
 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 
 
 

 

 
 مصرف اإلمارات اإلسالمي

 )شـركـة مسـاهمـة عـامـة(

  
 المركز الرئيسي

 ١٦مبنى رقم ، ٣الطابق 
 ، دبي المدينة الطبية

 +٩٧١( ٤) ٣١٦٠٣٣٠هاتف: 
 +٩٧١( ٤) ٣٥٨٢٦٥٩فاكس: 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة٦٥٦٤ص.ب: 
www.emiratesislamic.ae 

 
 

 دةـــــالموح ةـــــالمرحلي ةــــالمالي البيانات
 )غير مدققة( للمجموعة زةــــــــــالموج

 
 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 ٢٠١٦مـارس  ٣١فـــي 

 
 
 



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 )غير مدققة( للمجموعة المرحليـــــة الموحـــــدة الموجــــــــــزةالبيانات الماليــــة 

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

 

 

 

 
 
 

 صفحة المحتويات
 
 

 الموحدة المرحلية المالية البيانات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير
 للمجموعة  الموجزة

 ١ 

 ٢  للمجموعة زـــــــــــالموج دـــــــالموح يـالمرحل المركز المالي قائمة

 ٣  )غير مدقق( للمجموعة زـــــــــــالموج دـــــــالموح يـــالمرحل لــــــالدخ انـــــبي

 ٤  )غير مدقق( للمجموعة زـــــــــــالموج دـــــــالموح يـــالمرحل الشامل الدخل بيان

 ٥  )غير مدققة( للمجموعة زــالموج الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان

 ٦  )غير مدققة( للمجموعة زـــــــــالموج دـــــــالموح يـــالمرحل النقدية التدفقات بيان

 ٢١ - ٧  للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 
 







 مساهمة عامة(مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة 
 للمجموعة )غير مدقق( الموجـــــــــــز الموحـــــــد المرحلـــي الدخــــــل بيـــــان

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

٣ 

 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 مـارس  ٣١فـــي 

  

٢٠١٦ ٢٠١٥   

  إيضاح ألف درهم ألف درهم

 الدخل   

 دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية  ٥٠١,٤٩٩ ٣٨٧,٥٧٩

 أوراق مالية استثماريةدخل من   ٦,٧٧٢ ٣٢,٤٠٣

 دخل من الشركة القابضة للمجموعة  ٤٥,٢٩٩ ٤٩,٢٦٢

 دخل عموالت ورسوم  ١٢٥,٣٩١ ١٠٦,٩٣٣

 دخل آخر  ٣٣,٣٤٥ ١٦٠,٨٥٤

──────── ────────   

 إجمالي الدخل  ٧١٢،٣٠٦ ٧٣٧،٠٣١

──────── ────────   

    

 المصروفات   

 موظفينمصروفات   (١٩٠,٠٧٠) (١٣٣,٧٩٤)

 مصروفات عمومية وإدارية  (١٠٢,١٤٣) (٧٢,٩٣١)

 استهالك عقارات ومعدات  (٦,٠٨٩) (٦,٥٧٧)

──────── ────────   

 إجمالي المصروفات  (٢٩٨،٣٠٢) (٢١٣،٣٠٢)

──────── ────────   

    

 صافي األرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة والتوزيعات  ٤١٤،٠٠٤ ٥٢٣،٧٢٩

 صافية من التحصيالت مخصصات انخفاض القيمة, ١٣ (٢٦٣,٣٧٨) (٢٥٩,٢٣١)

──────── ────────   

 صافي األرباح التشغيلية  ١٥٠،٦٢٦ ٢٦٤،٤٩٨

 حصة المتعاملين من األرباح وتوزيعات حملة الصكوك  (١٠٥,٤٣٣) (٧٠,٧٨٢)

──────── ────────   

 صافي أرباح الفترة  ٤٥،١٩٣ ١٩٣،٧١٦

════════ ════════   

 ربحية السهم )درهم( ١٤ ٠.٠١١ ٠.٠٤٩

════════ ════════   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة. ١٩إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 .١الصفحة  علىالحسابات مدرج إن تقرير مدققي 
 
 



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة )غير مدقق( الموجـــــــــــز الموحـــــــد المرحلـــي الشامل الدخل بيـــــان

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

 

٤ 

 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 مـارس  ٣١فـــي 

  

٢٠١٦ ٢٠١٥   

   ألف درهم ألف درهم

    

 صافي أرباح الفترة  ٤٥،١٩٣ ١٩٣،٧١٦

    

 البنود التي يمكن اعادة تصنيفها الحقًا ضمن بيان الدخل:   

 بنود الدخل الشامل األخرى   

    

 المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيعالتغيرات    

 صافي التغير في القيمة العادلة -  ٨,٦٥٦ ٢٦,٠٦٣

 صافي المبلغ المحول الى بيان الدخل -  ٤,٢٥٤ (٣,٦٨١)

──────── ────────   

 خرى للفترةإجمالي بنود الدخل الشامل األ  ١٢،٩١٠ ٢٢،٣٨٢

──────── ────────   

 إجمالي الدخل الشامل للفترة  ٥٨،١٠٣ ٢١٦،٠٩٨

════════ ════════   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة. ١٩إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
 

.١الصفحة  علىإن تقرير مدققي الحسابات مدرج 



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
للمجموعة )غير مدقق( الموجــزبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد    

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

  

 
 

 
 

٥ 

 

  جموعةالعائدة إلى مساهمي الم

  رأس المال احتياطي قانوني احتياطي عام احتياطي القيمة العادلة أرباح محتجزة الملكيةإجمالي حقوق 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

       

 ٢٠١٥يناير  ١كما في  ٣,٩٣٠,٤٢٢ ٢٦٥,٣٥٥ ١٧١,١٣٤ ١٠,٥٩١ ١٢٤,٧٧١ ٤,٥٠٢,٢٧٣

 أرباح الفترةصافي  -  -  -  -  ١٩٣,٧١٦ ١٩٣,٧١٦

 بنود الدخل الشامل األخرى للفترة -  -  -  ٢٢,٣٨٢ - ٢٢,٣٨٢

───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 إجمالي الدخل الشامل للفترة -  -  -  ٢٢،٣٨٢ ١٩٣،٧١٦ ٢١٦،٠٩٨

───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 ٢٠١٥مارس  ٣١كما في  ٣،٩٣٠،٤٢٢ ٢٦٥،٣٥٥ ١٧١،١٣٤ ٣٢،٩٧٣ ٣١٨،٤٨٧ ٤،٧١٨،٣٧١

═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

       

       

 ٢٠١٦يناير  ١كما في  ٣,٩٣٠,٤٢٢ ٣٢٩,٤٢٣ ٢٣٥,٢٠٢ (٤,١٢٧) ٦٠٣,٨٣١ ٥,٠٩٤,٧٥١

 الفترةصافي أرباح  -  -  -  -  ٤٥,١٩٣ ٤٥,١٩٣

 بنود الدخل الشامل األخرى للفترة -  -  -  ١٢,٩١٠ -  ١٢,٩١٠

───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 إجمالي الدخل الشامل للفترة -  -  -  ١٢،٩١٠ ٤٥،١٩٣ ٥٨،١٠٣

───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 ٢٠١٦مارس  ٣١كما في  ٣،٩٣٠،٤٢٢ ٣٢٩،٤٢٣ ٢٣٥،٢٠٢ ٨،٧٨٣ ٦٤٩،٠٢٤ ٥،١٥٢،٨٥٤

═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 
 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة. ١٩إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 .١الصفحة  علىإن تقرير مدققي الحسابات مدرج 



 اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(مصرف 
  للمجموعة )غير مدقق( الموجـــــــــز الموحـــــــد المرحلـــي النقدية التدفقات بيان

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

٦ 

 
 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 مـارس  ٣١فـــي 

  

٢٠١٦ ٢٠١٥   

 األنشطة التشغيلية إيضاح ألف درهم ألف درهم
    

 صافي أرباح الفترة  ٤٥,١٩٣ ١٩٣,٧١٦
 تسويات لـ:   

 مدينةمخصصات انخفاض في قيمة ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية   ٢٠٦,٦٣٨ ٢٤٠,٧٣٣
 مخصصات انخفاض في قيمة استثمارات  ٥٦,٧٤٠ ٢٢,٣١٦

 قيد مخصصات انخفاض في قيمة عقارات استثمارية عكسياً   -  (٣,٨١٨)
 دخل توزيعات األرباح  -  (٥,١٥٩)
 )خسائر(/ أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع  ٤,٩٧٠ (١٠,٩٨١)
 أرباح بيع عقارات استثمارية  -  (١٤٠,١٦٤)

 استهالك عقارات استثمارية  ٦,٨٠٣ ٧,٠٤٨
 استهالك عقارات ومعدات  ٦,٠٨٩ ٦,٥٧٧

──────── ────────   

 أرباح تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  ٣٢٦،٤٣٣ ٣١٠،٢٦٨
    

 التغيرات في األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ٢٥٣,٣٤٧ (٨٦١,٩٨٠)
 التغيرات في المستحق من بنوك  ٦٠,٩٤٠ ٤١,٥٦٠

 مارية المدينةتثالتغيرات في ذمم األنشطة التمويلية واالس  (٣,٢١٤,٥٣٥) (٢,٥٨٦,٧٢٥)
 التغيرات في الموجودات األخرى  (٢٨,٣٠٩) (٧٤,٩٤٨)

 التغيرات في حسابات المتعاملين  ٨٧٢,١٣١ ١,٩٣١,٣٣٨
 المستحق لبنوكالتغيرات في   ٦٨٠,٢٨١ (١٢٦,٤٥٠)
 التغيرات في المطلوبات األخرى  (١٨٣,٤١٩) (١٣٥,٩٥٠)
 الزكاة المدفوعة  (٣٣,٤٨٣) (١٦,٨٢٦)

──────── ────────   

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  (١،٢٦٦،٦١٤) (١،٥١٩،٧١٣)
──────── ────────   

 األنشطة االستثمارية   
 شراء استثمارات في أوراق مالية  (٤٨٣,٦٧٦) (٢٢٩,٩١٦)
 المبالغ المحصلة من استثمارات في أوراق مالية  ٤١٤,٠٠٨ ٤٨٩,٢٧٨ 

 دخل توزيعات األرباح المقبوضة  -  ٥,١٥٩
 اإلضافات في العقارات االستثمارية  (١٦) (٢٤,٣٤٤)

 المبالغ المحصلة من بيع عقارات استثمارية  -  ٥٣٥,٢٣٧
 التغيرات في العقارات والمعدات  (١٣,٨٧٨) (١٣,٨٤٧)

──────── ────────   

 األنشطة االستثمارية عن / الناتج)المستخدم في( صافي النقد  (٨٣،٥٦٢) ٧٦١،٥٦٧
──────── ────────   

 صافي التغير في النقد وما يعادله  (١،٣٥٠،١٧٦) (٧٥٨،١٤٦)
    

 الفترةالنقد وما يعادله في بداية   ٣,١٦٨,٦٢٧ ٣,٠٢٤,٠٨١
──────── ────────   

 النقد وما يعادله في نهاية الفترة ١٥ ١،٨١٨،٤٥١ ٢،٢٦٥،٩٣٥
════════ ════════   

 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة. ١٩إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 .١الصفحة  علىإن تقرير مدققي الحسابات مدرج 
 



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

٧ 

 
 الوضع القانوني واألنشطة ١

 
عن صاحب السمو حاكم إمارة دبي كبنك  مرسوم األميري الصادر"( بموجب الالمصرف)" - بنك الشرق األوسط سابقاً  - مصرف اإلمارات اإلسالميتأسس 

مصرف خضع لرقابة وي, ١٩٩٥,  تم إعادة تسجيل المصرف كشركة مساهمة عامة في يوليو ١٩٧٥أكتوبر  ٣تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ 
, على أن يحل ٢٠١٥يوليو  ١في شأن الشركات التجارية اعتباراً من  ٢٠١٥لسنة  ٢يسري العمل بالقانون االتحادي رقم  اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 ٣٠أو قبل نهاية فترة السماح بتاريخ  . ويقوم المصرف حالياً بتقييم أثر القانون الجديد وُيتوقع أن يمتثل بالكامل في١٩٨٤لسنة  ٨محل القانون االتحادي رقم 
 .٢٠١٦يونيو 

 
أحكام الشريعة مبادىء و , تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع٢٠٠٤مارس  ١٠المنعقد بتاريخ  ةفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادي

)تاريخ التحّول(, بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة من مصرف اإلمارات العربية  ٢٠٠٤أكتوبر  ٩عملية التحّول بتاريخ , واكتملت اإلسالمية
 المتحدة المركزي والدوائر الحكومية المختصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
ضة للشركة القاب النهائية"(, كما أن الشركة األم إن المصرف هو شركة تابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني, شركة مساهمة عامة, دبي )"الشركة القابضة للمجموعة

 للمجموعة هي مؤسسة دبي لإلستثمار وهي شركة المساهم الرئيسي فيها حكومة دبي. إن المصرف ُمدرج في سوق دبي المالي.
 

 الموحدةالمرحلية وتشتمل البيانات المالية  فرعاً في اإلمارات العربية المتحدة, ٦١باإلضافة إلى المركز الرئيسي في دبي, يمارس المصرف نشاطه من خالل 
 )يشار إليها معا بـ "المجموعة"(.  ة التاليةالتابع اتهسي للمصرف وفروعه وشركعلى األنشطة الخاصة بالمركز الرئيللمجموعة   الموجزة

 

   
 

 نسبة الملكية

 األنشطة تاريخ وبلد التأسيس 
 مارس ٣١

٢٠١٦ 
 ديسمبر ٣١

٢٠١٥ 
 شركة اإلمارات اإلسالمي 

 للوساطة المالية ذ.م.م
 ,٢٠٠٦أبريل  ٢٦

 اإلمارات العربية المتحدة
 خدمات وساطة مالية

 
١٠٠% 

١٠٠% 

 سالمياإلمارات اإلمصرف شركة صكوك 
 المحدودة

 ,٢٠٠٧ يونيو ٦
 جزر كايمان

 شركة ذات هدف خاص
 
١٠٠% 

١٠٠% 

 شركة اإلمارات اإلسالمي للتمويل
 المحدودة

 ,٢٠١٤مايو  ١٥
 جزر كايمان

 شركة ذات هدف خاص
 
١٠٠% 

١٠٠% 

 
 المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. االسالمي واالستثمارومنتجات متنوعة من خالل أدوات التمويل  متكاملة يقدم المصرف خدمات تمويلية ومصرفية

 
 .٢٠١٦ أبريل ١٨دارة بتاريخ لإلصدار من قبل مجلس اإل الموجزة الموحدة المرحلية البيانات المالية هذه تم اعتماد

 
 , دبي, اإلمارات العربية المتحدة. ٦٥٦٤إن العنوان المسجل للمصرف هو: ص.ب 

 
 أسس إعداد البيانات المالية ٢
 

 أ. بيان التوافق
 

"التقارير المالية المرحلية". ال تشتمل هذه البيانات المالية المرحلية  ٣٤تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ويجب ,الدولية العداد التقارير المالية معاييرلاً لفقُمعدة وال الالزمة للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة واالفصاحات الموحدة الموجزة على كافة المعلومات

 اعتمادإن  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١قراءة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
لمالية السارية ابتداًء اد التقارير االتفسيرات الجديدة والمعّدلة للمعايير الدولية العداد التقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية العد

لمنتهية في اأشهر  لثالثةافة الى ذلك, فإن النتائج لفترة باإلضا ليس له أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة. ٢٠١٦يناير  ١من 
 .٢٠١٦ديسمبر  ٣١ال تعد بالضرورة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  ٢٠١٦ مارس ٣١

 
 ب. أساس القياس

 
 والتي تم قياسها بالقيمة العادلة: البنود التاليةعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخية ماعدا  للمجموعة المرحلية الموحدة الموجزة تم إعداد البيانات المالية

  و ؛الخسائر رباح أواألالمالية بالقيمة العادلة من خالل الموجودات  -
 .المتاحة للبيعالمالية الموجودات  -

 
العملة التشغيلية للمجموعة. ما لم يذكر  والعربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وهبدرهم اإلمارات الموجزة الموحدة  المرحلية يتم عرض هذه البيانات المالية

 اتي قد تم تقريبها إلى أقرب ألف.فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم اإلمار ,خالف ذلك
 

  



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

٨ 

 أسس إعداد البيانات المالية )تتمة( ٢
 

 السياسات المحاسبية الهامةج. 
 

البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة هي نفسها التي قامت بتطبيقها في آخر بيانات مالية  هذه المحاسبية التي تطبقها المجموعة في إعدادإن السياسات 
 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في مدققة سنوية موحدة

 
 استخدام التقديرات واألحكام د.

 
ؤثر على معينة ت أحكامتقديرات و من اإلدارة أن تضعالتقارير المالية  للمعايير الدولية العدادوفقاً  الموجزة الموحدة المرحلية يتطلب إعداد البيانات المالية

يتطلب من اإلدارة وضع أحكام هامة حول  ومخصصات انخفاض القيمة الناتجة والقيم العادلة. وبشكل محدد, المالية المبالغ المقررة للموجودات والمطلوبات
لقيمة باإلضافة ار مبالغ ومواعيد التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة لذمم األنشطة التمويلية المدينة المعرضة النخفاض تقدي

لتاريخية مد على الخبرة اي تعتإلى مخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام والت
يانات البهذه عداد إاالدارة, عند  قامت. نها معقولة في ظل الظروف الراهنةأخرى, بما في ذلك التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلية التي يعتقد بأوعوامل 

المصادر الرئيسية للتقديرات هي نفسها التي تم  كما أن المرحلية الموحدة الموجزة, بوضع أحكام هامة حول تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةالمالية 
 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في بيانات المالية الموحدة كما في وتطبيقها عند إعداد ال

 
 هـ. إدارة المخاطر المالية

 
في  هيةللسنة المنت المدققة في البيانات المالية الموحدة عنهااإلفصاح التي تم  متوافقة مع تلكإدارة المخاطر المالية للمجموعة  جراءاتإأهداف وسياسات وإن 
 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 

 

 ٣ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 

    غير مدققة مدققة

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

   

    ألف درهم ألف درهم

     

  نقد في الصندوق    ٢٧٤,٩٧٦ ٣٣٠,٩٦٣

  أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي :   

  حسابات جارية  ٥١١,٦٩٧ ١,٠٦٧,٠٣٩

  حتياطياتمتطلبات اال  ٣,٦٥٠,٤١٨ ٣,٣٥١,٩٣٣

  مرابحات  ٢,١٠٥,٨٤٤ ٢,٥٠٥,٧٣٩

──────── ────────    

٦،٥٤٢،٩٣٥ ٧،٢٥٥،٦٧٤    

════════ ════════    

 
 

االحتياطيات لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وبالدوالر األمريكي وهي ليست متاحة تم االحتفاظ بمتطلبات 
ل وبة كت المطلالستخدام المجموعة في عملياتها اليومية وال يمكن سحبها دون موافقة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يتغير مستوى االحتياطيا

 لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. شهر طبقاً 
 

  



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

٩ 

 

 ٤ مستحق من بنوك

 

    غير مدققة مدققة

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

   

    ألف درهم ألف درهم

  مستحق من بنوك محلية   

  حسابات جارية  ٢٦ ٤٥

  ايداعات لدى البنوك األخرى  ٣٦,٠٠٠ - 

  مرابحات مع الشركة القابضة للمجموعة  ٦,١٣٧,٢٠١ ٥,٤٧٧,٢٦٥

  مستحق من مصرف دبي  ١,٥١٣,٠٤٠ ١,٥٠٥,٠٤٠

  وكالة مودعة لدى الشركة القابضة للمجموعة  ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠

──────── ────────    

٧،٧٨٦،٢٦٧ ٧،٠٨٢،٣٥٠    

  مستحق من بنوك أجنبية   

  حسابات جارية  ٣٩٢,٣٢٨ ٢٩٠,٣٦٥

──────── ────────    

٨،١٧٨،٥٩٥ ٧،٣٧٢،٧١٥    

════════ ════════    

 

 ٥ استثمارات

 

   غير مدققة مدققة

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

  

   ألف درهم ألف درهم

    

  متاحة للبيع  
  أسهم حقوق ملكية ٦٨٦,٠٢٩ ٦٩٢,٦١٦
  صناديق استثمارية ٦٩٨,٩٧٣ ٧٠٢,٢٤٦

  صكوك ١,٤٣٨,٤٩٨ ١,٣٥١,٠٢٧
──────── ────────   

٢,٨٢٣,٥٠٠ ٢,٧٤٥,٨٨٩   

──────── ────────   

  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  
  صكوك ٢٢٠,٠٤٥ ٢٢٠,٠٤٨

──────── ────────   

٣,٠٤٣,٥٤٥ ٢,٩٦٥,٩٣٧   

  ناقصاً: مخصص انخفاض قيمة االستثمارات (٧٣٥,٥٧٢) (٦٧٨,٨٣٢)
──────── ────────   

٢،٣٠٧،٩٧٣ ٢،٢٨٧،١٠٥   

════════ ════════   

  تشتمل األوراق المالية االستثمارية على ما يلي:  
  استثمارات في أوراق مالية مدرجة ١,٥٨٤,٥٣٧ ١,٥٠٣,٦٥٢

  استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة ٧٢٣,٤٣٦ ٧٨٣,٤٥٣
──────── ────────   

٢،٣٠٧،٩٧٣ ٢،٢٨٧،١٠٥   

════════ ════════   

  تتركز األوراق المالية االستثمارية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:  
  استثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ٩١,٨١٣ ٩١,٨١٣
  استثمارات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ١٩,٩٦٨ ١٩,٩٧١

──────── ────────   

١١١،٧٨١ ١١١،٧٨٤   

──────── ────────   

  تتركز األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع كما يلي:  
  استثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ٧١٧,١٦٥ ٨٧٩,٠١٠

  استثمارات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ١,٤٧٩,٠٢٧ ١,٢٩٦,٣١١
──────── ────────   

٢،١٩٦،١٩٢ ٢،١٧٥،٣٢١   

──────── ────────   

٢،٣٠٧،٩٧٣ ٢،٢٨٧،١٠٥   

════════ ════════   



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

١٠ 

 

 ٥ )تتمة( استثمارات

 

  الحركة في مخصصات انخفاض القيمة:  

  يناير ١الرصيد كما في  ٦٧٨,٨٣٢ ٦٤٥,٤٥١

  مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل الفترة/السنة ٥٦,٧٤٠ ٧٧,٥٥٣

  تحصيالت/إعادة قيد خالل الفترة/السنة -  (٥,٥٣٢)

  مشطوبة/محولة خالل الفترة/السنة -  (٣٨,٦٤٠)

──────── ────────   

  الرصيد في نهاية الفترة/السنة ٧٣٥،٥٧٢ ٦٧٨،٨٣٢

════════ ════════   

 

 ٦ ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة

 

   غير مدققة مدققة

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

  

   ألف درهم ألف درهم

    

  مرابحات ٢٦,١٤٨,٩١٢ ٢٤,٤٦٩,١١١

  إجارة ١٣,٦٣٦,٣١٢ ١٢,٢٣٧,٧٢٢

  استصناع  ١,٣٦٢,٦٠٩ ١,٢٠٥,٤٦٠

  وكالة تمويلية ٦٨٠,١٠٥ ٦٦٧,٣٩٧

  مضاربة ١٤٥,٥٩٤ ١٦٦,٧٤٩

  السحب المغطى ٢٢٥,٠٦٩ ٢١٦,٨٠٢

  مدينو بطاقات إئتمان ٨٤١,٢٠١ ٧٨٨,٠٢٥

──────── ────────   

٤٣,٠٣٩,٨٠٢ ٣٩,٧٥١,٢٦٦   

    

  ناقصاً: دخل مؤجل (٢,٦٥٥,٤٤٢) (٢,٦٣٤,٧١٩)

  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (٣,١٩٦,٠٤٣) (٢,٩٣٦,١٢٧)

──────── ────────   

٣٧،١٨٨،٣١٧ ٣٤،١٨٠،٤٢٠   

════════ ════════   

  تمويلية واستثمارية مدينة تعّرضت النخفاض في قيمهاإجمالي ذمم أنشطة  ٣،٤٩٨،٧٥٦ ٣،٢٧٩،٠٦٧

════════ ════════   

 

  حسب القطاع :  

    

  قطاع األفراد ٢١,٢٠٩,٢٦٣ ٢٠,٢٩٢,٨٦٥

  قطاع الشركات ١٥,٩٧٩,٠٥٤ ١٣,٨٨٧,٥٥٥

──────── ────────   

٣٧،١٨٨،٣١٧ ٣٤،١٨٠،٤٢٠   

════════ ════════   

  
  



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

١١ 

 

 ٦ )تتمة( مدينةواستثمارية ذمم أنشطة تمويلية 

 

   غير مدققة مدققة

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

  

   ألف درهم ألف درهم

  التحليل حسب النشاط االقتصادي  

  زراعة وأنشطة مرتبطة بها ٢٨,١٧٠ ١٧,٣٨٩

  صناعة ٧٥٤,٨٤٤ ٨٠٥,٨٣٤

  إنشاءات ١,٠١٦,٩٣٩ ١,١٠٩,٣٧٠

  تجارة ٣,١٠٩,٠١١ ٢,٦٢٥,٨١٨

  مواصالت واتصاالت ١٩٢,٢٨٣ ٢٢٣,١٧٧

  خدمات ٤,٣٨٠,٥٩٢ ٣,٥٢٨,١٧٣

  هيئات حكومية ٢٩٨,٠٨٦ ٢٩٨,٠٨٦

  أفراد ٢٤,٥٤٤,٠١٦ ٢٣,٥١٢,٨٦٣

  عقارات ٤,٨٩٩,١٠٩ ٤,٥٤٦,٩٨٠

  مؤسسات مالية ١,٤٣١,١١٤ ١,١٢٦,٢٢٩

  أخرى ٢,٣٨٥,٦٣٨ ١,٩٥٧,٣٤٧

──────── ────────   

  إجمالي ٤٣,٠٣٩,٨٠٢ ٣٩,٧٥١,٢٦٦

  ناقصاً: دخل مؤجل (٢,٦٥٥,٤٤٢) (٢,٦٣٤,٧١٩)

  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (٣,١٩٦,٠٤٣) (٢,٩٣٦,١٢٧)

──────── ────────   

  صافي القيمة الدفترية ٣٧،١٨٨،٣١٧ ٣٤،١٨٠،٤٢٠

════════ ════════   

 

  المحددة:الحركة في مخصصات انخفاض القيمة   

  يناير ١الرصيد كما في  ٢,٢٤٢,٧٨٨ ٢,٠٠٢,٩٧٩

  مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل الفترة/السنة ٣٠٨,٥٢٥ ٩٨٧,٤٤٠

  تحصيالت / إعادة قيد خالل الفترة/السنة (٣٠,٥٩٢) (٢٧٧,٧١٣)

  المحول من مصرف دبي )ش م ع( ٢٤,٥٤١ ٧٨,٤٤٦

  المشطوبة عكسياإعادة قيد األرصدة  ٧٢,٩٩٢ - 

  المشطوبات للفترة (١٢٠,٠١٩) (٥٤٨,٣٦٤)

──────── ────────   

  الرصيد في نهاية الفترة/السنة ٢،٤٩٨،٢٣٥ ٢،٢٤٢،٧٨٨

──────── ────────   

    

  الحركة في مخصصات انخفاض القيمة العام:  

  يناير ١الرصيد كما في  ٦٩٣,٣٣٩ ٦٦١,١٦٤

  إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل الفترة/السنةمخصصات  ٤,٤٦٩ ٣٢,١٧٥

──────── ────────   

  الرصيد في نهاية الفترة/السنة ٦٩٧،٨٠٨ ٦٩٣،٣٣٩

──────── ────────   

  المجموع ٣،١٩٦،٠٤٣ ٢،٩٣٦،١٢٧

════════ ════════   

 
  



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
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١٢ 

 

 ٧ عقارات استثمارية    

 

      غير مدققة

   أراضي مباني أعمال قيد االنجاز اإلجمالي

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

  التكلفة    
  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد كما في  ٣٧٥,٥١٣ ٨٠٠,٠٩٩ ٨,٢٣٠ ١,١٨٣,٨٤٢

  إضافات ١٦ -  -  ١٦
─────── ─────── ─────── ───────   

  ٢٠١٦مارس  ٣١الرصيد كما في  ٣٧٥،٥٢٩ ٨٠٠،٠٩٩ ٨،٢٣٠ ١،١٨٣،٨٥٨
─────── ─────── ─────── ───────   

      

  االستهالك المتراكم    
  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد كما في  -  (١٧٢,٤٢٥) -  (١٧٢,٤٢٥)
  استهالك الفترة -  (٦,٨٠٣) -  (٦,٨٠٣)

─────── ─────── ─────── ───────   

  إجمالي اإلستهالك المتراكم -  (١٧٩,٢٢٨) -  (١٧٩,٢٢٨)
─────── ─────── ─────── ───────   

  مخصصات انخفاض القيمة المتراكمة    
  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد كما في  (٢٧,٨٤٩) (١٧٧,٦٣١) -  (٢٠٥,٤٨٠)

─────── ─────── ─────── ───────   

  إجمالي مخصصات انخفاض القيمة المتراكمة (٢٧,٨٤٩) (١٧٧,٦٣١) -  (٢٠٥,٤٨٠)
─────── ─────── ─────── ───────   

  ٢٠١٦مارس  ٣١الرصيد كما في  (٢٧،٨٤٩) (٣٥٦،٨٥٩) -  (٣٨٤،٧٠٨)
─────── ─────── ─────── ───────   

  ٢٠١٦مارس  ٣١صافي القيمة الدفترية كما في  ٣٤٧،٦٨٠ ٤٤٣،٢٤٠ ٨،٢٣٠ ٧٩٩،١٥٠
═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

 

      

      مدققة

   أراضي مباني أعمال قيد االنجاز اإلجمالي

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

  التكلفة    
   ٢٠١٥يناير  ١الرصيد كما في  ٣٩١,٢٨٣ ١,١٥٤,١٠٠ ٨,٢٣٠ ١,٥٥٣,٦١٣

  إضافات -  ٣٢,٦٥١ -  ٣٢,٦٥١
  استبعادات (١٥,٧٧٠) (٣٨٦,٦٥٢) -  (٤٠٢,٤٢٢)

─────── ─────── ─────── ───────   

   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  الرصيد ٣٧٥،٥١٣ ٨٠٠،٠٩٩ ٨،٢٣٠ ١،١٨٣،٨٤٢
─────── ─────── ─────── ───────   

  االستهالك المتراكم    
   ٢٠١٥يناير  ١الرصيد كما في  -  (١٥٢,٣١٧) -  (١٥٢,٣١٧)
  استهالك السنة -  (٢٧,٤٥٨) -  (٢٧,٤٥٨)

  ستبعاداتلال -  ٧,٣٥٠ -  ٧,٣٥٠
─────── ─────── ─────── ───────   

  مالي االستهالك المتراكمجإ -  (١٧٢,٤٢٥) -  (١٧٢,٤٢٥)
─────── ─────── ─────── ───────   

  مخصصات انخفاض القيمة المتراكمة    
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  (٢٧,٨٤٩) (١٨١,٤٤٩) -  (٢٠٩,٢٩٨)

  انخفاض القيمة عكسياقيد مخصص  -  ٣,٨١٨ -  ٣,٨١٨
─────── ─────── ─────── ───────   

  مالي مخصصات انخفاض القيمة المراكمةجإ (٢٧,٨٤٩) (١٧٧,٦٣١) -  (٢٠٥,٤٨٠)
─────── ─────── ─────── ───────   

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  (٢٧،٨٤٩) (٣٥٠،٠٥٦) -  (٣٧٧،٩٠٥)
─────── ─────── ─────── ───────   

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية كما في  ٣٤٧،٦٦٤ ٤٥٠،٠٤٣ ٨،٢٣٠ ٨٠٥،٩٣٧
═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

  

 تتركز جميع العقارات االستثمارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 عن قيمتها الدفترية وفقاً لتقييم االدارة. جوهريبشكل  ٢٠١٦ مارس ٣١كما في عقارات االستثمارية تختلف القيمة العادلة للال 
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١٣ 

 

 ٨ حسابات المتعاملين  

 

   غير مدققة مدققة

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

  

   ألف درهم ألف درهم

    

  حسابات جارية ١٧,٠٦٩,٢١٧ ١٦,١٠٥,٢٥٥

  حسابات توفير ١٠,٥٧٠,١٩٠ ٩,٠٣٢,٢٦٧

  حسابات استثمار ٤,٨٥٩,٣٨٣ ٥,٣٠١,٦٥٧

  حسابات وكالة ٧,٣٤٢,٤٤٨ ٨,٥٢٤,٢٢٨

  تأمينات ٣٣٢,٠٦٥ ٣٣٧,٧٦٥

──────── ────────   

٤٠،١٧٣،٣٠٣ ٣٩،٣٠١،١٧٢   

════════ ════════   

 

  تتركز حسابات المتعاملين كما يلي:  

  المتحدةحسابات المتعاملين داخل دولة اإلمارات العربية  ٣٩,٦٧٢,٥٥٩ ٣٨,٨٣٦,٥٤٧

  حسابات المتعاملين من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ٥٠٠,٧٤٤ ٤٦٤,٦٢٥

──────── ────────   

٤٠،١٧٣،٣٠٣ ٣٩،٣٠١،١٧٢   

════════ ════════   

 

  حسب القطاع:  

    

  قطاع األفراد ٣٤,٠٨٨,٢٠٦ ٣٣,٩٧٤,٠٩٥

  قطاع الشركات ٦,٠٨٥,٠٩٧ ٥,٣٢٧,٠٧٧

──────── ────────   

٤٠،١٧٣،٣٠٣ ٣٩،٣٠١،١٧٢   

════════ ════════   

 

 ٩ مستحق لبنوك

  

    غير مدققة مدققة

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

   

    ألف درهم ألف درهم

     

  حسابات جارية  ٨,٠٩٠ ٢,١٤٩

  سحوبات على المكشوف  ٢٠٣ - 

  تمويالت من بنوك أخرى  ١٨٤,٤٩٣ ٢٧٧,١٠٥

  حسابات استثمار  ١٣٠,٠٨٣ - 

  وكالة من الشركة القابضة للمجموعة ودائع  ١,٩٣٥,٧٢٨ ٨٠٦,٩٩٢

  أرصدة أخرى من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة  ٣,٢٤١,٠٠٢ ١,٩٧٥,٤٦٨

──────── ────────    

٥،٤٩٩،٥٩٩ ٣،٠٦١،٧١٤    

════════ ════════    

     

  المستحق لبنوك كما يلي:يتركز    

  مستحق لبنوك محلية  ٥,٤٩١,٢٢٩ ٣,٠٥٩,٣٧٦

  مستحق لبنوك أجنبية  ٨,٣٧٠ ٢,٣٣٨

──────── ────────    

٥،٤٩٩،٥٩٩ ٣،٠٦١،٧١٤    

════════ ════════    
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١٤ 

 أدوات صكوك تمويلية   ١٠

 ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠قام المصرف من خالل برنامج تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بترتيب إصدار شريحتين من الصكوك المتوسطة األجل قيمة كل منها 
 .دوالر أميركي 

 )"الموجوداتلمحددة تتضمن شروط ترتيب اإلصدار أن يقوم المصرف بتحويل بعض الموجودات ا .هذه الصكوك مسجلة في بورصة لندن لألوراق المالية
 هدف خاصهي شركة ذات و ,المملوكة من قبل المصرف إلى "شركة صكوك مصرف اإلمارات اإلسالمي المحدودة" )الُمصدر(ذات الملكية المشتركة"( 

ن قبل م يستمر تثبيتهاسيطرة المصرف, وبالتالي  تظل تحتذات الملكية المشتركة الموجودات فإن  من حيث المضمون,أنشأت لغرض إصدار الصكوك. 
ل الخسائر  على  ٢٠١٨ ويناير ٢٠١٧السداد لحاملي الصكوك. تستحق الصكوك خالل شهر يناير والمصرف. في حال عدم السداد, تتعهد الشركة القابضة تحمُّ

 .إدارة المصرفتخضع هذه الموجودات لسيطرة و التوالي.

أنه من . كما وذات الملكية المشتركةتقوم الشركة المصدرة بتوزيع العائدات على حاملي الصكوك بشكل نصف سنوي من خالل الدخل العائد على الموجودات 
صرف بإعادة شراء الم . يقومالمتوقع أن تكون هذه العائدات كافية لتغطية التوزيعات النصف سنوية المستحقة لحملة الصكوك عند تاريخ التوزيع النصف سنوي

 .المستخدمسعر التلك الموجودات ب

 يدفع بشكل نصف سنوي.على التوالي و % ٤,١٤و  % ٤,٧١٨السنوي على الصكوك  الثابت معدل العائدإن 
 

 

 

 رأس المال   ١١

 مدققة غير مدققة  

  
مارس  ٣١

٢٠١٦ 
 ألف درهم

ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 ألف درهم
   رأس المال المصرح به 

 
 درهم للسهم ١( سهم عادي بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١) ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 درهم للسهم(. ١: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١)
 

٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ 

   المدفوع بالكاملالمصدر ورأس المال  

 
 درهم للسهم ١( سهم عادي بقيمة ٣,٩٣٠,٤٢٢,٠٠٠: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١) ٣,٩٣٠,٤٢٢,٠٠٠

 درهم للسهم(. ١: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١)
٣،٩٣٠،٤٢٢ ٣،٩٣٠،٤٢٢ 

 
 توريق الموجودات  ١٢

 
بموجب قانون الشركات الصادر بجزر كايمان كشركة  ٢٠١٤مايو  ١٥بتاريخ )شركة ذات هدف خاص( سالمي للتمويل المحدودة تم تأسيس شركة اإلمارات اإل

استثمارية  ةذات هدف خاص. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في شراء محافظ موجودات مالية من خالل إصدار سندات. تؤدي عملية التوريق الى تشكيل محفظ
الرسمية(, وذلك لهدف خاص. وقد تم اعتماد البنية االساسية ألنشطة الشركة المتوافقة مع أحكام  ُمجمعة يتم إدراجها للتداول في بورصة ناسداك )خارج السوق

 لمصرف.لالشرعية  هيئة الفتوى والرقابةالشريعة االسالمية من قبل 
 

 وانين جزر كايمن(, وتحتفظ المجموعة قامت المجموعة بنقل جزء من محفظتها االستثمارية الى شركة اإلمارات اإلسالمي للتمويل المحدودة )تأسست بموجب ق
 هذه الموجودات ضمن الموجودات التمويلية واالستثمارية للمجموعة. يستمر تثبيتتلك الموجودات التي تم نقلها وبالتالي  بالسيطرة على

 
 

 ١٣ صافية من التحصيالت ،مخصصات انخفاض القيمة   

 

    غير مدققة 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 مـارس  ٣١فـــي 

   

٢٠١٦ ٢٠١٥    

    ألف درهم ألف درهم

     

     

  (٦صافي مخصصات انخفاض قيمة ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة )إيضاح رقم   (٢٨٢,٤٠٢) (٢٤٠,٧٣٣)

  (٥قيمة استثمارات )إيضاح رقم صافي مخصصات انخفاض   (٥٦,٧٤٠) (٢٢,٣١٦)

  صافي مخصصات انخفاض قيمة عقارات استثمارية  - ٣,٨١٨

  صافية -)ديون معدومة مشطوبة( / تحصيالت   ٧٥,٧٦٤ - 

──────── ────────    

(٢٥٩،٢٣١) (٢٦٣،٣٧٨)    

════════ ════════    
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١٥ 

 السهم ربح   ١٤

على المتوسط المرجح لعدد درهم(  ١٩٣,٧١٦,٠٠٠ :٢٠١٥مارس  ٣١)للفترة  درهم ٤٥,١٩٣,٠٠٠البالغة  صافي األرباحتم حساب ربحية السهم بقسمة ي
 سهما(. ٣,٩٣٠,٤٢٢,٠٠٠ :٢٠١٥مارس  ٣١سهما ) ٣,٩٣٠,٤٢٢,٠٠٠األسهم القائمة خالل الفترة وهو 

 
بإصدار أي أدوات مالية قد يكون لها تأثير على الربح األساسي للسهم في حال  لم تقم المجموعة حيث أنلم يتم اظهار أي أرقام عن ربحية السهم المخفضة 

 تمويلها.
 

 ١٥ النقد وما يعادله

 

   غير مدققة مدققة

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

  

   ألف درهم ألف درهم

    

  ( ٣نقد في الصندوق ) ايضاح رقم  ٢٧٤,٩٧٦ ٣٣٠,٩٦٣

  ( ٣جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ) ايضاح رقم حساب  ٥١١,٦٩٧ ١,٠٦٧,٠٣٩

  مرابحة مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ١,٢٠٤,٤٠٥ ١,٠٥٢,٤٦٨

  مستحق من بنوك ٤,٣٦٩,٥٨٦ ٣,٥٠٢,٧٦٦

  مستحق لبنوك (٤,٥٤٢,٢١٣) (٢,٧٨٤,٦٠٩)

──────── ────────   

١،٨١٨،٤٥١ ٣،١٦٨،٦٢٧   

════════ ════════   
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 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

١٦ 

 

 ١٦ المعامالت مع أطراف ذات عالقة

 
 (, وهي شركة تعتبر حكومة دبي المساهم الرئيسي فيها.%٥٥.٦للمجموعة في مؤسسة دبي لالستثمار بنسبة ) القابضة األساسيةتتمثل الشركة 

 
ديسمبر  ٣١) %١.٨٦ و  %٩.٢تمثل والتمويالت للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها بصورة فردية  حسابات المتعاملينإن 

 لدى المجموعة على التوالي. ذمم األنشطة التمويلية المدينةو حسابات المتعاملينمن إجمالي  (%٣.٩٠ و %٨.٢٣:  ٢٠١٥
 

 .للشروط التجارية المتعارف عليها وتتم كافة معامالتها المالية مع المجموعة وفقاً تتم إدارة هذه المؤسسات بشكل مستقل 
 

إجراء هذه المعامالت  في معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة األخرى والتي ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومة. وقد تم أيضاً  دخلت المجموعة أيضاً 
والضمانات السائدة في نفس الوقت الذي تتم فيه معامالت مقابلة مع أطراف أخرى وال تنطوي على  معدالت األرباحبصورة فعلية بنفس الشروط. بما في ذلك 

 ما يزيد عن حجم المخاطر االعتيادي.
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي:
 

   (غير مدققة)

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 مـارس  ٣١فـــي 

  

٢٠١٦ ٢٠١٥   

   ألف درهم ألف درهم

  للمجموعة الموجز الموحد المرحلي بيان الدخل  

  دخل من معامالت مع الشركة القابضة للمجموعة ٤٥,٢٩٩ ٤٩,٢٦٢

  الرئيسيينمكافآت موظفي اإلدارة  (١٣,٨١٣) (١٣,٠٠٩)

  امتيازات التقاعد -مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين  (١١٩) (١١٩)

    

  األرصدة مع أطراف ذات عالقة كما يلي: (غير مدققة) (مدققة)
 ديسمبر  ٣١

٢٠١٥ 
 مارس  ٣١

٢٠١٦ 
  

   ألف درهم ألف درهم

  للمجموعة الموجز الموحد المرحلي المركز المالي قائمة  

  مستحق من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة ١,٠٦٠,٤٧١ ٢,٧٩٤,٨٠٥

  الشركة األم الرئيسية -ذمم أنشطة تمويلية مدينة  ١٨٤,٠٥٥ ١٨٤,٠١١

  استثمارات في الشركة األم الرئيسية ٤٤,٤٣٢ ٤٤,٢٠٦

  ودائع من الشركة األم الرئيسية ١,٣٢٤,٤٤٤ ١,٣٢٢,٢٦١

  ( ٤مستحق من مصرف دبي )ش م ع( )ايضاح رقم  ١,٥١٣,٠٤٠ ١,٥٠٥,٠٤٠

  أعضاء مجلس اإلدارة وشركات زميلة –ذمم أنشطة تمويلية مدينة  ٧٥٧ ١,٢١٢

  موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة –ذمم أنشطة تمويلية مدينة  ٢٤,٥٤٨ ٢٦,٠٤٠

  اإلدارةأعضاء مجلس  –حسابات جارية واستثمارية  (١,٥٧٨) (٨٣٠)

  موظفي اإلدارة الرئيسيين –حسابات جارية واستثمارية  (٢٧,٩٧٠) (٢٣,٣١٤)

  استثمارات في مؤسسات حكومية ٢٩٨,٠٨٦ ٢٩٨,٠٨٦

    

 
 

عة بصورة المجمو, بما فيهم المدراء غير التنفيذيين, هم من تتوفر لديهم سلطة ومسؤولية التخطيط,, التوجيه والتحكم في أنشطة ةالرئيسيموظفي اإلدارة 
 مباشرة أو غير مباشرة.

 
 .في نهاية الفترة نيوأقاربهم المباشر ةموظفي اإلدارة الرئيسي علىستحقة لم يتم احتساب اية مخصصات انخفاض في القيمة للمبالغ الم

 
  



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

١٧ 

 
 الموجودات و المطلوبات المالية  ١٧

 
 المطلوباتللموجودات والقيمة العادلة 

 
للقيمة  . تم تحديد المستويات المختلفة  في التسلسل الهرمييتم قياسها بالقيمة العادلة بصفة دورية منتظمةالمطلوبات التي الموجودات وليل تحيعرض الجدول التالي 

 العادلة كما يلي:

  ّللموجودات والمطلوبات المحددة. ساسيةلة( في األسواق األمستوى أول: األسعار المدرجة )غير المعد 

  ا بشكل إم ,و المطلوباتأللموجودات  مالحظتهايمكن التي مدرجة ضمن المستوى األول واألسعار ال غير بيانات مختلفةمستوى ثاني: التقييم باستخدام
 مباشر )كاألسعار( و إما بشكل غير مباشر )كالمشتقة من األسعار(.

  :(.ن مالحظتهاال يمكبيانات ) مالحظتهاالممكن بيانات السوق  علىالتي ال تستند المطلوبات وللموجودات أو  بيانات أخرىالتقييم باستخدام مستوي ثالث 
 

 

 

 

         )غير مدققة(

 
بيانات هامة ال 
 يمكن مالحظتها

بيانات أخرى 
هامة ممكن 

 مالحظتها

أسعار مدرجة 
للموجودات 
المحددة في 

 األسواق النشطة

  

   ١مستوى  ٢مستوى  ٣مستوى  اإلجمالي

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    
 مارس  ٣١

٢٠١٦ 
 

  استثمارات في أوراق مالية    

  :متاحة للبيع    

  استثمارات في صناديق استثمارية -  -  ٢٧١,٦٠٩ ٢٧١,٦٠٩

  استثمارات في األسهم ٥٤,٢٢٧ -  ٤٣١,٨٥٨ ٤٨٦,٠٨٥

  صكوك ١,٤٣٨,٤٩٨ -  -  ١,٤٣٨,٤٩٨

─────── ─────── ─────── ───────   

  اإلجمالي ١،٤٩٢،٧٢٥ -  ٧٠٣،٤٦٧ ٢،١٩٦،١٩٢

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

      

مدققة()     
 ديسمبر  ٣١

٢٠١٥ 
 

  استثمارات في أوراق مالية    

  :متاحة للبيع    

  استثمارات في صناديق استثمارية -  -  ٢٧٤,٨٨٤ ٢٧٤,٨٨٤

  استثمارات في األسهم ٦٠,٨١٣ -  ٤٨٨,٥٩٨ ٥٤٩,٤١١

  صكوك ١,٣٥١,٠٢٦ -  -  ١,٣٥١,٠٢٦

─────── ─────── ─────── ───────   

  اإلجمالي ١،٤١١،٨٣٩ -  ٧٦٣،٤٨٢ ٢،١٧٥،٣٢١

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

  



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

١٨ 

 

 

        )غير مدققة(

مالية  موجودات
 متاحة للبيع

  تسوية الموجودات المالية المصنفة ضمن المستوى الثالث  

     ألف درهم

  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في    ٧٦٣,٤٨٢

  تسويات   (٦٠,٠١٥)

  تعديالت صرف العمالت األجنبية   - 

───────     

  ٢٠١٦مارس  ٣١الرصيد في    ٧٠٣،٤٦٧

═══════     

     

     

     درهمألف 

  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في    ٨٤٤,٠٤٥

  تسويات   (٨٠,٤٦٠)

  تعديالت صرف العمالت األجنبية   (١٠٣)

───────     

  ٢٠١٥مارس  ٣١الرصيد في    ٧٦٣،٤٨٢

═══════     

 
باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن االفتراضات غير المثبتة من خالل  ٣المستوى  ضمنفي ظروف معينة, تقاس القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة 

. تستخدم المجموعة تقنيات التقييم اعتماداً على الملحوظةأسعار معامالت السوق الحالية الممكن مالحظتها لنفس األداة وغير المرتكزة على بيانات السوق 
على سبيل المثال, في حال غياب السوق النشطة, يتم تقييم القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل المركز المالي  نوع األداة والبيانات المتاحة في السوق.

مة األدوات في قيوالنتائج والقدرة على تحمل المخاطر وغيرها من العوامل ذات الصلة بمتلقي االستثمارات. ويتم تحديد التغيرات المناسبة وغير المناسبة 
 .والتي يتم قياسها على أساس تقديري الملحوظةعلى أساس التغيرات في قيمة األدوات نتيجة الختالف مستويات المعايير غير  المالية

 
 .٢٠١٦مارس  ٣١المنتهية في الفترة المستوى الثاني خالل ية تحويالت بين المستوى األول وأ لم تتم

 

 
 القطاعات التشغيلية   ١٨

 
 من القطاعات الرئيسة التالية: مجموعةتتكون أنشطة ال

 
 واالستثمارقطاع الشركات 

 
 وصكوك يقوم هذا القطاع باالستثمار في أوراق مالية .تجات مصرفية عديدة ويقبل ودائعهمخدمات ومن -من خالل هذا القطاع  -يقدم المصرف للشركات 

 .عقاراتو يةوصناديق استثمار
 

 قطاع األفراد
 

 .ويقبل ودائعهم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة األفراد للمتعاملين ومنتجات مصرفية عديدةيقدم قطاع األفراد خدمات 
 

 قطاع الخزينة 
 

مارات ومصرف اإل الشركة القابضة للمجموعةالودائع وااليداعات على أساس المرابحة والوكالة مع البنوك بما في ذلك يشتمل هذا القطاع بشكل أساسي على 
 .العربية المتحدة المركزي

 
 

 ١٧ )تتمة( الماليةالموجودات والمطلوبات 



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

١٩ 

 
 

 ١٨ )تتمة(القطاعات التشغيلية 

 

   قطاع الشركات واالستثمار قطاع األفراد قطاع الخزينة اإلجمالي

   غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر 
 مـارس  ٣١المنــــــتهية فـــي 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر 
 مـارس  ٣١المنــــــتهية فـــي 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر 
 مـارس  ٣١المنــــــتهية فـــي 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر 
 مـارس  ٣١المنــــــتهية فـــي 

  

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥   

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

          

  للمجموعة الموجز الموحد المرحلي بيان الدخل        

  دخل القطاع ١٧١,٩٨٤ ١٤٣,٩٤٧ ٣٣٧,٩٠٣ ٢٥٨,٣٨٣ ٤٣,٦٨٣ ٥٠,٧٧٤ ٥٥٣,٥٧٠ ٤٥٣,١٠٤

  دخل الوكالة بين القطاعات (٦٣,٩٣٣) (٥٩,٨٠٢) ٣٠,٨٧٢ ٣٣,٦٤٢ ٣٣,٠٦١ ٢٦,١٦٠ -  - 

  عموالت ورسوم ودخل آخر ٤٤,٧٨٢ ٢٠٢,٣٥٠ ١٠٩,٧٥٠ ٨١,٤٢٠ ٤,٢٠٤ ١٥٧ ١٥٨,٧٣٦ ٢٨٣,٩٢٧

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────   

  الدخلإجمالي  ١٥٢،٨٣٣ ٢٨٦،٤٩٥ ٤٧٨،٥٢٥ ٣٧٣،٤٤٥ ٨٠،٩٤٨ ٧٧،٠٩١ ٧١٢،٣٠٦ ٧٣٧،٠٣١

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────   

  مصروفات عمومية وإدارية (٣٤,٠٥٨) (٤٠,٧٠٨) (٢٥٨,٣٩٨) (١٦٨,٤٢٦) (٥,٨٤٦) (٤,١٦٨) (٢٩٨,٣٠٢) (٢١٣,٣٠٢)

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────   

  إجمالي المصروفات (٣٤،٠٥٨) (٤٠،٧٠٨) (٢٥٨،٣٩٨) (١٦٨،٤٢٦) (٥،٨٤٦) (٤،١٦٨) (٢٩٨،٣٠٢) (٢١٣،٣٠٢)

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────   

  صافي الدخل التشغيلي ١١٨،٧٧٥ ٢٤٥،٧٨٧ ٢٢٠،١٢٧ ٢٠٥،٠١٩ ٧٥،١٠٢ ٧٢،٩٢٣ ٤١٤،٠٠٤ ٥٢٣،٧٢٩

  صافية من التحصيالت مخصصات انخفاض القيمة, (١٢٦,٤٤١) (٢٠٧,٩١٠) (١٣٦,٩٣٧) (٥١,٣٢١) -  -  (٢٦٣,٣٧٨) (٢٥٩,٢٣١)

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────   

(٧،٦٦٦) ٣٧،٨٧٧ ٨٣،١٩٠ ١٥٣،٦٩٨ ٧٥،١٠٢ ٧٢،٩٢٣ ١٥٠،٦٢٦ ٢٦٤،٤٩٨   

  حصة المتعاملين من األرباح وتوزيعات حملة الصكوك (١١,٦٩٣) (٥,٦٣١) (٥٢,٢٨٧) (٢٣,٧٦١) (٤١,٤٥٣) (٤١,٣٩٠) (١٠٥,٤٣٣) (٧٠,٧٨٢)

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────   

  صافي األرباح للفترة (١٩،٣٥٩) ٣٢،٢٤٦ ٣٠،٩٠٣ ١٢٩،٩٣٧ ٣٣،٦٤٩ ٣١،٥٣٣ ٤٥،١٩٣ ١٩٣،٧١٦

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

          

 
 
 



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

٢٠ 

 

 ١٨ القطاعات التشغيلية )تتمة(

 
 

   قطاع الشركات واالستثمار قطاع األفراد قطاع الخزينة اإلجمالي

   غير مدققة مدققة غير مدققة مدققة غير مدققة مدققة غير مدققة مدققة

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 مارس  ٣١
٢٠١٦ 

  

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

          

  للمجموعة الموجز الموحد المرحلي المركز المالي قائمة        

  الموجودات        

  موجودات القطاع ١٩,٧٣٨,٤٥٣ ١٧,٦٩٩,٣٦٩ ٢١,٢٢٤,٤٩٦ ٢٠,١٣٧,٦٩٩ ١١,٠٢٦,٩٥٢ ١١,٢٧٦,٤٥٦ ٥١,٩٨٩,٩٠١ ٤٩,١١٣,٥٢٤

  متطلبات المصرف المركزي من االحتياطيات ٥٣,٧٦٠ ١٨٣,١٣٤ ٣,٥٩٦,٦٥٨ ٣,١٦٨,٧٩٩ -  -  ٣,٦٥٠,٤١٨ ٣,٣٥١,٩٣٣

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────   

١٩,٧٩٢,٢١٣ ١٧,٨٨٢,٥٠٣ ٢٤,٨٢١,١٥٤ ٢٣,٣٠٦,٤٩٨ ١١,٠٢٦,٩٥٢ ١١,٢٧٦,٤٥٦ ٥٥,٦٤٠,٣١٩ ٥٢,٤٦٥,٤٥٧   

  موجودات غير مخصصة       ٨١٧,٢٠٧ ٧٣٦,٧٢١

─────── ───────         

  الموجوداتإجمالي        ٥٦،٤٥٧،٥٢٦ ٥٣،٢٠٢،١٧٨

═══════ ═══════         

  المطلوبات        

  مطلوبات القطاع ٦,٧٤٩,٥٠٧ ٥,٩٩٣,١٥٦ ٣٤,١٦٠,٧٠١ ٣٤,٠٣٨,٦٧٨ ٩,٢٠٩,٥٦٣ ٦,٧٣٤,٢١٤ ٥٠,١١٩,٧٧١ ٤٦,٧٦٦,٠٤٨

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────   

  مطلوبات غير مخصصة       ٦,٣٣٧,٧٥٥ ٦,٤٣٦,١٣٠

─────── ───────         

  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية       ٥٦،٤٥٧،٥٢٦ ٥٣،٢٠٢،١٧٨

═══════ ═══════         

          

 
 



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
 للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١٦مـارس  ٣١لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

٢١ 

 

 ١٩ القياس المرحلي

 
موسمية. يتم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة حسب طبيعة عمل المجموعة, ال يتأثر الدخل المحصل أو المصروفات التي أنفقت بأية أشكال 

 وفات.رعلى أساس مبدأ االستحقاق والذي يتطلب تسجيل الدخل المحصل والمصروفات التي أنفقت خالل نفس الفترة وليس عند تحصيل الدخل أو دفع المص
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