
             التحليل حسب اإلصدار      ١-٢٥

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

  بما يعادل ألف درھم 
   معدل الربح

  المتوقع
  فترة 

  المطالبة 
          

    ٢٠١٣مارس   دي آي بي تير ون صكوك ليمتد
٣٫٦٧٣٫٠٠٠   

سنوياً يتم سداده  ٪٦. ٢٥
  بصورة نصف سنوية

   ٢٠١٩في أو بعد مارس 

          
    ٢٠١٥يناير   ) ليمتد٢دي آي بي تير ون صكوك (

٣٫٦٧٣٫٠٠٠   
سنوياً يتم سداده  ٪٦. ٧٥

  بصورة نصف سنوية
   ٢٠٢١ يناير في أو بعد

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

  
تير ون  من خالل شركة ذات أغراض خاصة، دي آي بي متوافقة مع أحكام الشريعةمن الشق األول صكوك  ،، أصـدر البنك٢٠١٣ خالل

 ٣٫٦٧٣دوالر أمريكي ( ١٫٠٠٠بقيمة اسمية قدرھا مليون درھم)  ٣٫٦٧٣مليون دوالر أمريكي ( ١٫٠٠٠قيمتھا  بلغت صكوك ليمتد،
من خالل منشأة ذات  متوافقة مع أحكام الشريعةالصكوك من الشق األول ، أصدر البنك مجموعة ثانية من ال٢٠١٥في يناير درھم) للصك. 
 مليون درھم) ٣٫٦٧٣مليون دوالر أمريكي ( ١٫٠٠٠بلغت قيمتھا مصدر") ، ("ال) ليمتد٢دي آي بي تير ون صكوك (، أغراض خاصة

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

غير مضمونة (ذات أولويـة و وتشكل التزامات ثانوية مباشرة لھا تـاريخ سداد محدد ليس سندات دائمةفي  الشق األولالصكوك من  تتمثل
يحق وفي بورصة إيرلندا،  الشق األولتم إدراج الصكوك من مع مراعاة أحكام وشروط اتفاقية المضاربـة.  للبنكل فقط) على رأس الما

  شروط محددة إلعادة السداد.ل ويخضع ذلكبعد ذلك التاريخ أو في أي تاريخ دفع أرباح  تاريخ المطالبة األول"للبنك المطالبة بھا بعد "
  

بالمضاربة مع البنك (المضارب) على أساس مشترك غير مقيد باألنشطة  الشق األولمن الصكوك من  تيتم استثمار صافي المتحصال
  العامة للبنك التي ُتنفذ عن طريق وعاء المضاربة العـام.

  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٦٤

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  صكوك من الشق األول (تابع)            ٢٥

  
  التحليل حسب اإلصدار (تابع)                 ١-٢٥

   
ً لرغبته الخاصة، اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح مضاربة كما ھو متوقع، على أال تشكل تلك الواقعة تعثر في  يجوز للُمصدر، طبقا

حال اختيار الُمصدر عدم الدفع، أو في حال . وفي إلى المصدر التنازل عنھاتم ولكن ي السداد. وفي تلك الحالة، ال تتراكم أرباح المضاربة
دفعات أخرى على األسھم العادية الصادرة  ةأيسداد حدوث عدم الدفع، ال يقوم البـنك بـ (أ) إعالن أو دفع أية توزيعات أو أربـاح، أو القيام ب

 إلغاء أو ية الصادرة من قبله، أو (ب) شراءلعادعن البنك، كما يعلن البنك أنه لن يقوم بتوزيعات أو أرباح أو أي دفعات أخرى على األسھم ا
  البـنك. يصدرھاتقليص أو االستحواذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على األسـھم العادية التي  أو
  

  احتياطيات أخرى وأسھم خزينة    ٢٦
      

   وأسھم الخزينة  الحركات في االحتياطيات األخرى    ١-٢٦
  

  :٢٠١٤و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنتين المنتھيتين في  وأسھم الخزينة رىاالحتيـاطيات األخفيما يلي حركة     
  

    
  االحتياطي
  القانوني

  
  االحتياطي 

  العام

االحتياطي 
  النظامي 

  لمخاطر االئتمان

احتياطي 
األراضي 
  الممنوحة

  
  رأسمال 

  إضافي مدفوع

  
  أسھم 
  خزينة

  
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ف درھم أل ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   

٢٠١٥                
  ٥٫٤٩٤٫١١٧  )١٤٫٦٧٩(  ١٥٩٫٨٣٢  ٢٦٧٫٠٨٥  -   ٢٫٣٥٠٫٠٠٠  ٢٫٧٣١٫٨٧٩  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  ٥٠٧  ٥٠٧  -   -   -   -   -     معاد إصدارھا أسھم خزينة 

  ١٢٢٫٩١٥  -   -   )٢٦٧٫٠٨٥(  ٣٩٠٫٠٠٠  -   -   المحول إلى / من األرباح المحتجزة
   --------------   --- ----------   ----- ------   ----------- -   -----------   -----------   -------------  

  ٥٫٦١٧٫٥٣٩  )١٤٫١٧٢(  ١٥٩٫٨٣٢  -   ٣٩٠٫٠٠٠  ٢٫٣٥٠٫٠٠٠  ٢٫٧٣١٫٨٧٩  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  =======  =======  ======  ======  ======  ======  =======  

٢٠١٤                
  ٥٫٤٩٥٫٦٩٦  )١٣٫١٠٠(  ١٥٩٫٨٣٢  ٢٦٧٫٠٨٥  -   ٢٫٣٥٠٫٠٠٠  ٢٫٧٣١٫٨٧٩  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

  )١٫٥٧٩(  )١٫٥٧٩(  -   -   -   -   -   أسھم خزينة تم االستحواذ عليھا  
   -------------   -------------   -------------   ----------   ----------   ----------   -------------  

  ٥٫٤٩٤٫١١٧  )١٤٫٦٧٩(  ١٥٩٫٨٣٢  ٢٦٧٫٠٨٥  -   ٢٫٣٥٠٫٠٠٠  ٢٫٧٣١٫٨٧٩  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  =======  =======  =======  ======  ======  ======  =======  

  
  االحتياطي القانوني     ٢-٢٦

  
 األساسي للبنك، (وتعديالته) والنظام ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم المتحدة العربية اإلمارات دولةل التجارية الشركات قانون من ١٩٢ للمادة طبًقا
 ٪٥٠لـمساوياً  االحتياطي ھذارصيد  يصبح إلى أن للتوزيع قابل غير قانوني احتياطي إلى للمساھمين العائدة رباحاأل من ٪١٠ تحويل يجب
   القانون. عليھا ينص التي الحاالت في إال للتوزيع قابل غير االحتياطي ھذا المدفوع. إن المال رأس من
  

 المال رأس من ٪٥٠ عن يزيد الحتياطيالرصيد الحالي ل ألن نظراً  قانونيال االحتياطي إلى السنوي التحويل إيقاف اإلدارة مجلس قرر
  المدفوع.

  
    النظامي لمخاطر االئتماناالحتياطي     ٣-٢٦

  
من الموجودات  ٪١٫٥قام البنك بتكوين احتياطي خاص غير قابل للتوزيع "احتياطي نظامي لمخاطر االئتمان". يتم االحتفاظ باحتياطي يمثل 

  في نھاية كل سنة مالية بناًء على توجيھات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  ر االئتمانالمرجحة بمخاط
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٦٥

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  احتياطيات أخرى وأسھم خزينة (تابع)     ٢٦

      
  االحتياطي العام      ٤-٢٦

  
 خالل االجتماع السنوي للجمعية المساھمين لموافقة ويخضع اإلدارة مجلس توصية على بناءً  العام االحتياطي حساب إلى التحويل يتم

 العمومية.
  
  الممنوحة    يضااألراحتياطي     ٥-٢٦

  
البنك  البنك. قام مساھمي لمنفعة تم تخصيصھا فقط والتي دبي حكومة في قيمة األرض الممنوحة من الممنوحة يضايتمثل احتياطي األر

إلى األرباح المحتجزة (راجع  بتحويل وضع ھذه األرض إلى أرض تملك حر. وعليه، تم تحويل احتياطي األرض الممنوحة ذو الصلة
     ). ٢-١٤إيضاح 

  
  أسھم خزينة        ٦-٢٦

  
مليون  ١٤٫٧: ٢٠١٤( مليـون درھم ١٤٫٢بقيمة سھماً)  ٨٫٥٢٧٫١٥٣: ٢٠١٤(سھماً  ٨٫١٣٨٫٢٦٥ أسھم خزينة عددھاب تحتفظ المجموعة

  .درھم)
  

  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات     ٢٧
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  )٥٦٣٫٨٥٠(  )٥٦٧٫٨٠٦(   يناير  ١الرصيد في 
أخرى بالقيمة العادلة من خالل القيمة العادلة الستثمارات  ألخسارة
  األخرى، صافي  ةالشامل اإليرادات

   
)٧٩٫٩٧٦(  

  
)٤٫٣١١(  

بالقيمة العادلة المحول إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد استثمارات 
  األخرى ةالشامل اإليراداتمن خالل 

   
)٩٫٥٨٥(  

  
٣٥٥  

    -------------  ---- --------  
  )٥٦٧٫٨٠٦(  )٦٥٧٫٣٦٧(   ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

   تحويل العمالت احتياطي     ٢٨
  

إلى  الرسميةمن عملتھا  الخارجيةاحتياطي تحويل العمالت المتعلق بتحويل نتائج وصافي موجودات عمليات البنك ب مباشرة يتم االعتراف
  العمالت. تحويل احتياطيضمن  بيان القيمة المتراكمة، ويتم ىاألخر ضمن اإليرادات الشاملة) اإلماراتي عرض للبنك (أي الدرھمالعملة 

  
  والمقترحةمدفوعة توزيعات األرباح ال    ٢٩

  
  .٢٠١٦يناير  ٢٧في االجتماع المنعقد بتاريخ  %٤٥اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 

  
مليون  ١٫٥٧٨درھم للسھم ( ٠٫٤ بواقع ٢٠١٤ديسمبر  ٣١عن السنة المنتـھية في  باعتماد ودفع توزيعات أرباح نقديةالمساھمون  قام

  . ٢٠١٥مارس  ١بتـاريخ  الذي عقد ةالعموميللجمعية السنوي االجتـماع  خاللدرھم) 
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٦٦

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة     ٣٠

  
 تم التي والضمانات القائمة المستندية واالعتمادات التمويل اإلسالمي لتقديم االلتزامات المتعلقة بالتمويل على المالية األدوات تشتمل

  البنك. متعاملي بمتطلبات تصميمھا للوفاء
    

 تواريخ االلتزامات لھذه يكون ما وعادة إسالمي، تمويل لتقديم التعاقدية االلتزامات فيالتمويل اإلسالمي بتقديم  المتعلقةااللتزامات  تتمثل
فإن  ،استخدامھا صالحية االلتـزامات دون انتھاءإلمكانية  ونظراً  رسوم. دفع تتطلبو إلغـاء شروط على تشتمل أو صالحية ثابتة انتھاء
 بسدادالبنك  تلزم والضمانات القائمة المستندية االعتمادات إن المستقبلية. النقدية االحتياجات بالضرورة مثلي ال التعاقدية المبالغ إجمالي
 العقد. فاء ببنودالوعن  عجز العميل حال في العمالء عن نيابة دفعات

  
  : ٢٠١٤و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  فيما يلي تحليل االرتباطات وااللتزامات الطارئة

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      االلتزامات الطارئة:
  ٨٫٠٧١٫١٤٨  ٩٫٠٩٦٫٤٨٤  خطابات ضمان 

  ٢٫٥٨١٫٢١٥  ٢٫٨٦٦٫٩١٣  اعتمادات مستندية 
   ---------------   --------------  
  ١٠٫٦٥٢٫٣٦٣  ١١٫٩٦٣٫٣٩٧  جمالي االلتزامات الطارئةإ

   ---------------   --------------  
      االرتباطات:

  ٦٠٥٫٨١٥  ١٫١٣٣٫٥١٢  ارتباطات مصروفات رأسمالية
  ١٨٫٨٢٠٫٢٥١  ٢٤٫١٠٠٫٨٢٧  ارتباطات تسھيالت غير قابلة لإللغاء وغير مسحوبة

   ---------------   ---------------  
  ١٩٫٤٢٦٫٠٦٦  ٢٥٫٢٣٤٫٣٣٩  تباطات إجمالي االر

   ---------------   ---------------  
  ٣٠٫٠٧٨٫٤٢٩  ٣٧٫١٩٧٫٧٣٦  إجمالي االلتزامات الطارئة واالرتباطات

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

   ة اإلسالمي ية واالستثماريةمعامالت التمويلالاإليرادات من     ٣١
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٫٦١٥٫٣٧١  ٤٫٥٥٥٫٥٢٨  من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية اإليرادات 
  ٦٨٧٫٢٣٤  ٨٦٨٫٤٠٥  اإليرادات من االستثمارات في صكوك إسالمية 

  ٧١٫١٨١  ٢٠٫٥٣٨  اإليرادات من المرابحات الدولية مع المصرف المركزي 
  ٢٩٫١٨٣  ٢٧٫٤٨٣  اإليرادات من الودائع االستثمارية وودائع الوكالة مع مؤسسات مالية 

  ٤٠٫٧٥٤  ٤٨٫٢٤٩  اإليرادات من المرابحات الدولية مع مؤسسات مالية  
  --- -----------   -------------  

  ٤٫٤٤٣٫٧٢٣  ٥٫٥٢٠٫٢٠٣  اإلجمالي 
  ========  =======  

  
مليون  ٦٫٧: ٢٠١٤مليون درھم ( ٧٫٢يتم عرض اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية بعد خصم اإليرادات المستبعدة البالغة 

) ألغراض مليون درھم ٦٫٥: ٢٠١٤( مليون درھم ٦٫٧ ، دفعت المجموعة مبلغ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في درھم). 
  المساھمات االجتماعية المختلفة. 

  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٦٧

  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية  إيراد  ٣٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٩٥٫٧٧٣  ٨٣٧٫٤١١   رسومو عموالت
  ١٣٢٫٩٦٠  ١٣٧٫١٩٨  إيرادات صرف العمالت األجنبية 

  ١١٦٫٢٨٢  ١٢١٫٧٦٦  موجوداتالثروات والرسـوم متعلقة بإدارة 
  ٢٩٫٧٦٤  ٤٣٫٩٢٠  القيمة العادلة لمشتقات إسالميةأرباح 

  ١٧٧٫٤٢٦  ١٥٤٫٢٦٩  عموالت ورسـوم أخرى
   -------------  --------- ----  

  ١٫٠٥٢٫٢٠٥  ١٫٢٩٤٫٥٦٤  اإلجمالي 
  =======  =======  

  
  بالقيمة العادلة مقاسة استثمارات أخرىاإليرادات من صافي   ٣٣

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

  اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  قياسھاتم رباح من استثمارات األإيرادات توزيعات 
  ىاألخر ةالشامل

  
٣٧٫٢٢٧  

  
٤٠٫٦٦١  

   األرباح / (الخسائر) المحققة من بيع استثمارات تم قياسھا بالقيمة العادلة
 من خالل األرباح أو الخسـائر

  
٣٣  

  
)١٫٤٩٧(  

  -  ١١٨ رباح أو الخسـائررباح من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل األاألإيرادات توزيعات 
   الخسائر غير محققة من إعادة تقييم استثمارات تم قياسھا بالقيمة العادلة

  من خالل األرباح أو الخسـائر
  
-  

  
)١٥(  

  ---------  ---------  
  ٣٩٫١٤٩  ٣٧٫٣٧٨  اإلجمالي 

  =====  =====  
  
  صافي اإليرادات من العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع  ٣٤

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  احإيض  
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  ٩٤٦٫١٩٩  ٣٧٣٫٧٩٨   عائدات البيع 
  )٧٣٠٫٨٧٦(  )١٢٨٫٢٣٥( ١-١٣  ناقصاً: تكلفة البيع 

   ------------ -   ------------  
  ٢١٥٫٣٢٣  ٢٤٥٫٥٦٣   اإلجمالي 

   ======  ======  
  
        اإليرادات من عقارات استثمارية   ٣٥

  
 

واألرباح من  عقاراتھا االستثماريةمن  المجموعةصافي إيرادات اإليجار المعترف بھا من قبل في  عقارات استثماريةمثل اإليرادات من تت
  .٢٠١٤و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنتيـن المنتھيتين في  استبعاد عقارات استثمارية

  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٦٨

  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  أخرى إيرادات   ٣٦

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  ٣١٫١٧٣  ٣٫٨٥٩   من استبعاد استثمارات في صكوك إسـالمية ةالمحقق األرباح
  ١٥٫٢٣٥  ١٩٫٠٦١   إيرادات خدمات، صافي

  ٤٢٫٨٤١  ١١٫٦٧٤ ٧-١٢  شركات زميلة وائتالفات مشتركة  استبعاد وإعادة تصنيفمن  حاألربا
  ٥٥٠  )٦٧(   من بيع ممتلكات ومعدات األرباح(الخسائر) /  صافي

  ١٤٧٫٩٢٢  -  ١-٣٦  التزام تم عكسه من قبل شركة تابعة 
  ٢٤٫٥١٥  ٢٦٫١٨١  أخرى

   ----------  ----------  
  ٢٦٢٫٢٣٦  ٦٠٫٧٠٨   اإلجمالي 

   =====  ======  
  

  التزام تم عكسه من قبل شركة تابعة   ١-٣٦
  

، أبرمت شركة تابعة اتفاقية تسوية مع مؤسسة مالية لسداد التزام تمويل إسالمي. ترتب على ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ي المنتھية ف خالل السنة  
مليون درھم كإيرادات في  ١٤٧٫٩شروط التسوية تخفيض مبلغ التمويل األصلي والتنازل عن األرباح المستحقة. وعليه، تم االعتراف بمبلغ 

    السنة. ذلك 
  

   املي الصكوك من األرباح حصة المودعين وح  ٣٧
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  ٣٣٨٫٠٥٤  ٤٣٢٫٠٣٤  ٤-١٨ العمالء ادخار من ودائع ودائع استثمارية و
  ٣١٨٫٣٢٦  ٤٢٠٫٧١٢ ٢-٢١  وكالة وودائع استثمارية أخرى من البنوكودائع 

  ١٤٢٫٦٣٨  ٢٠٤٫٥٨٦  ٢-٢١   مصدرةصكوك من  لحاملي الصكوك األرباح المستحقة / المحققة
   - ------------  ------- ----  

  ٧٩٩٫٠١٨  ١٫٠٥٧٫٣٣٢   اإلجمالي 
   =======  ======  
  

   مصروفات الموظفين    ٣٨
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  ١٫٢٣٤٫٢٨٠  ١٫٤٤٣٫٢٣٢  رواتب وأجور وامتيازات أخرى 
  ٢٥٫٦٦٩  ٣٦٫٤٠٦  ٣-٢١  تعويضات نھاية الخدمة 

   ------ -------   -------------  
  ١٫٢٥٩٫٩٤٩  ١٫٤٧٩٫٦٣٨   اإلجمالي 

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٦٩

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
   المصروفات العمومية واإلدارية  ٣٩

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  ١٠١٫٧٧٢  ١٢١٫١٣٥  دات ومبانيصيانة مع مصروفات
  ٨٩٫٥٩١  ٩٩٫٣٦٣   إدارية مصروفات
  ٨٢٫٩١١  ٩٥٫١٠٥   اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية مصروفات
  ٨٦٫١٠٣  ٩١٫٩٤٦  اتصاالت مصروفات
  ١١٫٧٢٥  ١٢٫٩٦٥   طباعة وقرطاسية مصروفات
  ١٣٧٫٤٦٠  ١٦٨٫٨٩٤   تشغيليـة أخرى  مصروفات

    ------------  ----------  
  ٥٠٩٫٥٦٢  ٥٨٩٫٤٠٨   اإلجمالي 

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

   صافي خسائر انخفاض القيمة   ٤٠
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم   

      خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية 
  ١٫١٠٦٫٠٢١  ١٫٥٢٠٫٤٨٨ ٣-٩ لموجودات التمويلية واالستثماريـة اإلسالمية المحمل لمخصص ال
  )٥٤٥٫٣٧٢(  )١،٠٣٦،٤٢١( ٣-٩  لموجودات التمويلية االستثمارية اإلسالمية لالمحرر  مخصصال

  ١٤١٫٩٤٤  )٧٣،٧٥٣(   خرى األموجودات المدينة والذمم للمخصص الصافي 
    ------------   -----------  
   ٧٠٢٫٥٩٣  ٤١٠،٣١٤  
    ------------  --------- --  

  
  ةوالمخفض ةاألساسي ربحية السھم  ٤١

  
أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت خصمبعد  البنكأرباح السنة العائدة إلى مالكي  من خالل تقسيم ةوالمخفض ةاألساسي بحية السھمرتم احتساب 

  على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة كما يلي: الشق األولإلى حاملي الصكوك من  ةح العائداربواأل
  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  ٢٫٦٦٠٫٦٦٥  ٣٫٥٥٥،٥٥٧  أرباح السنة العائدة إلى مالكي البنك  
  )٢٢٩٫٥٦٣(  )٣٥٣٫٥٢٦(   الربح العائد إلى حاملي الصكوك من الشق األول 

  )١٥٫٦٥٠(  )١٩٫٥٠٠(   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
    --------------   ------------  
   ٢٫٤١٥٫٤٥٢  ٣٫١٨٢،٥٣١  
   ========  =======  
  ٣٫٩٤٥٫٨٨٠  ٣٫٩٤٥٫٢٧٣   وسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة (ألف) المت
   ========  =======  

   ٠. ٦١  ٠. ٨١   ربحية السھم األساسية والمخفضة (درھم للسھم) 
   ====  ====  

  
في االعتبـار  وضعھادوات مالية ينبغي حيث لم يصدر البنك أي أ األساسية ربحية السھم ةالمخفض ربحية السھم تعادل ،كما في تـاريخ التقرير

 .ةالمخفض ربحية السھمعند احتساب 

  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٧٠

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  وما يعادله النقد   ٤٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح   
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  ١٦٫٣١٧٫٤٠٥  ١٣٫٤١٤٫٨٧٤ ١-٧  ة المركزي البنوكالنقد واألرصدة لدى 
  ٤٫٣١٦٫٤٥٢  ٥٫٠٨٤٫٧٤٠ ١-٨  المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

    ---------------   ---------------  
   ٢٠٫٦٣٣٫٨٥٧  ١٨٫٤٩٩٫٦١٤  

 تواريخومؤسسات مالية ذات  ودائع لدى بنوكالرصدة وناقصاً: األ
  أشھر ٣ألكثر من أصلية تمتد استحقاق 

   
)٢٫٢٠٦٫٢٥٢(  

  
)٧٫٩٦٩٫٣٠٤(  

   --------------- -   ---------------  
  ١٢٫٦٦٤٫٥٥٣  ١٦٫٢٩٣٫٣٦٢   ديسمبر  ٣١الرصيد في 

   ========  ========  
  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة         ٤٣

  
  ھوية األطراف ذات العالقة         ١-٤٣

  
التأثير على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية أو تعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة أو   

  التشغيلية. 
   

موظفي اإلدارة والجھات ذات العالقة بھم ضمن سياق كبار وأعضاء مجلس اإلدارة ووالشركات الزميلة معامالت مع المساھمين  البنكبرم ي
  . تجارية وعموالت ربحاألعمال االعتيادية وفقاً لمعدالت 

  
فصاح البيانات المالية ولم يتم اإل عند توحيد للبنك،والتي تعتبر أطراف ذات عالقة  ،بين البنك وشركاته التابعة رصدة والمعامالتاأل حذفتم   

  عنھا في ھذا اإليضاح.
  

  المساھمون الرئيسيون          ٢-٤٣
  

 كة التي تعتبر حكومة دبي أكبر المساھمين بھا.وھي الشرمؤسسة دبي لالستثمارات، ھي  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في يعد أكبر مساھمي البنك   
  
  األرصدة والمعامالت الھامة           ٣-٤٣

  
. بصورة فردية ما تم اإلفصاح عنه، بخالف لمؤسسة دبي لالستثماراتالمنشآت التابعة فيما يلي نسبة الموجودات والمطلوبات المتنوعة لدى 

  وفقاً لشروط السوق االعتيادية.بينھا وبين البنك  المالية ، وتتم كافة المعامالتمستقلةتتمثل تلك المنشآت في منشآت تجارية تدار بصورة 
  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
   ٪  ٪  
       

  ١٤. ٤  ٩. ١   الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 
  ١٧. ١  -   المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

  ٣. ٨  ٤. ٤   ودائع العمالء 
  ١١. ٠  ١. ١   ت مالية المستحق من بنوك ومؤسسا

   
  

  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٧١

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)          ٤٣

  
  التعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة            ٤-٤٣

  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  ٢٢٫٦٧٠  ٢٥٫٩١٣   الرواتب واالمتيازات األخرى بما في ذلك مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  ٧٧٩  ١٫٧٥٢    للموظفين  تعويضات نھاية الخدمة

   =====  =====  
  

  األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة  ٥-٤٣
  

  ات المالية الموحدة:فيما يلي األرصدة الھامة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في ھذه البيان  
             

    
  كبار 

  المساھمين 

أعضاء مجلس 
  كبار اإلدارة و

  موظفي اإلدارة 

الشركات الزميلة 
واالئتالفات 
  المشتركة 

  
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  

٢٠١٥          
  ٢٫٥٩٥٫٨٨٢  ٦٫٤٥٤  ١٣٫٤٣٠  ٢٫٥٧٥٫٩٩٨  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  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  -  االلتزامات الطارئة االرتباطات و

  ٧٨٫٠٤٨  ٦٤٠  ٦٣٩  ٧٦٫٧٦٩  اإليرادات من االستثمار والتمويل اإلسالمي 
  ٨٦٫٣٩٤  -  ٨٣  ٨٦٫٣١١  حصة المودعين من األرباح 

  ٢٦٫٩٧٩  -  -  ٢٦٫٩٧٩  اإليرادات من االستثمار في صكوك إسالمية
          
          

٢٠١٤          
  ١٫٦٠٩٫٤٢٣  ٧٫٢٤٧  ١٠٫٥٤٢  ١٫٥٩١٫٦٣٤  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  ٧٣٧٫٥١٩  -  -  ٧٣٧٫٥١٩  االستثمار في صكوك إسالمية 
  ٣٫٤٠٤٫٥٠٦  ١٩٫٧٩٣  ٦٩٫٨٠١  ٣٫٣١٤٫٩١٢  ودائع العمالء 
  ٥٦٩  ٥٦٣  ٦  -  االلتزامات الطارئة االرتباطات و

  ٤٥٫٨٩٩  ٤٣٧  ٩٣٩  ٤٤٫٥٢٣  اإليرادات من االستثمار والتمويل اإلسالمي 
  ١٥٫٨٠٤  -  -  ١٥٫٨٠٤  اإليرادات من االستثمار في صكوك إسالمية

  ٣٣٫٦٠٣  -  ٦٣  ٣٣٫٥٤٠  حصة المودعين من األرباح 
  

أطراف ذات عالقة أو إلى نخفاض القيمة مقابل الموجودات التمويـلية واالستثمارية اإلسالمية المقدمة ال اتمخصص لم يتم االعتراف بأي  
   .٢٠١٤و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  المنتھيتين السنتينخالل  لصالح أطراف ذات عالقة االلتزامات الطارئة المصدرةاالرتباطات و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٧٢

   المالية الموحدة البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  معلومات حول القطاعات       ال  ٤٤

  
  القطاعات المعلنة  ١-٤٤

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

  .صيص الموارد للقطاع وتقييم أدائهتخ 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   قطاع الخدمات المصرفية لألفراد: -
والخدمات  وتسھيالت تحويل األموال االئتمان وبطاقات تمويل المنزلورة والسلم واإلجا

  التجاري. وتسھيالت التمويلالمصرفية المميزة وإدارة الثروات 
    

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

  والمؤسسات.
    

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

  ص أدوات مالية إلدارة المخاطر المذكورة أعاله.ويخص لدى البنك الصكوك اإلسالمية
    

  يتولى التطوير العقاري واالستثمارات العقارية األخرى للشركات التابعة.  قطاع التطوير العقاري: -
    

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

  
  

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٧٣

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
   (تابع)  المعلومات حول القطاعات  ٤٤

  
   اعالقطربحية   ٢-٤٤

  
  :  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في  المجموعةفيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى الموجودات والمطلوبات  حولمعلومات ال وبعض أو الخسائر األرباحالجدول التالي  يعرض  

  
  اإلجمالي             أخرى             التطوير العقاري      الخزينة             الخدمات المصرفية للشركات  الخدمات المصرفية لألفراد    
  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                         

  ٥٫٤٣١٫٥٠٩  ٦٫٤٨٨٫٦٠٨ ٣١٧٫٤٥٧  ٣٧٧٫١٩٣ ٥١٠٫٣٩٦ ٤٨٢٫١١٨ ٤٩٣٫٦٨٣ ٦١٦٫١٣١ ١٫٦٠٦٫٩٤٩ ١٫٨١٦٫٢٦٥ ٢٫٥٠٣٫٠٢٤ ٣٫١٩٥٫٩٠١ صافي اإليرادات التشغيلية
  )١٫٩٠٦٫٩٧١(  )٢٫٢٢٣٫٢٣٢(  )٢٣١٫٩٧٢(  )٢٧٠٫٣٥٩(  )١٤٠٫٣٦٨( )١٨٠٫٤٢١(  )٢٨٫٥٨٩( )٤٤٫٣٦٢(  )١٧٩٫٨٦٧( )٢١٧٫٥٦٠(  )١٫٣٢٦٫١٧٥( )١٫٥١٠٫٥٣٠(  تشغيلية المصروفات ال
انخفاض  )/عكسخسائر(

  )٧٠٢٫٥٩٣(  )٤١٠،٣١٤(  )١٫١٦٤(  )٩٧٫٣٢٤(  )١٣٨٫٢٩٥(  ١٩٥،٦٦٩  -  -  )٢٥٩٫٨٥٥(  ١٤٧،٨٠٢  )٣٠٣٫٢٧٩(  )٦٥٦٫٤٦١(  القيمة 
  -------------  ------------------------- ----- ------------------- ---- ------------------- ------- - ---------------- -  ------------------------- ------------- 

  ٢٫٨٢١٫٩٤٥  ٣،٨٥٥،٠٦٢  ٨٤٫٣٢١  ٩٫٥١٠  ٢٣١٫٧٣٣  ٤٩٨،٣٦٦  ٤٦٥٫٠٩٤  ٥٧١٫٧٦٩  ١٫١٦٧٫٢٢٧  ١،٧٤٦،٥٠٧  ٨٧٣٫٥٧٠  ١٫٠٢٨٫٩١٠   األرباح قبل ضريبة الدخل
  ======= ====== ======= =======  ====== ======  ======= ======  ========  ======     

  )١٨٫٢١٩(  )١٥٫٨٠٢(                      مصروفات ضريبة الدخل
                  ---------- ---- ------------- 

  ٢٫٨٠٣٫٧٢٦  ٣،٨٣٩،٢٦٠                      أرباح السنة  
             ========  =======  

       
   اعلقطالمركز المالي ل  ٣-٤٤

  
  :  ديسمبر ٣١نتھية في للسنة الم المجموعةفيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى الموجودات والمطلوبات  المعلومات حول يرادات واألرباح وبعضاإلالجدول التالي  يعرض  

  
  اإلجمالي              أخرى             التطوير العقاري       الخزينة             الخدمات المصرفية للشركات  الخدمات المصرفية لألفراد    
  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  
  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  ١٤٩،٨٩٧،٥٠٤  ٢٢٫٥٨٠٫٤٤٩  ٢٠٫٣٣٤٫٠٧٦  ٥٫٣١٤٫١٣٥  ٥٫٣٠٦،٢٦٠  ٢٠٫٠٠٠٫٤٢٠  ٢٦٫٥٦١٫٨٧٢  ٤٣٫٨٦١٫٥٢٧  ٦١،٠٧٦،٤٠٩  ٣٢٫١٣٠٫٨٢٨  ٣٦٫٦١٨٫٨٨٧  موجودات القطاع 
  ======== ========  ======== ========  ======== ========  ======== ========  ========  ========  =========  =========  

  ١٠٦٫١٨١٫٢٧٥  ١٢٧،١٠٣،٩٧٦  ٢٫٠٠٩٫٤٧٣  ٢٫٣٦٠،١٨٩  ١٫٤٥٢٫٩١٩  ١٫٢٨٠٫١٠٦  ٦٫٥٧٩٫٢١٣  ١٠٫٦٩٢٫١٩٠  ٤٢٫١٦٠٫٨٢٦  ٥٦٫١٨٢٫٨٩٢  ٥٣٫٩٧٨٫٨٤٤  ٥٦٫٥٨٨٫٥٩٩  مطلوبات القطاع 
 ======== ======== ======== ========  ======== ======= ======== ======= ========  ======= =========  =========  

  
   



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٧٤

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  المعلومات حول القطاعات (تابع)    ٤٤

  
   المعلومات الجغرافية   ٤-٤٤

  
عمل ضمن سوقين جغرافيين: دولة اإلمارات العربية ت المجموعةبشكل رئيسي على قطاعات العمل، إال أن  المجموعةإدارة  بالرغم من اعتماد

 المتحدة، وتمثل السوق المحلي، وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتمثل السوق الدولي.
 

 ٣١المراكز التشغيـلية للسنتين المنتھيتين في بناًء على موقع  للمجموعة ينمن العمالء الخارجيالي توزيع إجمالي اإليرادات يوضح الجـدول الت
  :٢٠١٤و ٢٠١٥ديسمبر 

  إجمالي اإليرادات من         
  العمالء الخارجيين      

      ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم      
          

  ٥٫٨٤٢٫١٨٢  ٧٫٠٦٣٫٣٨٠    داخل اإلمارات العربية المتـحدة
  ٣٨٨٫٣٤٥  ٤٨٢٫٥٦٠      بية المتـحدةخارج اإلمارات العر

      ----------- ---   -------------  
  ٦٫٢٣٠٫٥٢٧  ٧٫٥٤٥٫٩٤٠      اإلجمالي 

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

  .والزميلة التابعة اوشركاتھ للمجموعةمواقع المراكز التشغيلية  إلىن يالخارجي العمالءمن  اإليرادات التحليل الجغرافي إلجمالي * يستند
  

  حول البيـانات الماليـة المـوحدة. ٣٦و ٣١ في اإليضاحينجات والخدمات األسـاسية اإليرادات من المنتفصاح عن يتم اإل
  

  األدوات المالية المشتقة اإلسالمية   ٤٥
  
  القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة اإلسالمية  ١-٤٥

  
التي تم االسمية  للقيم باإلضافة ،يةالسوق القيم تعادل التي ،اإلسالمية المشتقةمالية لألدوات ال والسالبة الموجبة العادلة القيم أدناه الجدول يوضح
 المرجعي أو المؤشر السعر ،ةاإلسالمي المتعلق باألداة المشتقة المعني األصلقيمة  ة فياالسمي القيمة تتمثل .االستحقاقحسب تاريخ  تحليلھا
وال  السنة نھاية في القائمة المعامالت حجم إلى االسمية القيم تشير قيمة المشتقات اإلسالمية. في يراتالتغ يتم قياس بموجبه الذي األساس وھو
  االئتمان. مخاطر أو السوق مخاطر على مؤشراً  تمثل

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٧٥

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  المية (تابع) األدوات المالية المشتقة اإلس  ٤٥

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة اإلسالمية (تابع)     ١-٤٥

  
    القيم االسمية حسب المدة حتى تاريخ االستحقاق        
  القيمة العادلة  

  الموجبة
  )١٥(اإليضاح 

  القيمة العادلة
  السالبة

  )٢١(اإليضاح 

  إجمالي 
  القيمة

  االسمية 

  
  خالل 

  أشھر  ٣

  
  أشھر  ٣من
  لى سنةإ

  
  من سنة 

  سنوات   ٣إلى 

  
  سنوات  ٣من

 سنوات   ٥إلى 

  
  أكثر من 

  سنوات ٥
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠١٥                  
المشتقات اإلسالمية المحتفظ بھا 

  للمتاجرة:
                

  -  -  ٣٫٢٢٧٫٤٢٥  ٤٫٥٣٥٫٧٤٤  ٢٫٤٨٩٫٨٦١ ١٠٫٢٥٣٫٠٣٠ ٢٢٫٦٩٢ ٢٥٫٥٠٤ تعھدات أحادية لشراء/ بيع عمالت
  ٧٫٩٥٤٫٤٤٤  ٢٫٤٦٠٫٢٤٢  ٢٫١٣٧٫٩٨٤  ٧٤٣٫٧٨٤  -  ١٣٫٢٩٦٫٤٥٤  ٤٥٫٣٣٣  ٨٩٫٤٥٢ عقود مقايضة معدل ربح إسالمي 

  -  -  -  ٢٫٤٦٧٫٩١٣ - ٢٫٤٦٧٫٩١٣ ١٣٤٫٦٢٥ ١٣٤٫٦٢٦  خيارات العمالت 
  - ----------    -----------   ---- -----------    ------------ -  ------ --------   ------------- -   ------------- -  ----- --------   

  ٧٫٩٥٤٫٤٤٤  ٢٫٤٦٠٫٢٤٢  ٥٫٣٦٥٫٤٠٩  ٧٫٧٤٧٫٤٤١  ٢٫٤٨٩٫٨٦١ ٢٦٫٠١٧٫٣٩٧ ٢٠٢٫٦٥٠ ٢٤٩٫٤٨٣  اإلجمالي 
  ====== ====== ======== =======  ========  ========  ========  ========  
                  

٢٠١٤             
قات اإلسالمية المحتفظ بھا المشت

  للمتاجرة:
                

  -  -  ١٢٫١٠٩٫٠٢٤  ١٣٫٤٩٤٫٦٦٧  ٣٫٩٤٧٫٢٠٣  ٢٩٫٥٥٠٫٨٩٤  ٤٨٫٤٠٤  ٤٣٫٠٢٦ تعھدات أحادية لشراء/ بيع عمالت
  -  ٨٫١٠٧٫٥١٨  -  -  -  ٨٫١٠٧٫٥١٨  ٢٨٫٧٧٠  ٥٤٫٥٢٨ عقود مقايضة معدل ربح إسالمي 

  -  -  ٢٣٣٫٧٥٨  -  -  ٢٣٣٫٧٥٨  -  -  خيارات العمالت 
   ----------   - --------    ---------------   -------------   --------------   ------ --------    --------------   -----------   

  -  ٨٫١٠٧٫٥١٨  ١٢٫٣٤٢٫٧٨٢  ١٣٫٤٩٤٫٦٦٧  ٣٫٩٤٧٫٢٠٣  ٣٧٫٨٩٢٫١٧٠  ٧٧٫١٧٤  ٩٧٫٥٥٤  اإلجمالي 
  =====  =====  ========  =======  ========  ========  ========  ======  

  
  أنواع األدوات المشتقة اإلسالمية      ٢-٤٥

  
  لشراء/ بيع عمالت تعھدات أحادية   ١-٢-٤٥

  
 المعامالت يتم تنفيذ تعھدات إما لشراء أو بيع عملة معينة بسعر وتاريخ محدد في المستقبل. فيلشراء/ بيع العمالت  حاديةاألتعھدات ال تتمثل

بين  ذات الصلةبين األطراف المعنية، وتسليم (مبادلة) العمالت والقبوالت عروض بالشراء/ البيع خالل مبادلة ال في تاريخ التعھدالفعلية 
  .المعنيةاألطراف 

  
  عقود المقايضة اإلسالمية    ٢-٢-٤٥

  
ً ألحكام الشريعة اإلسالمية بسعمحددة  سلعةاإلسالمية على مبدأ الوعد (التعھد) بين طرفين لشراء  ترتكز عقود المقايضة ر محدد في وفقا

 يتألف مناإلسالمية  ھيكل المقايضةشراء. إن بال تعھدات أحاديةراء سلع من خالل محدد في المستقبل. وتمثل تعھد مشروط لشتاريخ 
 معدلالربح اإلسالمية، تقوم األطراف المتقابلة عادًة بتبادل دفعات  معدالت ضةمقايبيتعلق  فيماالعمالت.  معدل الربح ومقايضة مقايضة

العمالت  بمقايضة فيما يتعلق .بعملة واحدة من خالل إبرام اتفاقية شراء/بيع سلع بموجب "اتفاقية بيع بنظام المرابحة" بح الثابتة والمتغيرةالر
ء/بيع سلع من خالل إبرام اتفاقية شرابعمالٍت مختلفة إلى تكلفة السلع ذات الصلة اإلسالمية يتم تبادل دفعات الربح الثابتة والمتغيرة باإلضافة 

  بموجب "اتفاقية بيع بنظام المرابحة". 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٧٦

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  تحليل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات            ٤٦

  
ً  تحليلھا تم التي البنك ومطلوبات موجودات استحقاق تواريخ أدناه يلخص الجدول     .سويتھاتأو  تحصيلھا فيھا يتم أن المتوقع رةفتلل وفقا

  
  

٢٠١٥   
  أقل من 

   أشھر  ٣
  أشھر  ٣من 

  إلى سنة 
  من سنة 

  سنوات  ٥إلى 
  أكثر من 

  سنوات  ٥
  ال يوجد

  تاريخ استحقاق
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   

              الموجودات: 
  ١٣٫٤١٤٫٨٧٤  -   -   ٢٥٥٫٦٧٩  ١١٤٫٠٠١  ١٣٫٠٤٥٫١٩٤ وأرصدة لدى البنوك المركزية نقد

  ٥٫٠٨٤٫٧٤٠  -   -   ٢٢٨٫٢٢٢  ١٨٦٫٣٠٩  ٤٫٦٧٠٫٢٠٩ المستحق من البنوك والمؤسسات المالية 
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، 

  صافي
  

٨٫٥٠٠٫٢٧٧  
  

١٥٫٩٨٠٫٩٤٣  
  

٤٥٫٢٢٣،٠٥٤  
  

٢٧٫٥١٥٫٣٢٥  
  
 -  

  
٩٧٫٢١٩،٥٩٩  

ثمارات في صكوك إسالمية ُمقاسة است
  بالتكلفة المطفأة 

  
٢٫٣١٩٫٤٩٢  

  
٢٫٤٦٣٫٦٩٢  

  
٩٫٦٤٢٫٧٤٣  

  
٥٫٦٣٩٫٧٢٤  

  
 -  

  
٢٠٫٠٦٥٫٦٥١  

  ١٫٨٣٠٫٩٨٦  -   -   ٩٦٣٫٤٧٤  ٨٦٧٫٥١٢  -   استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات في شركات زميلة وائتالفات 

  مشتركة
  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٢٫٠٨٤٫٩٧٧  

  
٢٫٠٨٤٫٩٧٧  

  ١٫٣٩٣٫٩٥٣  -   -   ١٫٣٩٣٫٩٥٣  -   -   عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع
  ٢٫٧٤٣٫٤٤٢  ٢٫٧٤٣٫٤٤٢  -   -   -   -   عقارات استثمارية 

  ٥٫٢٠٢٫٩٤٨  -   -   ٢٫٧٠٨٫٩٤٠  ٢٫٣١٠٫٢٤٤  ١٨٣٫٧٦٤  ذمم مدينة وموجودات اخرى
  ٧٩٥٫٣٥٥  ٧٩٥٫٣٥٥  -   -   -   -   ممتلكات ومعدات

  - --------------   ---------------    ------ ---------  - --------------   --------------    ----------------   
  ١٤٩٫٨٩٧،٥٠٤  ٥٫٦٢٣٫٧٧٤  ٣٣٫١٥٥٫٠٤٩  ٦٠٫٤٧٧،٠٤٤  ٢١٫٩٢٢٫٧٠١  ٢٨٫٧١٨٫٩٣٦ إجمالي الموجودات

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

             المطلوبات وحقوق الملكية:
  ١٠٩٫٩٨١٫٤٣٢  -   ١٢١٫٣٤٦  ٢٤٫٩٧٤٫٧٩٨  ٤٦٫٢٩٥٫٧٧٦  ٣٨٫٥٨٩٫٥١٢  ءودائع العمال

  ٤٫٧١٢٫٦٢٨  -   -   ٤٤٢٫٩٥١  ١٫٩٨٠٫٨١٠  ٢٫٢٨٨٫٨٦٧ المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
  ٥٫٦٠١٫٩٢٥  -   -   ٥٫٦٠١٫٩٢٥  -   -   صكوك مصدرة 

  ٦٫٥٨٩٫٦٤٨  -   -   ١٫٠٥٦٫٣٩٨  ١٫٤٧٧٫٦٣٥  ٤٫٠٥٥٫٦١٥  مطلوبات أخرىوذمم دائنة 
  ٢١٨،٣٤٣  -   -   -   ٢١٨،٣٤٣  -  تحقة الدفع زكاة مس

  ٢٢٫٧٩٣،٥٢٨  ٢٢٫٧٩٣،٥٢٨  -   -   -   -   حقوق ملكية
 ----- ----------   ---- -----------   - --- -----------  ----- ------    --- - ----- ------   ----------- -----   

  ١٤٩٫٨٩٧،٥٠٤  ٢٢٫٧٩٣،٥٢٨  ١٢١٫٣٤٦  ٣٢٫٠٧٦٫٠٧٢  ٤٩٫٩٦٢،٥١٢  ٤٤٫٩٣٣٫٩٩٤ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ======== ======== ======== ====== ======== ========= 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٧٧

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  تحليل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات (تابع)             ٤٦

  
ً  تحليلھا تم التي البنك ومطلوبات موجودات تحقاقاس تواريخ أدناه يلخص الجدول     .تسويتھاأو  تحصيلھا فيھا يتم أن المتوقع رةفتلل وفقا

  
  

٢٠١٤   
  أقل من 

   أشھر  ٣
  أشھر  ٣من 

  إلى سنة 
  من سنة 

  سنوات  ٥إلى 
  أكثر من 

  سنوات  ٥
  ال يوجد

  تاريخ استحقاق
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   

              الموجودات: 
  ١٦٫٣١٧٫٤٠٥  -   -   ٢٨١٫٩٨٦  ٦٫٢٢٤٫٥٤٦  ٩٫٨١٠٫٨٧٣ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ٤٫٣١٦٫٤٥٢  -   -   -   ٢٣١٫٧١٢  ٤٫٠٨٤٫٧٤٠ المستحق من البنوك والمؤسسات المالية 
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، 

  صافي
  

٧٫٦٩٦٫٨٤٥  
  

١٠٫٨١٨٫٦٥٨  
  

٣٦٫٢٥٤٫٥٦٥  
  

١٩٫٢٠٦٫٥٣٤  
  
 -  

  
٧٣٫٩٧٦٫٦٠٢  

استثمارات في صكوك إسالمية ُمقاسة 
  بالتكلفة المطفأة 

  
١٠٫٨٥٤  

  
١٠٩٫٦٣٠  

  
١١٫٩٠٠٫٦٣٢  

  
٤٫٠٩٧٫٦٦٦  

  
 -  

  
١٦٫١١٨٫٧٨٢  

  ٢٫٠٣٦٫٦٩٧  -   -   ١٫٠٩٧٫١١٥  ٩٣٩٫٥٨٢  -   استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات في شركات زميلة وائتالفات 

  ةمشترك
  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
١٫٨٧٣٫٠٦٥  

  
١٫٨٧٣٫٠٦٥  

  ١٫٥١١٫٨١٥  -   -   ١٫٥١١٫٨١٥  -   -   عقارات محتفظ بھا للتطوير والبيع
  ٢٫٠٤١٫٨٥٦  ٢٫٠٤١٫٨٥٦  -   -   -   -   عقارات استثمارية 

  ٥٫١١٣٫٩١٣  -   -   ٣٫١٦٩٫١١٠  ١٫٧٦٧٫١١٦  ١٧٧٫٦٨٧  ذمم مدينة وموجودات اخرى
  ٥٨٠٫٧٧٢  ٥٨٠٫٧٧٢  -   -   -   -   ممتلكات ومعدات

  --- -----------    ---------------    ---------------   --------------    ---------------   ----------------   
  ١٢٣٫٨٨٧٫٣٥٩  ٤٫٤٩٥٫٦٩٣  ٢٣٫٢٠٤٫٢٠٠  ٥٤٫٢١٥٫٢٢٣  ٢٠٫٠٩١٫٢٤٤  ٢١٫٧٨٠٫٩٩٩ إجمالي الموجودات

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

             ت وحقوق الملكية:المطلوبا
  ٩٢٫٣٤٥٫٤٦٨  -   ١١٧٫٦٨٤  ٢١٫٢٨٥٫١٦٤  ٣٧٫١٥١٫٢٠٩  ٣٣٫٧٩١٫٤١١  ودائع العمالء

  ٣٫٩٣٩٫٦٥٣  -   -   ٣٤٦٫٨٠٧  ٨٢٫٤٧٦  ٣٫٥١٠٫٣٧٠ المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
  ٢٫٨٤٧٫١٧٥  -   -   ٢٫٨٤٧٫١٧٥  -   -   صكوك مصدرة 

  ٦٫٨٥٤٫٤٩٨  -   -   ٧١٠٫٧٤٨  ٢٫٢٩٦٫٧٢٨  ٣٫٨٤٧٫٠٢٢  مطلوبات أخرىوذمم دائنة 
  ١٩٤٫٤٨١  -   -   -   ١٩٤٫٤٨١  -  زكاة مستحقة الدفع 

  ١٧٫٧٠٦٫٠٨٤  ١٦٫٣٢٥٫٢٥٦  -   -   ١٫٣٨٠٫٨٢٨  -   حقوق ملكية
  ---------------   ---------------    --------------    -----------    --------------    ----------------   

  ١٢٣٫٨٨٧٫٣٥٩  ١٦٫٣٢٥٫٢٥٦  ١١٧٫٦٨٤  ٢٥٫١٨٩٫٨٩٤  ٤١٫١٠٥٫٧٢٢  ٤١٫١٤٨٫٨٠٣ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ======== ======== ======== ====== ======== ========= 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٧٨

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
             المالية الموجودات والمطلوبات   ٤٧

  
  األدوات المالية            تصنيف   ١-٤٧

  
  :٢٠١٤و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا الدفتـرية كما في  المجموعةيوضح الجدول التالي تصنيف 

  
  
  
  

  القيمة العادلة
من خالل اإليرادات 

  الشاملة األخرى

  القيمة العادلة
من خالل األرباح 

  أو الخسائر 

  
  التكلفة 

  مطفأة ال

  
  القيمة 

  الدفترية 
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ٢٠١٥

          الموجودات المالية 
  ١٣٫٤١٤٫٨٧٤  ١٣٫٤١٤٫٨٧٤  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

  ٥٫٠٨٤٫٧٤٠  ٥٫٠٨٤٫٧٤٠  -  -  ماليةالمؤسسات البنوك والمن  المستحق
  ٩٧،٢١٩،٥٩٩  ٩٧،٢١٩،٥٩٩  -  -  صافيإسالمية،  موجودات تمويلية واستثمارية

  ٢٠٫٠٦٥٫٦٥١  ٢٠٫٠٦٥٫٦٥١  -  -  قاسة بالتكلفة المطفـأةفي صكوك إسالمية مُ  استثمار
  ١٫٨٣٠٫٩٨٦  -  -  ١٫٨٣٠٫٩٨٦  بالقيمة العادلةُمقاسة استثمارات أخرى 

  ٥،٠٠٥،٧٨٨  ٤،٧٥٦،٣٠٥  ٢٤٩٫٤٨٣  -  ذمم مدينة وموجودات اخرى
  --------------  --- --------  --------- -------  ---------- ------  
  ١٤٢٫٦٢١،٦٣٨  ١٤٠٫٥٤١،١٦٩  ٢٤٩٫٤٨٣  ١٫٨٣٠٫٩٨٦  
  ========  ======  =========  =========  

         المطلوبات المالية
  ١٠٩٫٩٨١٫٤٣٢  ١٠٩٫٩٨١٫٤٣٢  -  -  ودائع العمالء
  ٤٫٧١٢٫٦٢٨  ٤٫٧١٢٫٦٢٨  -  - مالية المؤسسات البنوك والمستحق إلى ال

  ٥٫٦٠١٫٩٢٥  ٥٫٦٠١٫٩٢٥  -  -  مصدرة صكوك 
  ٦٫٣٠٨،٤٣٨  ٦،١٠٥،٧٨٨  ٢٠٢٫٦٥٠  -  مطلوبات أخرىوذمم دائنة 

  -- ----------  --------- --  ---- ------------  ------ ----------  
  -  ١٢٦٫٦٠٤،٤٢٣  ١٢٦،٤٠١،٧٧٣  ٢٠٢٫٦٥٠  
  =======  ======  =========  =========  

٢٠١٤          
          الموجودات المالية 

  ١٦٫٣١٧٫٤٠٥  ١٦٫٣١٧٫٤٠٥  -  - دى البنوك المركزيةنقد وأرصدة ل
  ٤٫٣١٦٫٤٥٢  ٤٫٣١٦٫٤٥٢  -  -  ماليةالمؤسسات البنوك والمن  المستحق

  ٧٣٫٩٧٦٫٦٠٢  ٧٣٫٩٧٦٫٦٠٢  -  -  صافيإسالمية،  موجودات تمويلية واستثمارية
  ١٦٫١١٨٫٧٨٢  ١٦٫١١٨٫٧٨٢  -  -  قاسة بالتكلفة المطفـأةفي صكوك إسالمية مُ  استثمار
  ٢٫٠٣٦٫٦٩٧  -  -  ٢٫٠٣٦٫٦٩٧  بالقيمة العادلةُمقاسة ارات أخرى استثم

  ٤٫٨٨٤٫٢٩٣  ٤٫٧٨٦٫٧٣٩  ٩٧٫٥٥٤  -  ذمم مدينة وموجودات اخرى
  -------------  ---------   ----------------   ----------------  
  ١١٧٫٦٥٠٫٢٣١  ١١٥٫٥١٥٫٩٨٠  ٩٧٫٥٥٤  ٢٫٠٣٦٫٦٩٧  
  =======  =====  =========  =========  

         وبات الماليةالمطل
  ٩٢٫٣٤٥٫٤٦٨  ٩٢٫٣٤٥٫٤٦٨  -  -  ودائع العمالء
  ٣٫٩٣٩٫٦٥٣  ٣٫٩٣٩٫٦٥٣  -  - مالية المؤسسات البنوك والمستحق إلى ال

  ٢٫٨٤٧٫١٧٥  ٢٫٨٤٧٫١٧٥  -  -  مصدرة صكوك 
  ٦٫٤٧١٫١٧٩  ٦٫٣٩٤٫٠٠٥  ٧٧٫١٧٤  -  مطلوبات أخرىوذمم دائنة 

  ---------  ---------  --------------- -  --------------- -  
  -  ١٠٥٫٦٠٣٫٤٧٥  ١٠٥٫٥٢٦٫٣٠١  ٧٧٫١٧٤  
  =====  =====  =========  =========  

  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٧٩

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)                 ٤٧

  
    القيمة العادلة لألدوات المالية              ٢-٤٧

  
  .المختلفةللقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  المجموعةتحديد  كيفية حولمعلومات يقدم ھذا اإليضاح 

  
  القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة               ١-٢-٤٧

  
رجة بقيمھا العادلة في ھذه البيانات المالية الموحدة، بالقيمة العادلة في ، المدللمجموعةالموجودات المالية والمطلوبات المالية  يتم قياس كافة

  نھاية كل فتـرة تقرير. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يـلي:
  
  الل األرباح أو الخسائر وبالقيمة العادلة بالقيمة العادلة من خ التي يتم قياسھاتستند القيمة العادلة لكافة االستثمارات األخرى المدرجة

 (غير معدلة)؛ سـوق نشطفي  مدرجةأسعار  إلى) ١١يضاح اإل( األخرى ةالشامل اإليراداتمن خالل 
 األخرى ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  التي يتم قياسھاالقيمة العادلة لكافة االستثمارات األخرى غير المدرجة  تستند 

إلى صافي قيمة الموجودات للشركات المستثمر بھا في تواريخ القياس. يمثل صافي قيمة الموجودات مدخالت غير ) ١١اح يضاإل(
  أن صافي قيمة الموجودات المعلنة تمثل القيمة العادلة في نھاية فترة التقرير؛ و ت المجموعةملحوظة وقد قرر

 حادية األالشريعة والتعھدات  بما يتوافق مع أحكامالربح  معدالت ايضةاإلسالمية (مققة المشتالقيمة العادلة لكافة األدوات المالية  تستند
التدفقات النقدية المستقبلية بناًء على  ويتم تقديراحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.  إلىلشراء / لبيع عمالت) 

 جلة في نھاية كل فتـرةأسعار الصرف اآلت (من منحنى العائد الملحوظ و / أو الربح اآلجلة و / أو أسعار صرف العمال معدالت
لألطراف المقابلة  مخاطر االئتمانعكس القيمة الحالية لبمعدل ي(تعھد) أو األسعار اآلجلة و/ (بناء على تعھد) تقرير) وأرباح العقود

 المختـلفة.
    

  وفقاً للنظام المتدرج للقيمة العادلة: للمجموعةلمالية يلخص الجدول المبين أدناه القيمة العادلة لألدوات ا
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٥
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات مقاسةاستثمارات 
  الشاملة األخرى 

        

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

          موجودات أخرى 
  ٢٤٩٫٤٨٣  -  ٢٤٩٫٤٨٣  -  موجودات مشتقة إسالمية 

  ----------- --  ---------  ---------- -  ----------- ---  
  ٢٫٠٨٠٫٤٦٩  ٩٦٣٫٤٧٤  ٢٤٩٫٤٨٣  ٨٦٧٫٥١٢  بالقيمة العادلة المقاسة المالية الموجودات

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

          مطلوبات أخرى 
  ٢٠٢٫٦٥٠  -  ٢٠٢٫٦٥٠  -  مطلوبات مشتقة إسالمية 

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٨٠

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ع)             الموجودات والمطلوبات المالية (تاب    ٤٧

  
  القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة (تابع)         ١-٢-٤٧

           
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٤

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات

  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  ية المقاسة بالقيمة العادلةالموجودات المال
  ======  =====  =======  =======  
          

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

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

تحليل  استناداً إلىالتسعير المتفق عليھا بشكل عام وفقاً لنماذج أعاله  ٣و  ٢تم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية المتضمنة في المستويين 
لألطراف  الذي يعكس مخاطر االئتمانالساري  المعدلأھمية ھي  المدخالتالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مع اعتبار أن أكثر 

  المقابلة.
  

  . ٢٠١٤و  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في  السنتين المنتھيتينالل خ ٢والمستوى  ١لم تكن ھناك تحويالت بين المستوى     
  
  ة األخرى. الشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  المقاسة للموجودات المالية ٣قياس القيمة العادلة للمستوى تسوية   ٢-٢-٤٧

  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٫١٧٠٫٢٢٩  ١٫٠٤٧٫٥٩٢    يناير ١الرصيـد في 
  )٩٨٫٠٣٥(  )٣١٫٨٩٦(    األخرى  ةالشامل اإليراداتائر في الخس

  -  )١١٫٨٦٩(     ١إلى مستوى  ٣إعادة التصنيف من مستوى 
  )٢٤٫٦٠٢(  )٤٠٫٣٥٣(    مستبعد خالل السنةال
     ------------   -------------  

  ١٫٠٤٧٫٥٩٢  ٩٦٣٫٤٧٤    ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    ======  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٨١

  المالية الموحدة  لبياناتاإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)                 ٤٧

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة  ٣-٢-٤٧

    
يم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المعترف بھا باستثناء ما ھو مبين بصورة تفصيلية في الجدول التالي، ترى اإلدارة أن الق

  في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمھا العادلة. 
  

  القيمة العادلة                                       القيمة   
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   الدفترية   
  ألف درھم  ف درھمأل  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   

٢٠١٥             
            موجودات مالية: 

 ١٩٫٩٩٤٫٤٣٧  ١٧٩٫٤٤٧  -  ١٩٫٨١٤٫٩٩٠  ٢٠٫٠٦٥٫٦٥١  استثمارات في صكوك إسالمية
  ========  =========  =======  ======  ========  

            مالية:  مطلوبات
  ٥٫٨١٢،٩١٧  -  -  ٥٫٨١٢،٩١٧  ٥٫٦٠١٫٩٢٥  تمويلية صكوك  أدوات

  ========  ========  =======  ======  ========  
٢٠١٤             

            موجودات مالية: 
  ١٦٫٤٢٥٫٣٨١  ١٣٥٫٦٥٣  -  ١٦٫٢٨٩٫٧٢٨  ١٦٫١١٨٫٧٨٢  استثمارات في صكوك إسالمية

  ========  ========  ======  ======  ========  
            مطلوبات مالية: 

  ٢٫٩٩٨٫٣١٤  -  -  ٢٫٩٩٨٫٣١٤  ٢٫٨٤٧٫١٧٥  أدوات صكوك تمويلية 
  =======  =======  ======  ======  =======  

  
  إدارة المخاطر المالية                  ٤٨

 
  مقدمة     ١-٤٨

  
 المخاطر وضوابط لحدود تخضع مستمرة ومراقبة وقياس تحديد عملية خالل من ولكن تتم إدارتھا المجموعة أنشطة في مخاطر تكمن

البنك  تعرض عن مسؤول المجموعة داخل فرد كل نكما أ تحقيق أرباح في نكالب الستمرارية ھامة المخاطر إدارة عملية أخرى. إن
 بمسؤولياته. متعلقة لمخاطر

  
  نوعة تتضـمن:لمخاطر مت المجموعة تعرضت

  
 ؛االئتمان مخاطر  
 ؛السيولة مخاطر 
 و  ؛السوق مخاطر 
 ةمخاطر تشغيلي . 
  

 خالل من مراقبتھم تموقطاع العمل، حيث ت والتكنولوجيا البيئة في تكالتغيرا األعمال مخاطر المستقلة المخاطر مراقبة عملية ال تشمل
  للبنك. االستراتيجي عملية التخطيط

  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٨٢

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية    ٤٨

  
  مقدمة (تابع)     ١-٤٨

  
 المخاطر إدارة ةھيكل  ١-١-٤٨

  
ً بلجـنة إدارة المخاطر وقسم إدارة المخاطر، مجلس يعتبر  ھناك ؛ إال أنهالمخاطر ومراقبة تحديد عن الرئيسي المسؤول اإلدارة، مدعوما
 المخاطر. ومراقبة إدارة عن مسؤولة مستقلة ھيئات

  
 اإلدارة مجلس

  
  المخاطر. إدارة وسياسات استراتيجيات اعتماد وعن اطركافة المخ دارةعام إل وضع منھج عن مسؤول اإلدارة مجلس إن
  

  المنبثقة من مجلس اإلدارة  المخاطر إدارة لجنة
 

، إدارة المخاطر حدودو سياساتو وآليات استراتيجيات مسؤولة بصورة عامة عن وضع المنبثقة من مجلس اإلدارة المخاطر إدارة لجنة إن
كذلك و األساسية المخاطرإدارة  عن أنھا مسؤولة االستراتيجيات والسياسات. كما ن تطبيق تلكبشأإلى مجلس اإلدارة  تقديم توصياتوكذلك 
  المخاطر.المتعلقة ب قراراتال ومراقبة إدارة

  
  لجنة إدارة المخاطر

  
  التنفيذي. الرئيسلمخاطر إلى لجنة إدارة المخاطر التي يترأسھا لاليومية دارة أعمال اإلتم تفويض 

  
استراتيجية  ووضعلتطوير المنبثقة من مجلس اإلدارة عن دعم مجلس لجنة إدارة المخاطر  مسؤولة بشكل عامالمخاطر  لجنة إدارة تكون

 ة التعرضلمخاطر ومراقبـالموضوعة ل حدودالاللجنة مسؤولة عن ضـمان االلتزام بكافة  كما تكونالمخاطر.  وحدود إدارة وآلياتوسياسات 
  ).المركزي مصرف اإلمارات العربية المتـحدةالجھات التنظيـمية (أي ادرة عن للمخاطر وتنفيذ التوجيھات الصـ

  
  المخاطر إدارة قسم

 
 اً وفق ضمن حدود مقبولةبقاء المخاطر  لضمان وذلك المخاطر المتعلقة بإدارة جراءاتاإل واتباع تطبيق يةمسؤول إدارة المخاطر قسم يتولى

 على الموافقة عن مسؤول القسم ويكون ومجلس اإلدارة. المنبثقة من مجلس اإلدارة مخاطرما ھو مصرح به من قبل مجلس لجنة إدارة الل
  .بشكل عام كافة المخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومراقبة ومخاطر االئتمانالمحفظة ومخاطر  وإدارة وإدارتھا االئتمانية التسھيالت

  
  لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

 
 بصورة مسؤولة كما أنھاالشامل.  المالي والھيكل المجموعة ومطلوبات موجودات إدارة عن مسؤولة جودات والمطلوباتلجنة إدارة المو إن

 .المجموعةتعرض لھا التي ت السيولةمخاطر و التمويل مخاطرإدارة  عن رئيسية
  

  الداخلي  قسـم التدقيق
 
 كفاية مدى بفحص يقوم الداخلي الذي التدقيق قسم قبل من ورة دوريةبص على مستوى المجموعة المخاطر إدارة عملياتعلى  تدقيقال يتم

 والتوصيات كافة النتائجحول  تقرير ويقدم اإلدارة مع التقييمات كل نتائج الداخلي التدقيق قسم يناقش .ومدى التزام المجموعة بھا اإلجراءات
  .المنبثقة من مجلس اإلدارة التدقيق لجنة إلى
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٨٣

  المالية الموحدة  بياناتالإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية    ٤٨

  
  مقدمة (تابع)     ١-٤٨

  
 واإلبالغ عنھا  المخاطر قياس أنظمة  ٢-١-٤٨

  
 التشغيلية.المخاطر و ومخاطر السوق السيـولةمخاطر و االئتمان لمخاطر تقليدية نوعية طرق باستخدام المخاطر بقياس المجموعةقوم ت

 ھذه الحاجة. تعكس عند المخاطر واستراتيجيات األعمال أعمال مراجعة لدعم كمي تحليلطرق و المجموعةستخدم ت ذلك، عالوة على
 استناداً  متوقع غير حدث نتيجة المتوقعة غير الخسائر أو االعتيادية األعمال سير أثناء حدوثھا المتوقع من الخسائر كل والطرق التحليالت

 قد التي األوضاع بأسوأ متعلقة سيناريوھات المجموعةطبق ت كما الخبرة السابقة. من المشتقة واالحتماالت اإلحصاء البسيطة أساليب إلى
 الواقع. في فعالً  تحدث لكنھا حدوثھا المحتمل غير من والتي عادية غير ظل ظروف في تنشأ

  
 استراتيجية الحدود قبل مجلس اإلدارة واإلدارة. تعكس ھذه من الموضوعة الحدود إلى استناداً  رئيسي كلبش المخاطر ومتابعة مراقبة تمت

 التركيز بشكل أكبرباإلضافة إلى  قبولھا للمجموعةيمكن التي  المخاطر مستوى تعكس كما الذي تعمل فيه المجموعة السوق العمل وبيئة
  مختارة. قطاعات على

 
 . يتم تقديمالمحتملة المخاطر وتحديد جوانب المخاطر تحليل أجل من ومعالجتھا األعمال جميع من التي يتم تجميعھا المعلومات تتم مراجعة

تقارير  يتم رفع .المنبثقة من مجلس اإلدارة لجنة إدارة المخاطر ولجنة إدارة المخاطرواإلدارة ولجان اإلدارة  إلى وشرحھا ھذه المعلومات
لمخاطر  التعرض إجمالي التقرير يتضمن .المخاطر تلك تقلبمدى  ويتم تقديمھا بصورة منتظمة تناسبسام قاألمتخصصة إلى رؤسـاء 

 إعداد المخاطر األخرى. يتمفي  اتوالتغير الخسارة التشـغيلية وحاالتمخاطر السيولة و الموضوعة الحدودب المتعلقة ستثناءاتاالالئتمان وا
 بتقييم مدى كفاية مخصص العليا اإلدارة وتقوم. التي تحدث والمخاطر الجغرافية والعمالء لالعم قطاع عن ةشھري مفصل بصورة تقرير
  .بصورة ربع سنوية القيمة انخفاض خسائر

  
   المخاطر الحد من  ٣-١-٤٨

  
مان ومخاطر االئت مخاطر تغيرات عن الناتجة حاالت التعرض إلدارة مختلفة طرق تستخدم المجموعة المخاطر، إلدارة ضمن اإلطار العام

 لية.والمخاطر التشغيالسيـولة ومخاطر السـوق (بما في ذلك مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسھم) 
  

التي ال داعي  المخاطر تركزات لتجنب واالستثمارية التمويلية األنشطة تنويع خالل مناالئتمان  لمخاطر اتعرضھ إلدارة المجموعةسعى ت
فعالة للحد من  بصورة الضمانات المجموعة ستخدممحددة. ت أعمال قطاعات أو مواقع في العمالءومجموعات من  أفرادب المتعلقةا ولھ

  .مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا
  

المتاحة لدى يولة الس من خاللإدارة الموجودات  باإلضافة إلىمصادر التمويل  بتنويع اإلدارة قامتومن أجل الوقاية من مخاطر السيولة، 
  صيد كاف من الموجودات السائلة (أي النقد وما يعادله).االحتفاظ بر مع الوضع في االعتبار المجموعة

  
 فيما يتعلق السوق ألوضاع المستمر التقييمو المختلفة لموجوداتفئات ا على ألصللمسبق ال التوزيععلى أساس  السوق مخاطر تتم إدارة

  وأسـواق األسھم. المرجعية الربح ومعدالت األجنبية العمالتات أسعار صرف وتوقع حركةب
  

  لمخاطر.امن  للحد مواردتحديد وتطبيق  بھدفمخاطر الدارة إل مفصل إطار بوضع المجموعة تالمخاطر األخرى، قام كافةإدارة من أجل 
  

   تركزات المخاطر  ٤-١-٤٨
  

 سمات يكون لھم عندما أو الجغرافية المنطقة نفس في أنشطة أو متشابھة، أنشطة المقابلة األطراف من عدد يزاول عندما التركزات تنشأ
 أو السياسية أو الظروف االقتصادية في بالتغيرات مماثل بشكل تتأثر تعاقديةال ھمالتزاماتب قدرتھم على الوفاء يجعل مما مماثلة اقتصادية
 جغرافية منطقة على أو أعمال بذاته قطاع على تؤثر التي التطورات تجاه المجموعة ألداء النسبية الحساسية إلى التركزات تشير غيرھا.
  معينة.

  
 
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٨٤

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية    ٤٨

  
  مخاطر االئتمان     ٢-٤٨

  
تتم و متنوعة. بمحافظ االحتفاظ على تركز محددة توجيھات المجموعة وإجراءات سياسات تتضمن لمخاطر،التركز الزائد ل تجنب أجل من

  طبقا لذلك. االئتمان مخاطرل المحددة تركزاتمراقبة وإدارة ال
  

  قياس مخاطر االئتمان
  
 األطراف المقابلةلفئات  اإعدادھتم  داخلي تصنيف أدواتباستخدام  تعثر كل طرف من األطراف المقابلة احتماليةبتقدير  المجموعةقوم ت

ً لتقييم المشاريع العقارية،  تم إعداد. المختلفة المتعلقة بالشركات والمتعھدين والشركات الصغيرة  بينما النماذج األخرىبعض النماذج داخليا
نماذج مع أداة ال تم استخدامي. للمجموعة معايير التصنيف الداخلي وتعديلھا بما يتوافق معمن موديز  االستحواذ عليھاوالمتوسطة فقد تم 

 تحليل المخاطر.وموديز لتصنيف 
  

أداء التصنيف وقدرته على فعالية بالتحقق من بصورة منتظمة  المجموعةقوم . وتيلزم األمرأدوات التصنيف عندما  تتم مراجعة وتحديث
  حاالت التخلف عن السداد.بالتنبؤ 

  
  الضمانات 

  
ً  مثل أكثر الطرقتوت .االئتمانواإلجراءات للحد من مخاطر مجموعة من السياسات  المجموعةستخدم ت  الحصول على في التقليدية استخداما

 الحد من وألقبول فئات معينة للضمانات  توجيھات المجموعةطبق . وتضمانات مقابل التسھيالت الممنوحة، وھي طريقة متعارف عليھا
  اإلسالمية: واالستثماريةوجودات التمويلية أنواع الضمانات الرئيسية للم فيما يلي. االئتمانمخاطر 
  
  السكنية والتجارية؛ العقاراترھن 
 ضمانات تجارية؛ 
  و  مثل العقارات والمعدات والسيارات والمخزون؛ المؤسسةرھن على موجودات 
  الملكية. في حقوق ستثماراتاالالودائع و دوات المالية مثلعلى األرھن 
  

 ية اإلسالم المشتقة المالية األدوات
  

الموجبة المدرجة  العادلة القيم ذات األدوات تلك على وقت، أي في ،اإلسالمية المشتقة المالية األدوات الناتجة من االئتمان مخاطر تقتصر
  المركز المالي الموحد. في
  

 باالئتمان المتعلقة االلتزامات مخاطر
  

 بالتزاماته الوفاء يعجز العميل عن عندما بسداد دفعات تلزم البنك بموجبھا والتي عمالئه إلى مستندية واعتمادات ضمانات بتقديم يقوم البنك
 واالستثمارية االسالمية والتي التمويلية بالموجودات للمخاطر المتعلقة مشابھة مخاطر إلى المجموعةتعرض وبذلك ت أخرى. أطراف تجاه
  ذاتھا. المراقبة وسياسات عمليات الحد منھا من خالل يتم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٨٥

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية    ٤٨

  
  مخاطر االئتمان (تابع)     ٢-٤٨

  
  ائتمانية تعزيزات وأ ضمانات أيةأقصى تعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ باالعتبار   ١-٢-٤٨

 
يتم بيان القيمة اإلجمالية  المشتقات اإلسالمية. فيھا الموجودات المالية بما حسب فئة االئتمان لمخاطر تعرض قصىأ التالي الجدول يوضح

  الضمان. واتفاقيات الرئيسية التسوية اتفاقياتاستخدام  خالل من الحد من المخاطر تأثير تعرض قبل قصىأل
  
  إجمالي     

  أقصى تعرض
  إجمالي 

  أقصى تعرض
   ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  ١٤٫١٧٠٫٧٢٩  ١١٫٢٢٨٫٢١٠   أرصدة لدى البنوك المركزية
  ٤٫٣١٦٫٤٥٢  ٥٫٠٨٤٫٧٤٠   من بنوك ومؤسسات مالية  المستحق

  ٧٩٫١٢٣٫٦٤٦  ١٠٢٫٢٦٧٫٦٩٦   موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
  ١٦٫١١٨٫٧٨٢  ٢٠٫٠٦٥٫٦٥١   استثمارات في صكوك إسالمية ُمقاسة بالتـكلفة المطفـأة

  ٢٫٠٣٦٫٦٩٧  ١٫٨٣٠٫٩٨٦   استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة
  ٤٫٨٨٤٫٢٩٣  ٤٫٩٤٤٫٨٦٣   ذمم مدينة وموجودات اخرى

   -----------------  -------------- --  
   ١٢٠٫٦٥٠٫٥٩٩  ١٤٥٫٤٢٢٫١٤٦  
       

  ١٠٫٦٥٢٫٣٦٣  ١١٫٩٦٣٫٣٩٧   طارئة  التزامات
  ١٩٫٤٢٦٫٠٦٦  ٢٥٫٢٣٤٫٣٣٩    ارتباطات 

    ----------------   ---------------  
  ١٥٠٫٧٢٩٫٠٢٨  ١٨٢٫٦١٩٫٨٨٢   اإلجمالي 

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

  أقصى تعرض لمخاطر االئتمان تركزات مخاطر   ٢-٢-٤٨
 
 قبل للمجموعة المالية الموجودات تحليل يمكنالعمل.  قطاعو الجغرافية المنطقةو المقابل الطرف/حسب العميل المخاطر تركز إدارة تمت

  التالية: الجغرافية المناطق حسب أخرى ائتمانية تعزيزات أية أو بھا محتفظ ضمانات أية باالعتبار األخذ
  

   ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  ١٣٥٫٩٤٤٫١٧٨  ١٦١٫٨٧٥،٤٣٢   اإلمارات العربية المتحدة
  ٥٫٦٠٨٫٦٥٩  ٤٫٥٥٠٫٧١٨   دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

  ٥٫٨١٧٫٨٩٠  ١٠٫٣٨٤٫٥٧٥   جنوب آسيا
  ٢٫٦٠٥٫٧٤٠  ١،٩٠٧،٤٦٣   أوروبا
  ٧٣٫٤١٥  ٢١٩،٢٣٨   افريقيا
  ٦٧٩٫١٤٦  ٣٫٦٨٢٫٤٥٦   أخرىدول 

    ----------------   ---------------  
  ١٥٠٫٧٢٩٫٠٢٨  ١٨٢٫٦١٩٫٨٨٢   اإلجمالي 

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٨٦

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ة المنتھية في للسن

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية    ٤٨

  
  مخاطر االئتمان (تابع)     ٢-٤٨

  
  تركزات مخاطر أقصى تعرض لمخاطر االئتمان (تابع)    ٢-٢-٤٨

  
 االئتمانية أو التعزيزات بھا المحتفظ اناتالضم األخذ باالعتبار قبل بالمجموعة الخاصة المالية للموجودات القطاع االقتصادي تحليل فيما يلي
  األخرى:

  إجمالي أقصى   إجمالي أقصى    
  تعرض   تعرض    
   ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   
       

  ١٣٫٥٨٤٫٠٤٦  ١٦٫٠٧٠٫٣٦٩   القطاع الحكومي
  ٢٩٫٩٠١٫٣٣٥  ٢٨٫٤٤١٫٢٧٢   المؤسسات المالية

  ٣٨٫٢٢٨٫١٥٤  ٤٦٫٤٥٤٫٣٨٠   العقارات
  ٧٫١٨٦٫٣٣٧  ٧٫٩٥٨٫١٩٥   التجارة

  ٤٫٣٨٧٫٩٨٩  ٨٫٢٣٤٫٩١٢   الطيران 
  ٥٫٦٢٧٫٢٤٠  ٥٫٨٥٤٫٦٦٥   السيارات 
  ٢٫٨٦٨٫٧٤٠  ٣٫٧١١٫١٩٣   المرافق 
  ١٥٫٨٩٩٫١٢١  ٢٦٫٣٨٩٫٢٤٧   الصناعة والخدمات 

  ٢٠٫٤٢٣٫٥٤٥  ٢٥٫٩٩٢٫٥٨٣   التمويل الشخصي
  ١٢٫٦٢٢٫٥٢١  ١٣٫٥١٣٫٠٦٦   تمويل المنازل لألفراد

   -------------- --  -------- --------  
  ١٥٠٫٧٢٩٫٠٢٨  ١٨٢٫٦١٩٫٨٨٢   اإلجمالي 

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

 األخرى االئتمانية والتعزيزات الضمانات  ٣-٢-٤٨
  

أنواع  قبولب المتعلقة التوجيھات يتم تطبيق المقابل. لطرفبا المتعلقة االئتمان مخاطر تقييم إلى المطلوب الضمان ونوع مبلغ يستند
 التقييم. ومعايير تالضمانا

  
  عليھا: الحصول يتم التي للضمانات الرئيسية األنواع فيما يلي

 
 المدينة والذمم والموجودات المؤجـرة والمخزون العقارات على ، الرھنللشركات اإلسالمية االستثماريةبالنسبة للتسھيالت التمويلية و 

  التجارية، و
 العقارات. على والرھونات الموجودات على ، الرھنلألفراد اإلسالمية ةاالستثماريلتسھيالت التمويلية وب فيما يتعلق 
  
ً  المجموعة حصلت التابعة، إال  لشركاتھم المقدمة سالميةاإلستثماريـة االتمويليـة والموجودات ال مقابل األم الشركات من ضمانات على أيضا

  أعاله. ھذه المنافع في الجدول إدراجأنه لم يتم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٨٧

  المالية الموحدة  البياناتت حول إيضاحا
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

                (تابع)  إدارة المخاطر المالية    ٤٨
  

  مخاطر االئتمان (تابع)     ٢-٤٨
      

  االئتمان  نوعيةتحليل   ٤-٢-٤٨
  
  
  

بنوك الرصدة لدى األ
مركزية والمستحق من ال

  بنوك ومؤسسات مالية 

 
  ليةالموجودات التموي

  واالستثمارية اإلسالمية

 استثمارات في صكوك
إسالمية واستثمارات 
  أخرى بالقيمة العادلة

 
  ذمم مدينة 

  وموجودات أخرى 

  
  ارتباطات 

  طارئة والتزامات 

 
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ٢٠١٥

             بصورة فرديةالقيمةتعرضت النخفاض
  ٤٫٩٨٣٫٢٠٦  - ٦٨٠٫٨٢٩ - ٤٫٣٠٢٫٣٧٧ -  القيمة اإلجمالية

              

        القيـمةانخفاضدونحاالت تعرض
  ١٧٢٫٩٦٧٫٤٢٤ ٣٧٫١٩٧٫٧٣٦ ٤،١٩١،٤٨٣ ٢١٫٨٩٦٫٦٣٧ ٩٣٫٣٦٨٫٦١٨  ١٦٫٣١٢٫٩٥٠  ولم تتعرض النخفاض في القيمة متأخرة السدادغير 

ً  ٣٠أقل من متأخرة السداد منذ    ١٫٨٢١٫٥٥٩  -  ٣٦٫٨٠٩  -  ١٫٧٨٤٫٧٥٠  -  يوما
ً ٩٠يوماً وأقل من ٣٠متأخرة السداد منذ أكثر من    ١٫٨٦٠٫٧٥٨  - ٣٥٫٧٤٢ - ١٫٨٢٥٫٠١٦ -  يوما
ً  ٩٠متأخرة السداد منذ أكثر من    ٩٨٦٫٩٣٥  - - - ٩٨٦٫٩٣٥ -  يوما

   ---------------  ---------------- --------------- --------------  --------------- -- --------------  
  ١٧٧٫٦٣٦٫٦٧٦ ٣٧٫١٩٧٫٧٣٦ ٤٫٢٦٤،٠٣٤ ٢١٫٨٩٦٫٦٣٧ ٩٧٫٩٦٥٫٣١٩  ١٦٫٣١٢٫٩٥٠ القيـمة اإلجمالية

  ---------------  ----------------- --------------- --------------  --------------- -- --------------  
  ١٨٢٫٦١٩٫٨٨٢ ٣٧٫١٩٧٫٧٣٦ ٤٫٩٤٤٫٨٦٣ ٢١٫٨٩٦٫٦٣٧ ١٠٢٫٢٦٧٫٦٩٦  ١٦٫٣١٢٫٩٥٠ القيمة اإلجمالية ألقصى تعرض

  ========  =========  =========  ========  =========  =========  
  )٥٫٠٤٨،٠٩٧(  - - - )٥٫١٧٥٫٦٥٩( - مخصصات انخفاض القيمة

  ---------------  ---------------- --------------- --------------  --------------- --------------- -  
  ١٧٧٫٨٦٨،٧٨٥ ٣٧٫١٩٧٫٧٣٦ ٤٫٩٤٤٫٨٦٣ ٢١٫٨٩٦٫٦٣٧ ٩٧٫٠٩٢٫٠٣٧  ١٦٫٣١٢٫٩٥٠ افي القيمة الدفتريةص
  ========  =========  ========  ========  =========  =========  

٢٠١٤             
             تعرضت النخفاض القيمة بصورة فردية

  ٦٫١٩٩٫٩٨٥  -  ٨٥٤٫٢٩١  -  ٥٫٣٤٥٫٦٩٤  -  القيمة اإلجمالية
              

              دون انخفاض القيـمة حاالت تعرض
  ١٤٠٫٧٠٧٫٥٤٢  ٣٠٫٠٧٨٫٤٢٩  ٤٫٠٢٣٫٨٠٤  ١٨٫١٥٥٫٤٧٩  ٦٩٫٩٦٢٫٦٤٩  ١٨٫٤٨٧٫١٨١  غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة

ً  ٣٠متأخرة السداد منذ أقل من    ١٫١٢٧٫٨٣٧  -  ٦٫١٩٨  -  ١٫١٢١٫٦٣٩  -  يوما
ً ٩٠وماً وأقل مني ٣٠متأخرة السداد منذ فترة أكثر من    ١٫٤٤٦٫٦٧٢  -  -  -  ١٫٤٤٦٫٦٧٢  -  يوما

ً  ٩٠متأخرة السداد منذ أكثر من    ١٫٢٤٦٫٩٩٢  -  -  -  ١٫٢٤٦٫٩٩٢  -  يوما
   ---------------   ----------------   ---------------   --------------   ---------------   ----------------  

  ١٤٤٫٥٢٩٫٠٤٣  ٣٠٫٠٧٨٫٤٢٩  ٤٫٠٣٠٫٠٠٢  ١٨٫١٥٥٫٤٧٩  ٧٣٫٧٧٧٫٩٥٢  ١٨٫٤٨٧٫١٨١ القيـمة اإلجمالية
  ---------------   ---------------   ---------------   --------------   ---------------   ----------------  

  ١٥٠٫٧٢٩٫٠٢٨  ٣٠٫٠٧٨٫٤٢٩  ٤٫٨٨٤٫٢٩٣  ١٨٫١٥٥٫٤٧٩  ٧٩٫١٢٣٫٦٤٦  ١٨٫٤٨٧٫١٨١ القيمة اإلجمالية ألقصى تعرض
 ========  =========  =========  ========  =========  =========  

  )٥٫١٤٧٫٠٤٤(  -  -  -  )٥٫١٤٧٫٠٤٤(  - مخصصات انخفاض القيمة
 ----------- ---   ---------------   ---------------   --------------   ---------------   ----------------  

  ١٤٥٫٥٨١٫٩٨٤  ٣٠٫٠٧٨٫٤٢٩  ٤٫٨٨٤٫٢٩٣  ١٨٫١٥٥٫٤٧٩  ٧٣٫٩٧٦٫٦٠٢  ١٨٫٤٨٧٫١٨١ صافي القيمة الدفترية
  ========  ========  ========  ========  ========  =========  



  ي ش.م.ع.بنك دبي اإلسالم
 

 ٨٨

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية    ٤٨

  
  مخاطر االئتمان (تابع)     ٢-٤٨

  
   (تابع)  ئتمانتحليل نوعية اال  ٤-٢-٤٨

  
  الداخلية المخاطر تصنيفات من تصنيف لكل للمجموعة المالية للموجودات االئتمان للمخاطر التعرض

  
  اإلجمالي   اإلجمالي   المعدالت المساوية   
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  لمعدالت   
  ألف درھم  ألف درھم موديز  
        

        مخاطر منخفضة
  ٢٢٫٧٧٩٫٢١٨  ٢٠٫٧٥٧٫٥٠٧ Aaa  ١تصنيف المخاطر فئة 

  ٢٦٫٢٤٢٫٥١٩  ٣٧٫٨٤٦٫٥٣٩  Aa1-A3  ٣و  ٢ الفئتينتصنيف المخاطر 
  ٣٢٫٠٤٨٫٤٤٠  ٦٦٫٣٧٢٫٠٧٩  Baa1-Baa3  ٤تصنيف المخاطر فئة 

        
        مخاطر عادلة

  ٥٣٫٦٦٩٫٦٦٨  ٤٤٫٥١٤٫٨١٨  Ba1-B3  ٦و  ٥ الفئتينتصنيف المخاطر 
  ٩٫٢٥٦٫٠٤٣  ٧٫٩٤٦٫٥٨٦  Caa1-Caa3  ٧تصنيف المخاطر فئة 

        
        اطر عـاليةمخ

  ٦٫٧٣٣٫١٤٠  ٥٫١٨٢٫٣٥٣    ١١إلى  ٨تصنيف المخاطر من فئة 
     ----------------   ---------------  
    ١٥٠٫٧٢٩٫٠٢٨  ١٨٢٫٦١٩٫٨٨٢  
    =========  =========  
  

 المركزة ھل اإلدارة، األمر الذي يساالئتمان محفظة فيوثابتة  دقيقة بصورة المخاطر تصنيفات على الحفاظ إلى المجموعةسياسة  تھدف
 تصنيفات المخاطر جميع تم إعداد .والمنتجات الجغرافية والمناطق األعمال قطاعات كل في االئتمان تعرض ومقارنة ذات الصلةللمخاطر 
 بصورة المعنية وتحديثھا المخاطر تقييم تصنيفات يتم .المجموعة لدى التصنيف سياسةبما يتوافق مع  المختلفة لفئات المخاطر الداخلية
  منتظمة.

  
  تقييم االنخفاض في القيمة   ٥-٢-٤٨

  
يوماً (تماشياً  ٩٠ من كثرأل المستحقة األرباح أو المبلغ األصلي على التأخر عن سداد القيمة في االنخفاض لتقييم الرئيسية االعتبارات تشتمل

أو تراجع  المقابلة لألطراف النقدية التدفقات في وفةمعر صعوبات أي وجود ) أوالمركزي مصرف اإلمارات العربيـة المتـحدةمع تـوجيھات 
 : المخصصاتمن خالل طريقتين القيمة في االنخفاض بتقييم المجموعة قومتللعقد.  األصلية بنوداإلخالل بأي من ال وأ ياالئتمان التصنيف

  .بصورة جماعية التي يتم تقييمھا والمخصصات بصورة فردية التي يتم تقييمھا
  

  تي يتم تقييمھا بصورة فردية ال المخصصات
 
. إن البنود التي يتم الھامة بصورة فردية اإلسالمية واالستثمارية التمويلية الموجودات من أصل لكل المناسبة المخصصات المجموعةحدد ت

ظھور  عند داءاأل تحسين على وقدرته المقابل، للطرف العمل خطة تتضمن استدامة المخصصات مبالغ تحديد عند وضعھا في االعتبار
 القابلة للتحقيق لضمانا قيمةو آخر مالي دعم وتوفر إفالس إذا حدثالمتوقعة  األرباح توزيعات وسداد والمقبوضات المقّدرة المالية األزمة
  .حذرمن ال المزيدمتوقعة  غير ظروف تتطلب لم ما تقرير كل بتاريخ القيمة انخفاض خسائر تقييم يتم المتوقعة. النقدية التدفقات ومواعيد

 
  
  
  



  ي ش.م.ع.بنك دبي اإلسالم
 

 ٨٩

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية    ٤٨

  
  مخاطر االئتمان (تابع)     ٢-٤٨

  
  تقييم االنخفاض في القيمة (تابع)    ٥-٢-٤٨

  
   جماعية التي يتم تقييمھا بصورة  المخصصات

  
 انخفاضعلى  موضوعي دليل يوجد العندما  اإلسالمية واالستثمارية التمويلية الموجودات لخسائر المخصصات ورة جماعية تقييميتم بص
  .محفظة لكل منفصلة مراجعة إجراء مع تقرير كل بتاريخ المخصصات تقييم . يتمبصورة فردية القيمة

  
على  موضوعي دليل وجود عدم من الرغم على المحفظة في وجوده مرجحال القيمة في االنخفاض الجماعي في االعتبار التقييم يضع

من  التاريخية الخسائر التالية: المعلومات الوضع في االعتبار مع القيمة في االنخفاض خسائر تقدير . يتمبصورة فردية القيمة انخفاض
 مخصص تطلبوت فيه حددتُ  الذي والوقت الخسارة حدوث إمكانية وقت ما بين التقريبي والتأخير الحالية االقتصادية والظروف المحفظة،

 مخصص مراجعة تمت القيمة. في االنخفاض تعرضھا عند المتوقعة والمبالغ المحصلة والمقبوضات يتم تقييمه بصورة فردية نخفاض القيمةال
   .للبنك العامة مواءمته للسياسة لضمان االئتمان إدارة قبل القيمة من انخفاض

  
 التمويلية واالستثمارية للموجودات المستخدمةالطريقة لتلك  مشابھة بطريقة مخصصات وتكوين المحتملة وااللتزاماتبـوالت الق تقييم يتم

  اإلسالمية.
  

 التمويل  وإدارة السيولة مخاطر    ٣-٤٨
  

العادية  الظروف تحت استحقاقھا دعن المالية ابالتزاماتھ الوفاء على المجموعة قدرة عدم في تكمن التي المخاطر في السيولة مخاطر تتمثل
 وإدارة الموجودات األساسية ودائعه قاعدة إلى باإلضافة متنوعة تمويل مصادر بتوفير ت المجموعةقام ،المخاطر ھذه من وللحد .والحرجة

 المتوقعة التدفقات النقدية ييمھذا تق ويتضمن يومي. بشكل السيولة ومستوى المستقبلية النقدية التدفقات ومراقبة االعتبار في السيولة أخذ مع
 الحاجة. عند اإلضافي التمويل لضمان يستخدم قد الجودة من عالية درجةعلى  ضمان وجود

  
 لدى كما النقدي. غير متوقع للتدفق توقف حالة بسھولة في تسييلھا يمكن ومتنوعة التداول عالية موجوداتتضم  بمحفظة المجموعة حتفظت

 بودائع المجموعة حتفظت ،ذلكعالوة على  السيولة. من احتياجاته لتلبية استخدامھاملتزم بھا يمكن  االئتمانيةحدود للتسھيالت  المجموعة
 العوامل على التركيز االعتبار في بعين األخذ مع مختلفة سيناريوھات حسب اوإدارتھ السيولة وضع تقييم يتم البنوك المركزية. لدى إلزامية

  التحديد. وجه على المجموعة ووضع عام ق بشكلبالسو المتعلقةاالستثنائية 
  
في  تساعد المتجددة العمالء ودائعو بالمجموعة الخاصة األموال باإلضافة إلى السيولة توفر تضمن الموجودات لمحفظة العالية الجودة إن

 العمالء احتياجات لتغطية ةالضروري األموال الحصول على للمجموعة يمكن الصعبة، الحاالت في تمويل. وحتىثابت لل مصدر تشكيل
 .التمويلية ابمتطلباتھ والوفاء

  
 الزمنية الفترات مدى على مراقبتھا يتم التي االستحقاق، تواريخ اختالفتحليل  في السيولة مراقبة المستخدمة في الرئيسية األداة تتمثل

  المتعاقبة. الزمنية الفترات مدى على المتراكم السلبي يالنقد لتدفقيتم تقديم توجيھات بشأن االمستخدمة.  العمالت ومن خالل المتعاقبة
  

  إجراءات إدارة مخاطر السيولة   ١-٣-٤٨
  

 خزينة قسم في مستقل فريق قبل من مراقبتھا تموت ، التي يتم تنفيذھا داخل المجموعةالسيولة مخاطر دارةإل المجموعة إجراءات تتضمن
 :، مما يليالتابع للمجموعة

  
 ويشمل ذلك توفير .المتطلباتالوفاء بمن إمكانية  للتأكد المستقبلية النقدية التدفقات مراقبةمن خالل  إداراته تمت ذيال يوميال تمويلال 

 ؛من قبل العمالء تمويلھا أو استحقاقھا األموال عند
 النقدية؛ فقاتلتدل غير المتوقع توقفال حالةفي  كضمان بسھولة تسييلھا يمكنو التداول عالية موجودات محفظةب االحتفاظ 
 تنظيمية؛ والو داخليةال متطلباتال المركز المالي مقابل سيولة معدالت مراقبة 
 االسالمية. واالستثماريةلية التموي حاالت التعرض استحقاقات وسمات زترك إدارة  



  ي ش.م.ع.بنك دبي اإلسالم
 

 ٩٠

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  ةإدارة المخاطر المالي  ٤٨

  
  (تابع)  التمويل وإدارة السيولة مخاطر    ٣-٤٨

  
  إجراءات إدارة مخاطر السيولة (تابع)   ١-٣-٤٨

  
  نھاية كل ربع سنة بناًء على اإلرشادات الداخلية: فيالسيولة  تمعدال فيما يلي

  
  ديسمبر  سبتمبر  يونيو  مارس  
          

١١  ٪١٦  ٪٢٠  ٪١٦  ٢٠١٥٪  
  ===  ===  ===  ===  

١٦  ٪٢٤  ٪٢٧  ٪٣٧  ٢٠١٤٪  
  ===  ===  ===  ===  

 التمويل يةمنھج  ٢-٣-٤٨
  
ومزودي  الجغرافية والمناطق لعمالتل واسع النطاق تنوع على للحفاظ اإلدارة قبل من بصورة منتظمة السيولة مصادر مراجعة تمت

  والشروط. والمنتجات الخدمات
  

 مليـون دوالر ١٫٠٠٠مليـون درھم ( ٣٫٦٧٣بقيمة  الشق األول، صكوك من ٢٠١٣ر ديسمب ٣١خالل السنة المنتـھية في  أصـدر البنك
  ).٢٥يضـاح اإلنمو األعمال ( لدعم استمرارالتمويل  مصادر) لتنويع أمريكي

  
 المشتقة غير النقدية التدفقات  ٣-٣-٤٨

  
 . إن٢٠١٤و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  للمجموعةلية الما مطلوباتاللموجودات ول النقدية التدفقاتإجمالي استحقاقات  التالي الجدول يلخص
 استناداً إلى الكامنة السيولة مخاطر بإدارة المجموعةقوم ت حيث التعاقدية، النقدية التدفقات إجمالي ھي الجدول ھذا في الموضحة المبالغ
  المتـوقعة. النقدية التدفقات إجمالي

  
تتوقع عدم مطالبة العديد من اإلدارة  إال أنما لو كان سيتم تـوجيه إخطار على الفـور. التي تخضع لإلخـطار ك المسددةمبالغ ال تتم معاملة
الموضحة من خالل الجـدول التدفقات النقدية المتـوقعة  الدفـع، وال يوضحب فيه المجموعة تاريخ يمكن مطالبةبالسـداد في أقرب  العمالء

  بالودائع.المجموعة تاريـخ احتفاظ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ي ش.م.ع.بنك دبي اإلسالم
 

 ٩١

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٤٨

  
  (تابع)  التمويل وإدارة السيولة مخاطر    ٣-٤٨

  
  (تابع)  المشتقة غير النقدية التدفقات  ٣-٣-٤٨

  

  
  عند الطلب

  أقل من
  أشھر ٣

  أشھر  ٣من 
 إلى سنة

  إلى ١من 
  سنوات ٥

  أكثر من
 اإلجمالي  سنوات ٥

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
٢٠١٥              

  ١٣٫٤١٥٫٥٩١  -   ٢٥٥٫٦٧٩  ١١٤٫٠٠١  ٩٫٠٦٩٫٦٧٦  ٣٫٩٧٦٫٢٣٥  أرصدة لدى البنوك المركزية
  ٦٫٦٢١٫٠٦٦  -   ٢٦٤٫٧٣٨  ١٨٦٫٣٠٩  ٥٦١٫٩٧٣  ٥٫٦٠٨٫٠٤٦   ماليةال مؤسساتالو بنوكالمن  المستحق

إسالمية،  واستثماريةموجودات تمويلية 
  صـافي

  
٣٫٨٦١٫٣٨٣  

  
١٠٫٤٦٩٫٧٧٧  

  
١٩٫٥٠٠،٤٢٣  

  
٥٣٫٧٤٥٫٧٢٠  

  
٣٢٫٢٤٨٫٥١٧  

  
١١٩،٨٢٥،٩٢٠ 

مقاسة  في صكوك إسالمية استثمار
  بالتكلفة المطفأة 

  
١٫٥٠٣  

  
٢٫١٦١٫٤٩٩  

  
٢٫٦١٧٫٥٨٤  

  
١١٫٢٨٤٫١٤١  

  
٧٫٨٤٩٫٩٧٤  

  
٢٣٫٩١٤٫٧٠١  

  ١٫٨٣٠٫٩٨٦  -   ٩٦٣٫٤٧٤  ٨٦٧٫٥١٢  -   -   بالقيمة العادلةمقاسة رات أخرى استثما
  ٥٫٢٦٥،١٢٤  -   ٢٫٧١٠٫١٣٧  ٢٫٣٧١،٢٢٣  ١٣٥٫٥٠٢  ٤٨٫٢٦٢  ذمم مدينة وموجودات أخرى

  ------- - -------  --- ------------   ---- ----------  --- - -- ---------  - --- -----------  ----- ------------  
 ١٧٠٫٨٧٣،٣٨٨  ٤٠٫٠٩٨٫٤٩١  ٦٩٫٢٢٣٫٨٨٩  ٢٥٫٦٥٧،٠٥٢  ٢٢٫٣٩٨٫٤٢٧  ١٣٫٤٩٥٫٤٢٩ إجمالي الموجودات

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

 ١١٢٫٢٤٧٫٩٥٣  ١٢١٫٩٩٧  ٢٦٫٧٣٩٫٤٤٨  ٤٦٫٦٩٥٫١٨١  ٢٥٫٠٨٣٫٦٩١  ١٣٫٦٠٧٫٦٣٦  ودائع العمالء 
  ٤٫٧٦١٫٨٨١  -   ٤٧٧٫١٨٤  ١٫٩٩٤٫٨٨٦  ٥٠٨٫٨٤٥  ١٫٧٨٠٫٩٦٦ المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية 

  ٦٫٥٢٠٫١٧٥  -   ٦٫٥٢٠٫١٧٥  -   -   -   مصدرة صكوك 
  ٦٫٥٨٩٫٦٤٨  -   ١٫٠٥٦٫٣٩٧  ١٫٤٧٠٫٠٩١  ٣٫٩٧٠٫٢٧٣  ٩٢٫٨٨٧  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

  ٢١٨،٣٤٣  -   -   ٢١٨،٣٤٣  -   -  زكاة مستحقة الدفع 
  ---- -----------  --- ------------  - --- -----------  --- ----------- -   -----------  ----- -----------  

 ١٣٠٫٣٣٨،٠٠٠  ١٢١٫٩٩٧  ٣٤٫٧٩٣٫٢٠٤  ٥٠٫٣٧٨،٥٠١  ٢٩٫٥٦٢٫٨٠٩  ١٥٫٤٨١٫٤٨٩ إجمالي المطلوبات
  ========  ========  ========  ========  ======  =========  

 

  
٢٠١٤              

  ١٦٫٣٢٩٫٥٨٠  -   ٢٨١٫٩٨٧  ٦٫٢٢٤٫٥٤٥  ٧٫٥٢٢٫٣٣٦  ٢٫٣٠٠٫٧١٢  أرصدة لدى البنوك المركزية
  ٤٫٣١٧٫٠٣٢  -   -   ٢٣١٫٧١٢  ٨٤٥٫٢٨٣  ٣٫٢٤٠٫٠٣٧   والمؤسسات المالية المستحق من البنوك

موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، 
  صـافي

  
٣٫٢٦٢٫٨٤٥  

  
٨٫٨٠٠٫٠٢٥  

  
١١٫٣٥١٫٨٩٩  

  
٤٣٫٦٨٤٫٧٩٨  

  
٢٤٫٨٥٥٫٩٧٧  

  
٩١٫٩٥٥٫٥٤٤  

استثمارات في صكوك إسالمية مقاسة 
  بالتكلفة المطفأة 

  
٩٫٠٢٠  

  
١٫٨٣٤  

  
٢٠٣٫٦٠٣  

  
١٣٫٧٠٧٫٣٠٨  

  
٥٫٦٥٥٫٧٩٨  

  
١٩٫٥٧٧٫٥٦٣  

  ٢٫٠٨٦٫٢١٩  -   ١٫٠٩٧٫١١٤  ٩٨٩٫١٠٥  -   -   استثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
  ٥٫٥٢٤٫٧٩٦  -   ٣٫٢٨٩٫٧٧٣  ١٫٣٦٢٫٦٣٧  ٧٩٣٫٩٢٤  ٧٨٫٤٦٢  ذمم مدينة وموجودات أخرى

  -------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ----------------  
  ١٣٩٫٧٩٠٫٧٣٤  ٣٠٫٥١١٫٧٧٥  ٦٢٫٠٦٠٫٩٨٠  ٢٠٫٣٦٣٫٥٠١  ١٧٫٩٦٣٫٤٠٢  ٨٫٨٩١٫٠٧٦ إجمالي الموجودات

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

  ٩٦٫٥٥٢٫٩٤٧  ١١٧٫٦٨٤  ٢١٫٩١٦٫٨٠٨  ٤٠٫٥٣١٫٨٠٣  ١٤٫٣٨٩٫٢٦٢  ١٩٫٥٩٧٫٣٩٠  ودائع العمالء 
  ٣٫٩٤٣٫١٠٥  -   -   ٨٥٫٩٢٨  ٣٫٦١٧٫١٢٩  ٢٤٠٫٠٤٨ المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية 

  ٣٫٤٦٥٫٨٥٩  -   ٣٫٤٣٧٫٤٤٨  ٢٨٫٤١١  -   -   صكوك مصدرة 
  ٦٫٨٤٩٫٤٣٥  -   ٧١٠٫٧٤٩  ٢٫٢٦١٫٦٤٤  ٢٫٥٣٤٫٢٠٦  ١٫٣٤٢٫٨٣٦  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

  ١٩٤٫٤٨١  -   -   ١٩٤٫٤٨١  -   -  زكاة مستحقة الدفع 
 ------------- --   ---------------   ---------------   ---------------   -- ---------   ----------------  

  ١١١٫٠٠٥٫٨٢٧  ١١٧٫٦٨٤  ٢٦٫٠٦٥٫٠٠٥  ٤٣٫١٠٢٫٢٦٧  ٢٠٫٥٤٠٫٥٩٧  ٢١٫١٨٠٫٢٧٤ إجمالي المطلوبات
  ========  ========  ========  ========  ======  =========  

  



  ي ش.م.ع.بنك دبي اإلسالم
 

 ٩٢

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٤٨

  
  (تابع)  التمويل وإدارة السيولة مخاطر    ٣-٤٨

  
  (تابع)  المشتقة غير النقدية التدفقات  ٣-٣-٤٨

  
المركزية والموجودات  البنوك لدى واألرصدة دالنق تشتمل على القائمة االلتزامات ولتغطية المطلوبات كلب للوفاء المتاحة الموجودات إن

  التحصيل. والبنود قيـد التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واالستثمارات األخرى بالقيمة العادلة
  

  استحقاقات المشتقات اإلسـالمية بيان موجز حول  ٤-٣-٤٨
  

  :التاليةاألسس  بناء على للمجموعةمشتقات اإلسالمية ال سوف يتم سداد
  
 سعر صرف محدد في ل وفقاً شراء أو بيع عملة محددة بصورة رئيسية على  ھذه التعھدات تشتملعمالت: لشراء/ بيع  ات أحاديةتعھد

 تاريخ محدد في المستقبل.
  بنظام لسلع بـموجب "اتفاقيـة بيععمليات شراء أو بيع ل تنفيذ: تم تسوية المعامالت من خالل إسالميةعقود مقايضة معدالت أرباح 

 ة".رابحالم
  

 مجموعاتفي  المبلغ صافي أساس على تسويتھا سيتم التي المجموعةلدى  اإلسالمية المشتقة المالية لمطلوباتتحليالً ل التـالي الجدول يوضح
 المفصح مبالغال التعاقدي. إن االستحقاق بيان المركز المالي الموحد حتى تاريخ من تاريخ المتبقية الفتـرة إلى استناداً  ذات الصلةاالستحقاق 

  التعاقدية. النقدية إجمالي التدفقات تمثل الجدول في عنھا
  
  أقل من  

  أشھر ٣
  أشھر  ٣من 

 إلى سنة
  إلى ١من 
  سنوات ٥

  أكثر من
 اإلجمالي  سنوات ٥

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
٢٠١٥            

  ١٠٫٢٥٣٫٠٣٠  -  ٣٫٢٢٧٫٤٢٥  ٤٫٥٣٥٫٧٤٤  ٢٫٤٨٩٫٨٦١  لشراء/ بيع عمالت  تعھدات أحادية
  ١٣٫٢٩٦٫٤٥٤  ٧٫٩٥٤٫٤٤٤  ٤٫٥٩٨٫٢٢٦  ٧٤٣٫٧٨٤  -  عقود مقايضة معدالت ربح إسالمية 

  ٢٫٤٦٧٫٩١٣  -  -  ٢٫٤٦٧٫٩١٣  -  اتفاقية أسعار عمالت إسالمية 
  -- -----------  --- -----------  ------ --------  ------------ --  ---- -----------  
  ٢٦٫٠١٧٫٣٩٧  ٧٫٩٥٤٫٤٤٤  ٧٫٨٢٥٫٦٥١  ٧٫٧٤٧٫٤٤١  ٢٫٤٨٩٫٨٦١  
  =======  =======  ========  ========  ========  
            

٢٠١٤            
  ٢٩٫٣١٧٫١٣٦  -  ١١٫٨٧٥٫٢٦٦  ١٣٫٤٩٤٫٦٦٧  ٣٫٩٤٧٫٢٠٣  لشراء/ بيع عمالت  تعھدات أحادية

  ٨٫١٠٧٫٥١٨  -  ٨٫١٠٧٫٥١٨  -  -  عقود مقايضة معدالت ربح إسالمية 
  ٢٣٣٫٧٥٨  -  ٢٣٣٫٧٥٨  -  -  المية اتفاقية أسعار عمالت إس

  ------------ -  ----------- ---  ----- ---------   -----------  ------- --------  
  ٣٧٫٦٥٨٫٤١٢  -  ٢٠٫٢١٦٫٥٤٢  ١٣٫٤٩٤٫٦٦٧  ٣٫٩٤٧٫٢٠٣  
  =======  ========  ========  ======  ========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ي ش.م.ع.بنك دبي اإلسالم
 

 ٩٣

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٤٨

  
  (تابع)  التمويل وإدارة السيولة مخاطر    ٣-٤٨

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة   ٥-٣-٤٨

  
  .للمجموعة الطارئة وااللتزامات لالرتباطاتالتعاقدي  االستحقاق انتھاء تاريخ أدناه الجدول يوضح

  
  أقل من  

  شھرأ ٣
  أشھر  ٣من 

 إلى سنة
  إلى ١من 
  سنوات ٥

  أكثر من
 اإلجمالي  سنوات ٥

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
٢٠١٥            

             :التزامات طارئة
  ٩٫٠٩٦٫٤٨٤  ٣١٢٫٤٠١  ١٧٥٫٤١٦  ٢٫٠٥٢٫٥٣٤  ٦٫٥٥٦٫١٣٣  خطابات ضمان 

  ٢٫٨٦٦٫٩١٣  -  ٣٣٫١٦٦  ١٫٠٩٦٫٨٣٧  ١٫٧٣٦٫٩١٠  اعتمادات مستندية 
  -------- ------  -- -----------   ------------  ---------- --  ------------ ---  
  ١١٫٩٦٣٫٣٩٧  ٣١٢٫٤٠١  ٢٠٨٫٥٨٢  ٣٫١٤٩٫٣٧١  ٨٫٢٩٣٫٠٤٣  
            

  ١٫١٣٣٫٥١٢  -  ١٫٠٤٠٫٨٤٨  ٩٢٫٦٦٤  -  التزامات مصروفات رأسمالية
  --------- -----  ------ -------  - ------------  ---------- --  -- ------------  

  ١٣٫٠٩٦٫٩٠٩  ٣١٢٫٤٠١  ١٫٢٤٩٫٤٣٠  ٣٫٢٤٢٫٠٣٥  ٨٫٢٩٣٫٠٤٣  اإلجمالي 
  ========  =======  =======  =======  ========  
            

٢٠١٤            
            : التزامات طارئة
  ٨٫٠٧١٫١٤٨  ١٫٩٢٩٫٥٣٢  ٢٫٧٤٠٫٣٩٥  ٣٫٢٧٣٫٤٨٤  ١٢٧٫٧٣٧  خطابات ضمان 

  ٢٫٥٨١٫٢١٥  ٣٫٦٩٥  ٨٠٤٫٢٠٨  ٨٥٩٫٥٧٥  ٩١٣٫٧٣٧  اعتمادات مستندية 
   -------------   -------------  ---- ---------   -------------   --------------  
  ١٠٫٦٥٢٫٣٦٣  ١٫٩٣٣٫٢٢٧  ٣٫٥٤٤٫٦٠٣  ٤٫١٣٣٫٠٥٩  ١٫٠٤١٫٤٧٤  
            

  ٦٠٥٫٨١٥  -  ٦٠٣٫٠٨٢  -  ٢٫٧٣٣  التزامات مصروفات رأسمالية
   -------------   -------------  ------------ -   -------------   --------------  

  ١١٫٢٥٨٫١٧٨  ١٫٩٣٣٫٢٢٧  ٤٫١٤٧٫٦٨٥  ٤٫١٣٣٫٠٥٩  ١٫٠٤٤٫٢٠٧  اإلجمالي 
  =======  =======  =======  =======  ========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ي ش.م.ع.بنك دبي اإلسالم
 

 ٩٤

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٤٨

  
  السوق  مخاطر    ٤-٤٨

  
وما يصاحب ذلك  األسھم وأسعار األجنبية العمالت صرف أسعارمعدالت األرباح و السوق مثل أسعار في من التغيرات السوق مخاطر تنشأ

 تنتج من أن يمكن التي ةالمفتوح المراكزفيما يتعلق ب المحتملة الخسائر قيمة من لحدھو ا السوق مخاطر إدارة إن الھدف من. من تقلبات
لمخاطر نتيجة  المجموعةتعرض ت األسھم. أسعار أو األجنبية العمالت صرف أسعار وأ األرباح معدالت في المتوقعة غير التغيرات
 سلع.و وأسھم جنبيةأ عمالتو مالية أوراق تشمل مالية متنوعة أدوات ااستخدامھ

  
ً  المجموعةبدي ت ً  اھتماما  تقييم من أجل ،السوق في الممارسات السائدة حسب ،مناسبة نماذج المجموعة ستخدمتالسوق.  لمخاطر ملحوظا

 السوق. مخاطر لتنظيم السوق عن دورية معلومات على والحصول أوضاعه
  

  التالية: العناصر على التجارية السوق مخاطرإدارة  إطار يشتمل
 
 اإلدارة العليا؛ و قبل من الموضوعة التركز ومعايير جمالية للمخاطرالقيمة اإل عدم تجاوز المخاطر المقبولة عن من للتأكد حدود وضع 
  في الوقت المناسب التجارية لمراكزالمتعلقة با الخسائر من الحد ومتابعة المراكز وتسوية بناًء على أسعار السوق مستقل تقييمإجراء. 
  
اليومية.  العمليات في السوق مخاطرفيما يتعلق بإدارة المجموعة  سياسة تطبيق من للتأكد التجارية والحدود واإلجراءات السياسات وضع تم
إدارة المخاطر قسم  مدير السوق. يقوم مخاطردارة إل العامة المجموعة سياسة مع توافقھا من للتأكد دوري بشكل اإلجراءات مراجعة ھذه تتم
والنظم  جراءاتاإل إلى باإلضافة .إجراءات إدارة مخاطر السوقتوفر الموارد البشرية المناسبة والمؤھلة لتنفيذ  بالتأكد من المجموعة لدى

  .المركزي اإلمارات العربية المتحدةمصرف  قبل منوالقوانين الصادرة  بالتوجيھات االلتزامالمجموعة  يتوجب على ،الداخلية المتبعة
  

   ھامش الربح  مخاطر  ١-٤-٤٨
  
ً  ،المجموعةألن  العمالء ودائع تسعير عادةبإ تتعلق مخاطر ألية جوھرية بصورة المجموعة تعرضت ال قدم ت ال ،للشريعة اإلسالمية طبقا

 إلى مبدأ يستند االستثمار حسابات للمودعين وأصحاب المستحق العائد إن .االستثمار حسابات ألصحاب أو عائد تعاقديه للمودعين معدالت
محفظة موجودات  حققھات التي الخسائر أو األرباح في لى المشاركةع االستثمار حسابات وأصحاب المودعون بموجبه يوافق الذي المضاربة

 معينة. فتـرة خالل المجموعة المضاربة لدى
  

 الربح معدل مخاطر  ٢-٤-٤٨
  

تعرض المالية. ت لألدوات العادلة القيم أو المستقبلية الربحية على الربح معدل في التغيرات تأثير احتمال من الربح معدل مخاطر تنتج
خارج الميزانية العمومية  المالية واألدوات والمطلوبات الموجودات مبالغ في فجوات لوجود أو للتباين نتيجة الربح معدل لمخاطر عةالمجمو
 المخاطر. إدارة استراتيجياتخالل  من المخاطر ھذه بإدارة المجموعة قوممعينة. ت فتـرة في تسعيرھا إعادة أو استحقاقھا موعد يحين والتي

  
 عنه ينتج الحالية القيمة احتساب في يستخدم عندما الذي المعدل ذات الطبيعة النقدية في المالية الفعلي) لألداة (العائد الفعلي الربح عدلم يتمثل

 الحالي دلوالمع المطفأة بالتكلفة المسجل الثابت السعر ذات المالية لألداة التاريخي المعدل ھو المعدل إن ھذاالمالية.  لألداة القيمة الدفترية
  العادلة. بالقيمة المسجلة األداة أو المتغير السعر ذات لألداة المالية

  
ثابتة، كما ھي مدرجة ضمن  األخرى المتغيرات كافة بقاء مع، الربحت معدال في المعقولة التغيرات تجاه الحساسية التالي الجدول يوضح
 .للمجموعةاألرباح أو الخسائر الموحد  بيان

  
  
  
  
  
  
  
  



  ي ش.م.ع.بنك دبي اإلسالم
 

 ٩٥

  المالية الموحدة  البياناتت حول إيضاحا
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٤٨

  
  السوق (تابع)   مخاطر    ٤-٤٨

  
  (تابع)  الربح معدل مخاطر  ٢-٤-٤٨

  
 استناداً  واحدة، لسنة اإليرادات صافي على الربح التمعد في المفترضة التغيرات تأثير في الموحد األرباح أو الخسائر بيان حساسية تتمثل
  .٢٠١٤و ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في بھا المحتفظ التجارية غير المالية والمطلوبات للموجودات المتغير معدل الربح إلى

 
  
  

  العملة

  
  الزيادة في 
  نقاط األساس

حساسية األرباح من 
الموجودات التمويلية 
  واالستثمارية اإلسالمية

اح من حساسية األرب
الموجودات التمويلية 
  واالستثمارية اإلسالمية

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ٩٨٫٥٢٣  ١٦٦٫٢٤٥  ٥٠  درھم إماراتي
  ٣٧٫٣٦٨  ٩٧٫٢٠٦  ٥٠  دوالر أمريكي

        
 
  صرف العمالت األجنبية  مخاطر  ٣-٤-٤٨

  
 العمالت صرف أسعار في حركاتة لمخاطر المعرض يفھ لذلك ة،الخارجي التابعة اشركاتھ في مسجلة جوھرية إيرادات المجموعة لدى

  المتحدة. اإلمـارات العربية درھم وھي المجموعة لدى العرض عملة إلى اإليرادات لتحويل المستخدمة األجنبية
  

 أدناه لالجدو يتضمن. ٢٠١٤و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ في األجنبية كما العمالت صرف لمخاطر المجموعة تعرض التالي الجدول يلخص
 العملة. حسب مصنفةالدفترية و بقيمھا للمجموعة المالية األدوات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٩٦

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٤٨

  
  السوق (تابع)   مخاطر    ٤-٤٨

  
   (تابع)  صرف العمالت األجنبية مخاطر  ٣-٤-٤٨

  
 

٢٠١٥  
  درھم ال
  ماراتياإل

  الدوالر 
  األمريكي

دول مجلس التعاون 
  الخليجي األخرى

  الجنيه 
  االسترليني

  
  اليورو

  عمالت 
  أخرى

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                الموجودات المالية:

  ١٣٫٤١٤٫٨٧٤  ٤٣٦٫٨٩١  -   -   -   ٨٢٦٫٧٣٤  ١٢٫١٥١٫٢٤٩  قد وأرصدة لدى البنوك المركزيةن
  ٥٫٠٨٤٫٧٤٠  ٧١٧٫٦٤٨  ٤٨٫٤٥١  ٦٫٣٧٦  ١٠٩٫٦٧٤  ٣٫٥٤٩٫٤٨٨  ٦٥٣٫١٠٣  ماليةالمؤسسات البنوك والمن  المستحق

  ٩٧،٢١٩،٥٩٩  ٣٫٥٥٢٫١٠٩  -   -   ١٫٤٢٥٫١٣٤  ٢١٫٠٧٨٫٤٣٧  ٧١،١٦٣،٩١٩  صافيإسالمية،  موجودات مالية تمويلية واستثمارية
  ٢٠٫٠٦٥٫٦٥١  ٦٥٢٫٣٦٨  -   -   -   ١٨٫٩٩٠٫٣٨٣  ٤٢٢٫٩٠٠  كلفة المطفـأةاستثمار في صكوك إسالمية ُمقاسة بالت

  ١٫٨٣٠٫٩٨٦  ٢٤٫٥٨٩  -   -   ١٣٨٫٢٠١  ١٫٠١٩٫٢٠٢  ٦٤٨٫٩٩٤  استثمارات أخرى بالقيمة العادلة
  ٥٫٢٦٣،٩٢٧  ٢٢٣٫١٢١  ١٠٫٥٠٧  -   ١٠٫٢٦٧  ٤٧٫٢٣٢  ٤٫٩٧٢،٨٠٠  ذمم مدينة وموجودات اخرى

 ---------------  - -------------- -------------- ---------  ----------   ------------- - ---- ------------   
  ١٤٢،٨٧٩،٧٧٧  ٥٫٦٠٦٫٧٢٦  ٥٨٫٩٥٨  ٦٫٣٧٦  ١٫٦٨٣٫٢٧٦  ٤٥٫٥١١٫٤٧٦  ٩٠٫٠١٢،٩٦٥  اإلجمالي 

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

                المطلوبات المالية:
  ١٠٩٫٩٨١٫٤٣٢  ٤٫٨٣٤٫٧١٧  ٢٠٢٫٩٨٧  ٣٦٫٦٦٢  ١٠٦٫٤٤٨  ١٥٫٥٥٢٫٢٩٩  ٨٩٫٢٤٨٫٣١٩  ودائع العمالء
  ٤٫٧١٢٫٦٢٨  ١٦٢٫٣٩٣  ٢٠٠٫٧٠٢  ٣٧  -   ٢٫٩٨٥٫٢٦٦  ١٫٣٦٤٫٢٣٠  بنوك ومؤسسات ماليةالمستحق إلى 

  ٥٫٦٠١٫٩٢٥  -   -   -   -   ٤٫٥٩١٫٢٥٠  ١٫٠١٠٫٦٧٥  مصدرة صكوك 
  ٦٫٨٠٧،٩٩١  ١٤١٫٣١٠  ٢٣٫٨٥٨  ٥٤٦  ١٢٨٫٥٩٢  ٥٣٥٫٦٢٩  ٥٫٩٧٨،٠٥٦  نة ومطلوبات أخرىمم دائذ
   -- -------------    -- -------------    -----------   - ---------    -----------   - ------------   - --- ------------   

  ١٢٧٫١٠٣،٩٧٦  ٥٫١٣٨٫٤٢٠  ٤٢٧٫٥٤٧  ٣٧٫٢٤٥  ٢٣٥٫٠٤٠  ٢٣٫٦٦٤٫٤٤٤  ٩٧٫٦٠١،٢٨٠  اإلجمالي 
  ========  ========  ======  =====  ======  =======  =========  
                

  ١٥٫٧٧٥،٨٠٢  ٤٦٨٫٣٠٧  )٣٦٨٫٥٨٩(  )٣٠٫٨٦٩(  ١٫٤٤٨٫٢٣٦  ٢١٫٨٤٧٫٠٣٢  )٧٫٥٨٨،٣١٥(  صافي داخل الميزانية العموميةالمبلغ ال
  )٢٫٧٧٠(  ٤٧٫٥٧٢  ٣٤١٫٠٧٧  ٧٨٫٠٣٩  )١٫٥٨٠٫٠٤٨(  ٤٩٫٤٨٣  ١٫٠٦١٫١٠٧  لشراء / بيع العمالت تعھدات أحادية

 ----------------   --------------- --------------- -----------  ---------- --   ------------  -- -------------   
  ١٥٫٧٧٣،٠٣٢  ٥١٥٫٨٧٩  )٢٧٫٥١٢(  ٤٧٫١٧٠  )١٣١٫٨١٢(  ٢١٫٨٩٦٫٥١٥  )٦٫٥٢٧،٢٠٨(  األجل طويل/(قصير) –المركز المالي للعملة 

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٩٧

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٤٨

  
  السوق (تابع)   مخاطر    ٤-٤٨

  
  صرف العمالت األجنبية (تابع)   مخاطر  ٣-٤-٤٨

  
 

٢٠١٤  
  ھم الدر

  اإلماراتي
  الدوالر 
  األمريكي

دول مجلس التعاون 
  الخليجي األخرى

  الجنيه 
  االسترليني

  
  اليورو

  عمالت 
  أخرى

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                الموجودات المالية:

  ١٦٫٣١٧٫٤٠٥  ٢٤٥٫٠٢٧  -   -   -   ٣٣٢٫٥٨٧  ١٥٫٧٣٩٫٧٩١  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
  ٤٫٣١٦٫٤٥٢  ٤٣٤٫٨٧٧  ٢٥٫٤٧٣  ٩٫٤١٩  ٩٤٧٫٢٠٨  ١٫١٩١٫٦٠٠  ١٫٧٠٧٫٨٧٥  ماليةالمؤسسات البنوك والمن  المستحق

  ٧٣٫٩٧٦٫٦٠٢  ١٫٩٧٩٫١٩٧  -   -   ٥٨٣٫٦١٨  ١٢٫٣٩٦٫٢٧٣  ٥٩٫٠١٧٫٥١٤  صافيإسالمية،  موجودات مالية تمويلية واستثمارية
  ١٦٫١١٨٫٧٨٢  ٦٨٢٫٨٤٧  -   -   -   ١٤٫٩٨٩٫٩٠٥  ٤٤٦٫٠٣٠  كلفة المطفـأةُمقاسة بالت استثمار في صكوك إسالمية

  ٢٫٠٣٦٫٦٩٧  ٣١٫٣٦٨  ١١٢٫٩٣٥  ٤٫٥٤٠  ١٦٤٫٩٧١  ١٫٠٣٩٫٥٠٠  ٦٨٣٫٣٨٣  استثمارات أخرى بالقيمة العادلة
  ٤٫٨٨٤٫٢٩٣  ٧٢٫٥٠٩  ١١٫٦٩٦  -   ١٠٫٥٦١  ١٫٣٢٨٫٨٠٦  ٣٫٤٦٠٫٧٢١  ذمم مدينة وموجودات اخرى

 ---------------  --------------- ------------- ---------  -----------   ------------- - - --------------   
  ١١٧٫٦٥٠٫٢٣١  ٣٫٤٤٥٫٨٢٥  ١٥٠٫١٠٤  ١٣٫٩٥٩  ١٫٧٠٦٫٣٥٨  ٣١٫٢٧٨٫٦٧١  ٨١٫٠٥٥٫٣١٤  اإلجمالي 

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

                المطلوبات المالية:
  ٩٢٫٣٤٥٫٤٦٨  ٢٫٧٧٥٫٩٠٨  ٢١٠٫٧٤٢  ٥٤٫٠٦٥  ١٫٣٣١٫٦٥٩  ٣٫٩٠٥٫٣١٧  ٨٤٫٠٦٧٫٧٧٧  ودائع العمالء
  ٣٫٩٣٩٫٦٥٣  ١٣٢٫٧٦٥  ٢٥٦٫٩٨٦  ٣٣  -   ٢٫١٩٠٫١٤٥  ١٫٣٥٩٫٧٢٤  بنوك ومؤسسات ماليةالمستحق إلى 

  ٢٫٨٤٧٫١٧٥  -   -   -   -   ٢٫٨٤٧٫١٧٥  -   مصدرة صكوك 
  ٦٫٤٧١٫١٧٩  ٩٩٫٣٧٢  ١٢٠٫٥٧٣  ١٫٨١٠  ٦٣١٫٤٩٩  ٦٣٠٫٨٠٣  ٤٫٩٨٧٫١٢٢  نة ومطلوبات أخرىذمم دائ

   ---------------    -------------    -------------    ---------    --- --------    ----- - -------    ----------------   
  ١٠٥٫٦٠٣٫٤٧٥  ٣٫٠٠٨٫٠٤٥  ٥٨٨٫٣٠١  ٥٥٫٩٠٨  ١٫٩٦٣٫١٥٨  ٩٫٥٧٣٫٤٤٠  ٩٠٫٤١٤٫٦٢٣  اإلجمالي 

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

  ١٢٫٠٥١٫٨١٨  ٤٣٧٫٧٨١  )٤٣٨٫١٩٧(  )٤١٫٩٤٩(  )٢٥٦٫٨٠١(  ٢١٫٧٠٥٫٢٣١  )٩٫٣٥٤٫٢٤٧(  صافي داخل الميزانية العموميةالمبلغ ال
  )١٫٥٥١(  )١٣٩٫١٧١(  ٣٦٨٫٦٤٦  ٣٩٫٠٠٨  ٩٧٫٣٠٤ )١٢٫٦٤٩٫٩٥١(  ١٢٫٢٨٢٫٦١٣  لشراء / بيع العمالت تعھدات أحادية

 -------------- ---------------- ------------- ---------- ---- -------    ------------  ---------------   
  ١٢٫٠٥٠٫٢٦٧  ٢٩٨٫٦١٠  )٦٩٫٥٥١(  )٢٫٩٤١(  )١٥٩٫٤٩٧(  ٩٫٠٥٥٫٢٨٠  ٢٫٩٢٨٫٣٦٦  طويل/(قصير) األجل –المركز المالي للعملة 

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



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٩٨

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٤٨

  
  السوق (تابع)   مخاطر    ٤-٤٨

  
  صرف العمالت األجنبية (تابع)   مخاطر  ٣-٤-٤٨

  
  الملكية وحقوق اإليرادات صافي على المتنوعة العمالت أسعار تقلبات تأثير – الحساسية تحليل

 
 غير النقدية اومطلوباتھ اموجوداتھ من ٢٠١٤و ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في العمالت لمخاطر المجموعة مدى تعرض التالي الجدول يوضح

 مع ،اإلماراتي الدرھم مقابل األجنبيةت العمال سعر المعقولة في المحتملة للحركة التحليلھذا  إجراء المتوقعة. تم النقدية االتجارية وتدفقاتھ
 غير المالية للموجودات والمطلوبات العادلة القيم في التغيرات الموحد (بسبب األرباح أو الخسائر بيان في األخرى كافة المتغيرات ثبات

لمتاحة للبيع بالعملة ا حقوق الملكيةألدوات  العادلة القيمة في التغير (بسبب الملكية وحقوق التجارية التي تأثرت بتقلبات أسعار العمالت)
 وبيان حقوق الملكية الموحد، الموحد األرباح أو الخسائر بيان في انخفاض صافي حدوث احتمال الجدول في السالبة القيمة توضحاألجنبية). 

المجموعة للحد  ھاتتخذ قد التي اإلجراءات يضع في االعتبار ال الحساسية تحليل إن زيادة. صافي احتمال حدوث الموجبة القيمة توضح بينما
  ھذه التغيرات. مثل تأثير من
  

  العملة
  الزيادة في 

  سعر العملة 
  التأثير على

  أو الخسائراألرباح 
  التأثير على

 أو الخسائر األرباح 
  )٪(  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ١٨١٫١٠٦  ٤٣٧٫٩٣٠  ٢+  الدوالر األمريكي
  )٥٩(  ٩٤٣  ٢+  الجنيه االسترليني

  )١٫٣٩١( )٥٥٠( ٢+  رواليو
        

  

  
  العملة

  في  النقص
  سعر العملة 

  التأثير على
  أو الخسائراألرباح 

  التأثير على
  أو الخسائراألرباح 

  )٪(  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  )١٨١٫١٠٦(  )٤٣٧٫٩٣٠(  ٢-  الدوالر األمريكي
  ٥٩  )٩٤٣(  ٢-  الجنيه االسترليني

  ١٫٣٩١  ٥٥٠  ٢-  اليورو
        

  االستثمار األجنبي    ٤-٤-٤٨
  

األجنبية  العمالت صرف أسعار في تغيرات إلى ةمعرض يفھ ولذلك الخارجية التابعة اشركاتھ في مسجلة جوھرية إيرادات المجموعة لدى
  المتحدة. العربية اإلمارات درھم وھي ،المجموعة لدى عملة العرض إلى اإليرادات لتحويل المستخدمة

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ في المنتھية للسنة النتيجة كانت لوفيما  الملكية وحقوق الضريبة قبل المسجلة األرباح في التغير إلى أدناه الجدول يوضح

ً ألسعار  تحويلھا قد تم ٢٠١٤و  المشار المفترضة التغيرات، بناًء على األخرى المتغيرات كافة ثبات مع ،معدلة الدرھم مقابل صرفوفقا
  . ھذه التغيرات مثل تأثير المجموعة للحد من تتخذھا قد التي اإلجراءات يضع في االعتبار ال الحساسية تحليلإن  أدناه. إليھا

  
  

  العملة 
  

  الزيادة في 
  سعر العملة 

  
  التأثير على

  أو الخسائراألرباح 

  التأثير على
  اإليرادات الشاملة

  األخرى 

  
  التأثير على

  األرباح أو الخسائر

  التأثير على
  دات الشاملةاإليرا

  األخرى 
  )٪(  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم     
            

  ٢٠٫٦٣٦  ١٫١٣٣  ٢٠٫٨١٦  ٨٣٤  ٥+  الروبية الباكستانية
  ٨٫٩٧٥  ١٫٠٧٥  ٧٫٨٥١  ٧٠٣  ٥+  الجنيه المصري



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ٩٩

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  إدارة المخاطر المالية  ٤٨

  
  السوق (تابع)   مخاطر    ٤-٤٨

  
  االستثمار األجنبي (تابع)     ٤-٤-٤٨

  
  

  العملة 
  

  في  الزيادة
  سعر العملة 

  
  التأثير على

  أو الخسائراألرباح 

  التأثير على
  اإليرادات الشاملة

  األخرى 

  
  التأثير على

  األرباح أو الخسائر

  على التأثير
  اإليرادات الشاملة

  األخرى 
  )٪(  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم     
            

  )١٨٫٦٧١(  )١٫٠٢٥(  )١٨٫٨٣٤(  )٧٥٥(  ٥-  الروبية الباكستانية
  )٨٫١٢٢(  )٢٥٤(  )٧٫٠٩٨(  )٦٣٦(  ٥-  الجنيه المصري

  
  مخاطر أسعار األسھم      ٥-٤-٤٨

  
األسھم  أسعار وقيمة األسھم مؤشرات مستويات في التغيرات نتيجة لألسھم العادلة القيم انخفاض مخاطرفي  األسھم عارأس مخاطر تتمثل

  االستثمارية. المجموعة محفظة من التجارية غير األسھم أسعار مخاطر فردية. تنتجبصورة 
  

 اإليراداتبھا بالقيمة العادلة من خالل  المحتفظ الملكيـة حقوق دواتأل العادلة القيمة في التغير حقوق الملكية (نتيجة على التأثير فيما يلي
 كافة ثبات مع األسھم، مؤشرات في معقولة بصورة المتوقعة بسبب التغيرات )٢٠١٤و ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ كما في األخرى ةالشامل

  :األخرى المتغيرات
  
  

  مؤشرات السوق 
  التغير في 

  مؤشرات السوق 
  ت اإليرادا التأثير على

  األخرى الشاملة
  اإليرادات  التأثير على

  األخرى الشاملة
  )٪(  ٢٠١٤  ٢٠١٤  
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ١٩٫٧٢٤  ١٢٫١٤٠  ٪٥+  سوق دبي المالي
  ٣٫٩١٦  ٢٫٣٧٠  ٪٥+  ظبي لألوراق الماليةأبوسوق 

  ٣٫١٧٨  ٢٫٤٤٤  ٪٥+  بورصة البحرين
  ٤٫٧٣٥  ٤٫٨٤٧  ٪٥+  أخرى

  
 التشغيلية المخاطر    ٥-٨

  
 خطأ أو البشري الخطأ بسبب أو األنظمة تعطل من ناتجة أخرى أضرار أو مالية ألضرار المحتمل التعرض فيالتشغيلية  المخاطرتتمثل 

  الداخلية. في العمليات
  
المختلفة  األقسام فيومسؤوليات األفراد/ الوحدات  مھامطار بوضوح ھذا اإل. يحدد يةمخاطر التشغيلللإطار مفصل  بوضع المجموعة تقام
مخاطر تحديد ال يةمخاطر التشغيلالإطار إدارة  يضمن. يةمخاطر التشغيلالإدارة ب تقوم بتنفيذ المھام المختلفة المتعلقةوالتي  المجموعة لدى

عداد قاعدة العمليات وإ تنظيمتخطيط و علىطار ھذا اإلالعناصر الرئيسية ل تشتمل. سليمعنھا بشكل  واإلبالغ ية ومراقبتھا وإدارتھاالتشغيل
  ر. إدارة المخاط حول تقاريرالوتحليل المخاطر وإعداد  ةالرئيسي ات المخاطرمؤشروتحديد لخسائر بيانات ل

  
ً  المجموعةقوم ت . المجموعة تعرض لھاية التي تمخاطر التشغيلال) لتتبع أحداث ORMISنظام تتبع المخاطر التشغيلية ( باستخدامحاليا

ً  تمي. ثالث سنواتلمدة  التشغيليخـزن النظام بيانات خسائر   ةالرئيسي ات المخاطرمؤشربھدف أتمتة عملية تحديد النظام  ھذا تعزيز حاليا
  والتقييم الذاتي لسيناريوھات مخاطر االحتيال.  والتقييم الذاتي لمراقبة المخاطر

  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٠٠

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
                (تابع)  ارة المخاطر الماليةإد  ٤٨

  
 (تابع)  التشغيلية المخاطر    ٥-٨

  
مستقلة  أقسام قبل من ذات الصلة المخاطر يتم تحديد وتقييم كافة حيث وإجراءات الموافقة المطلوبة المخاطر لمراجعة جديد منتج كل يخضع

ً لعمليات الحالية ت على المنتجاتتخضع التعديال .وتتعرض للمخاطر المنتج عرضالتي تعن الوحدة   األعمال وحدات إن مشابھة. أيضا
 مخاطرلالمجموعة ل إدارة إطار ضمن الوحدات تعمل .ذات الصلة الوظيفية مجاالتھا في العمليات مخاطر عن إدارة مسؤولة والدعم
 نظام تطبيق خالل من يةالتشغيل مخاطرال إلدارة اليومية العمليات تمت بھا. الخاصة األعمال وحدات في المخاطر إدارة وتضمن يةالتشغيل
الرئيسية  جراءاتتطبيق اإل باإلضافة والوثائق ذات الصلة المعامالت وضع لمراقبة محكمة وإجراءات بأنظمةمدعم  الداخلية للرقابة شامل

  المتعلقة بحاالت الطوارئ.  تخطيطأعمال الو حتياطيةالمتعلقة بالنسخ اال
  

  المال رأس إدارة  ٤٩
  

  أھـداف إدارة رأس المال  ١-٤٩
  

  :ة" في بيان المركز المالي الموحدفي "حقوق الملكي مبينمما ھو  أشملإدارة رأس المال، وھو مفھوم  المجموعة منأھداف  فيما يلي
  
 ؛المركزي مصرف اإلمارات العربية المتحدة المحددة من قبلبمتطلبات رأس المال  االلتزام 
  وزيادة العائدات للمساھمين؛ و وفقاً لمبدأ االستمرارية االستمرارعلى  وعةالمجم قدرةالمحافظة على  
 المجموعةر أعمال يتطو لدعممال الرأس لقوية بقاعدة  االحتفاظ. 
  

 رأس المـال النظامي  ٢-٤٩
  
 .للمجموعة رأس المال اتالذي يحدد ويراقب متطلب المركزي مصرف اإلمارات العربية المتحدة ھي للمجموعة ةالرئيسي الجھة التنظيمية إن

  المحلية المعنية.  الجھات التنظيمية قبل من ألقسام البنك لإلشراف المباشر البنكية والعمليات تخضع المجموعة
  
 :شقين في للمجموعة النظامي المال رأس تحليل تمي
  

 الممنوحةراضي األلقانونية واحتياطي واالحتيـاطيات ا الشق األولالمال والصكوك من  رأس شملالذي يمن رأس المال،  الشق األول 
 المتعلقة األخـرى التنظيمية والتعديـالت غير المسيطرة والحصص العمالت تحويل واحتياطي المحتجزةواالحتياطيات العامة واألرباح 

  المال. رأس كفاية ألغراض مختلف بشكل تعامل التي حقوق الملكية في المدرجة بالـبنود
 القيمة انخفاض ومخصص األجل) ةوكالة متوسطوديعة (أي  المؤھلة الثانوية المطلوبات شملالذي يال، من رأس الم الشق الثاني 

بالقيـمة العادلة من  حقوق الملكية المقاسة أدوات من المحققة غير الخسائر/باألرباح المتعلق لالستثمار العادلة القيمة احتياطيو الجماعي
 .ىاألخر ةالشامل اإليراداتخالل 

  
  قاعدة رأس المال: عناصرحدود متنوعة على  تطبيقيتم 

  
  ؛من رأس المال الشق األولمن  ٪٦٧عن من رأس المال  الشق الثاني يزيدأن  يجوزال 
  المخاطر؛ وبمن الموجودات المرجـحة  ٪٧ بحد أدنى من رأس المال الشق األوليجب أن يكون 
 من رأس المال الشق األول من ٪٥٠المؤھلة عن الثانوية لمطلوبات ازيد ال يجوز أن ت. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٠١

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  المال رأس إدارة  ٤٩

  
 (تابع)  رأس المـال النظامي  ٢-٤٩

  
التي تنطوي عليھا. تتضمن يلية التشغالمخاطر و مخاطر السوقو مخاطر االئتمان بناء علىالمخاطر بمرجحة  المجموعةموجودات  تكون

 المراكز فيالخسائر  بأنھا مخاطرمخاطر السوق  يتم تعريفالمخاطر المدرجة في الميزانية العمومية وغير المدرجة بھا.  مخاطر االئتمان
الربح ومخاطر أسعار معدل أسعار السوق وتتضمن مخاطر  فيالمدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية والناشئة عن الحركة  المالية
مخاطر الخسارة الناتجة ويتم تعريف المخاطر التشغيلية بأنھا في حقوق الملكية ومخاطر السلع.  العمالت األجنبية ومخاطر التعرض صرف

  األنظمة أو عن األحداث الخارجية. تعطل البشرية أو  األخطاءعن العمليات الداخلية غير الكافية أو غير الناجحة أو عن 
  
ً التشغيليةمخاطر الالسوق ومخاطر لمخاطر االئتمان و منھج موحد المجموعةع تبت مصرف اإلمارات العربية المتحدة لمتطلبات ، وفقا

 ).Basel 2( ٢) من نظام بازل Pillar 1لدعامة األولى (واالمركزي 
  
إلى  استناداً  أساليب محددة استخداميتم و البنك بصورة منتظمة من قبل إدارة رأس المال النظامياستخدام المال و تم مراقبة كفاية رأست

ية شھربصورة  الجھات التنظيمية. ويتم تقديم المعلومات المطلوبة إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيولجنة بازل  توجيھات
  . ةربع سنوي و/أو

  
  ة.المفروضة من جھات خـارجي المال بكافة متطلبات رأس بـنك بشكل تام، التـزم ال٢٠١٤و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنتين المنتھيتين في 

  
على  الحفاظمن جميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  لبطُ ، ٢٠١٤و ٢٠١٥ديسـمبر  ٣١خالل السنتين المنتھيتين في 

  .٪١٢ بواقعكفاية رأس المال  معدل
  

  مرة من قبل اإلدارة.للمراجعة المست السابقة. إال أنھا تخضعت من السـنة على األھداف والسياسات والعمليا تغيراتلم تطرأ أية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٠٢

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  المال رأس إدارة  ٤٩

  
  معدل كفاية رأس المال    ٣-٤٩

  
  احتسـاب المعدالت التـالية: عندإلمـارات العربية المتـحدة المركزي مصرف او ٢بازل تم اتبـاع متطلبات ي

  
   ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   

       الشق األول من رأس المال
  ٣٫٩٥٣٫٧٥١  ٣٫٩٥٣٫٧٥١   رأس المال

  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠   الشق األول صكوك من 
  ٥٫٥٠٨٫٧٩٥  ٥٫٦٣١٫٧١١   احتيـاطيات أخرى

  ١٫٨٧١٫٣٦٣  ٢٫٧٩٨،٢٦٠    المحتجزةرباح األ
  ٣١٤٫٠٨١  ١٨٤٫١٦٨   غير المسيطرة الحصص

  )١٤٫٦٧٨(  )١٤٫١٧٢(   أسـھم خزيـنة
  )٢٨٠٫٣٨٣(  )٣٥٤٫٨٢٩(    المتراكمة  مؤجلةال العمالت خسائر صرف

  )٣١٢٫٨٩٠(  )٣٧١٫٣٦٢(   اقتطاع من رأس المال 
    ---------------   --------------  

  ١٤٫٧١٣٫٠٣٩  ١٩٫١٧٣،٥٢٧   المالإجمالي الشق األول من رأس 
    ---------------   --------------  

       من رأس المال الثانيالشق 
  )٥٦٧٫٨٠٦(  )٦٥٧٫٣٦٧(   احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

  ١٫٠٩٠٫١٥٩  ١٫٣٠٦٫٠٢٢   نخفاض القيمة المخصص الجماعي ال
  )٣١٢٫٨٩٠(  )٣٧١٫٣٦٢(   اقتطاع من رأس المال 

   -------- ------   ------------  
  ٢٠٩٫٤٦٣  ٢٧٧٫٢٩٣   من رأس المال الثانيإجمالي الشق 

   -- -------------  -------- ------  
  ١٤٫٩٢٢٫٥٠٢  ١٩٫٤٥٠،٨٢٠   إجمالي قاعدة رأس المال 

   ========  ========  
       الموجودات المرجحة بالمخاطر

  ٩١٫٧٨٢٫٠٨٠  ١١٢٫٩٣١،١٥٥   مخاطر االئتمان
  ١٫١١١٫٥٩٩  ١٫٦٥٥٫٩١٧   مخاطر السوق

  ٧٫٤٤٤٫٧٥٤  ٨٫٩٧٥٫٣٧٥   ليةالتشغيمخاطر ال
    ----------------  ------- ---------  

  ١٠٠٫٣٣٨٫٤٣٣  ١٢٣٫٥٦٢،٤٤٧   إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر
   =========  =========  

       معدالت رأس المال
 لمرجحةلموجودات اارأس المال النظامي كنسبة من إجمالي  إجمالي

  ("معدل كفـاية رأس المال") بالمخاطر
   

١٥. ٧٪  
  
١٤. ٩٪  

 بالمخاطر لموجودات المرجحةامن رأس المال إلى إجمالي  الشق األول
  لشركات الزميلةاقتطاع ابعد 

   
١٥. ٥٪  

  
١٤. ٧٪  

  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 ١٠٣

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  المقارنة أرقام   ٥٠

  
لكي تتوافق مع العرض  الموحدة واإليضاحات حول البيانات المالية الموحد بعض مبالغ المقارنة في بيان األرباح أو الخسائرتم تعديل     

  الحالي. 
  
              المالية الموحدة  البياناتاعتماد     ٥١

  
  . ٢٠١٦ يناير ٢٧وتم التصريح بإصدارھا بتاريخ مجلس اإلدارة المالية الموحدة من قبل  البياناتتم اعتماد ھذه     
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